Άστρος Αρκαδίας, 22001
Πληροφορίες: Πανταζή Αικατερίνη
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025
Email: press@fdparnonas.gr

ΑΔΑ: 457646Ψ8ΒΞ-ΧΦ5
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Άστρος, 18-11-2011
Αρ. Πρωτ.: 837

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια υλικών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης»
O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 1 «Υλικά
προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών» στα πλαίσια του «Πράσινου Ταμείου» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του
ποσού των τριών χιλιάδων πενήντα ευρώ (3.050,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων.
Τα είδη των επιμέρους προμηθειών που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα
και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω:









Σχολική κασετίνα
Κούπα με χημική επίστρωση
Puzzle
Μπλουζάκια
Μπλουζάκια
Μπλουζάκια
Τσάντα πάνινη
Ομπρέλα χειρός

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της
ανακοίνωσης.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές
της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.00μμ στα γραφεία του Φορέα
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 (Τηλ: 27550 22021, κα.
Πανταζή Αικατερίνη). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την
επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά
επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr.
Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μαρία Αναγνωστοπούλου

Ανακοίνωση Προμήθειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας
Είδος προμήθειας

Σχολική κασετίνα

Κούπα με χημική επίστρωση

Puzzle

Ποσότητα

Αναλυτικές προδιαγραφές

50

Σχολική κασετίνα σε 50 τεμ. με διάσταση αντικείμενου
20χ6 εκ. από συνθετικό 100% ύφασμα με φερμουάρ.
Διάσταση εκτύπωσης εως10χ3 εκατοστά. Διαθέσιμη σε
κίτρινο μπλε και κόκκινο χρώμα βιοφωτογραφία.
Εκτύπωση μεταξοτυπία 4 χρωμάτων.

150

Κούπα με χημική επίστρωση σε λευκό χρώμ. σε 150 τεμ.
Διάσταση αντικείμενου 8χ9 εκατοστά. Διάσταση
εκτύπωσης έως 6χ6 εκατοστά. Ψηφιακή εκτύπωση χωρητικότητας 330ml.

50

Puzzle Laser μεγέθουςA5 σε 50 τεμ. Διάσταση
αντικείμενου 14,8χ21 εκατοστά. Υλικό: πεπιεσμένο χαρτί,
ψηφιακή εκτύπωση.
Μπλουζάκι τύπου T-shirt ανδρικό - Classic Men (μάρκα
HANES κατηγορία Stedman) σε 100 τεμ.

Μπλουζάκια ανδρικά

100

Μπλούζα ανδρική μακό κλασσικό 100% βαμβάκι ringspun, ζέρσεϊ. Ύφασμα 155 γραμμάρια/τετραγωνικό
μέτρο. GYH: 85%βαμβάκι,15%βισκόζη, χωρίς πλαϊνές
ραφές με ενίσχυση στους ώμους. Διαθέσιμο σε λευκό,
σκούρο μπλε, κόκκινο, μαύρο, κίτρινο, μπλε ρουά, γκρι,
γκρι ανοιχτό, πορτοκαλί, πράσινο, κυπαρισσί. Μεγέθη SM-L-XL-XXL,
εκτύπωση
μεταξοτυπία,
διάσταση
εκτύπωσης έως 20χ29 στην πλάτη, έως 10χ10 στο
στήθος, το λογότυπο 4 χρώματα. Συσκευασία ανά
τεμάχιο σε διάφανο σακουλάκι και ανά 100 τεμ σε
χαρτοκιβώτιο.
Μπλουζάκι τύπου T-shirt γυναικείο - Classic Women
(μάρκα HANES κατηγορία Stedman) σε 100 τεμ.

Μπλουζάκια γυναικεία

100

Μπλούζα γυναικεία μακό κλασσικό 100% βαμβάκι ringspun, ζέρσεϊ. Ύφασμα 155 γραμμάρια/τετραγωνικό
μέτρο. GYH: 85%βαμβάκι,15%βισκόζη, με πλαϊνές ραφές.
Διαθέσιμο σε λευκό, κόκκινο, μαύρο, γκρι , πορτοκαλί,
ροζ. Μεγέθη S-M-L-XL, εκτύπωση μεταξοτυπία, διάσταση
εκτύπωσης έως 20χ29 στην πλάτη, έως 10χ10 στο
στήθος, το λογότυπο 4 χρώματα. Συσκευασία ανά
τεμάχιο σε διάφανο σακουλάκι και ανά 100 τεμ. σε
χαρτοκιβώτιο.
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Μπλουζάκι τύπου T-shirt παιδικό - Classic Junior (μάρκα
HANES κατηγορία Stedman) σε 170 τεμ.

Μπλουζάκια παιδικά

Τσάντα πάνινη

Ομπρέλα χειρός

170

Μπλούζα παιδική μακό κλασσικό 100% βαμβάκι ringspun, ζέρσεϊ. Ύφασμα 155 γραμμάρια/τετραγωνικό
μέτρο. GYH: 85%βαμβάκι,15%βισκόζη, χωρίς πλαϊνές
ραφές με ενίσχυση στους ώμους. Διαθέσιμο σε λευκό,
σκούρο μπλε, κόκκινο, μαύρο, κίτρινο, μπλε ρουά, γκρι,
πορτοκαλί, πράσινο, ροζ, γαλάζιο. Μεγέθη XS-S-M-LXL(παιδικά μεγέθη), εκτύπωση μεταξοτυπία, διάσταση
εκτύπωσης έως 20χ29 στην πλάτη, έως 10χ10 στο
στήθος, το λογότυπο 4 χρώματα. Συσκευασία ανά
τεμάχιο σε διάφανο σακουλάκι και ανά 100 τεμ. σε
χαρτοκιβώτιο.

200

Τσάντα πάνινη εκρού με μακρύ χερούλι σε 200 τεμ.
εκτύπωση μεταξοτυπία, πανί οικολογικό βαμβάκι 100%,
διάσταση εκτύπωσης έως 20χ29 στην μία πλευρά, με
δυνατότητα εκτύπωσης και της δεύτερης πλευράς.

50

Ομπρέλα χειρός αυτόματη σε 50 τεμ. Διάμετρος 97cm,
εκτύπωση μεταξοτυπία, 4χρωματα σε μια πλευρά, με
δυνατότητα εκτύπωσης σε κάθε επόμενη πλευρά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους
οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.
3. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων προμήθειας (τύπος, διαστάσεις/μέγεθος προϊόντος, μάρκα κλπ).
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[Στοιχεία προμηθευτή]
Ημερομηνία, ……………….
Προς:
Επιτροπή Ανάθεσης του
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Έργο: «Προμήθεια Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης»
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Του

Για την προμήθεια ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€)
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:

Είδος προμήθειας

Ποσότητα

Αναλυτικές προδιαγραφές

Προσφορά
σύμφωνη με
τις
προδιαγραφές

Τιμή
μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
( ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ :
(1)

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αριθ:

ΤΚ:

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
για την παροχή υπηρεσιών τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία:

/

/2011

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

