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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
«Ηλεκτρονικού εξοπλισμού» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη δράσεων
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος
Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011021049 και ΚΩΔ. ΣΑ: 082/1.

(διαδικασία του άρθ. 118 του Ν. 4412/2016)
Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
Έχοντας υπόψη:
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις”,
το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
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το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
τη με αριθμ. πρωτ. 3002/11-09-2019 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου Πράξης «Υποστήριξη δράσεων
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος
Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011021049), στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση
πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»,
ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5:
«Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών
τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικόοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι,
γεφύρια)»,
τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού (ΦΕΚ/1925/Β/27.12.2004), όπως ισχύει.
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού (ΦΕΚ/1926/Β/27.12.2004) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ/1780/Β/12.11.2010), και ιδίως
την παρ. 4 του άρθρου 5 αυτού, όπως ισχύει.
τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και
υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη
σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/27.12.2004), όπως ισχύει.
την υπ’ αριθμ. 44469/24.9.2014 (ΦΕΚ 621/ΥΟΔΔ/9.10.2014) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., με την
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 26432/23.4.2013 (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/25.4.2013) απόφαση του
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για τη συγκρότηση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού και ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ ο κ. Μήλιος Δημήτριος του Αθανασίου, όπως ισχύει.
το άρθρο 8 του Ν. 4109/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του Ν. 4342/2016, το
άρθρο 16 του Ν. 4447/2016, το άρθρο 48 του N. 4508/2017 και το άρθρο 11 του Ν.4519/2018 δυνάμει
των οποίων παρατείνεται η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
την με αριθμό 126/2014 Απόφαση της 8ης/23.10.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού που αφορά στην Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του
Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., όπως ισχύει.
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την παρ. 2θ του άρθρου 2 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20.2.2018), δυνάμει του οποίου ο Φορέας
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού μετονομάζεται σε Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα,
Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας.
την με αριθμό 1.23/2020 Απόφαση της 1ης/06-02-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
την με αριθμό 1.22/2020 Απόφαση της 1ης/06-02-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σύμφωνα με την οποία συστάθηκε η αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού και η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής,
και την με αριθμό 1.21/2021 Απόφαση της 1ης/28-01-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας για την εκ νέου Συγκρότηση Επιτροπών
και Αρμοδιοτήτων των Ομάδων έργου λόγω λήξης της θητείας τους.

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές για την προμήθεια «Ηλεκτρονικού εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο:
«Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του
Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011021049 και ΚΩΔ. ΣΑ: 082/1, με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και μέχρι του ποσού των
έντεκα χιλιάδων εξήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (11.060,80 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση έως
και την 16η Απριλίου 2021 και ώρα 14:00.
Συνοπτικά Στοιχεία της υπό Ανάθεση Προμήθειας
Τίτλος Έργου

Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα
Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα
Κωδικός ΟΠΣΑΑ Έργου
0011021049
Είδος Σύμβασης
Σύμβαση Προμήθειας
Χρονική
διάρκεια Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ξεκινά από την ημερομηνία
υλοποίησης
υπογραφής της σύμβασης και για τρεις (3) μήνες
Κριτήριο κατακύρωσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 11.060,80€ (με ΦΠΑ 24%)
8.920,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)
Καταληκτική ημερομηνία Ημερομηνία: 16/04/2021 Ημέρα: Παρασκευή
υποβολής προσφορών
Ώρα: 14:00 μμ
Τόπος διενέργειας
Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου &
Μονεμβασίας, Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001, από την αρμόδια επιτροπή
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμού
Κωδικός
του
Κοινού 30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
Λεξιλογίου
δημοσίων
συμβάσεων (CPV)
Προϋπολογισμός
που Π.Δ.Ε., Κωδ. ΣΑ 082/1
βαρύνει
Χρηματοδότηση:
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο
πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ) 2014-2020, από τις
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Διάρκεια
προσφορών
Κρατήσεις

Πληροφορίες:

πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ 082/1
ισχύος Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση,
σύμφωνα
με
την
κείμενη
νομοθεσία,
μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806
Email: info@fdparnonas.gr

1. Πίνακας Συμμόρφωσης - Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπό προμήθεια αντικειμένων
Ο υποψήφιος απαιτείται να συμπληρώσει τους κάτωθι πίνακες συμμόρφωσης, επί ποινή αποκλεισμού, με
την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η μη συμμόρφωση επί του συνόλου των ακόλουθων
απαιτήσεων αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης κ.λπ., τα
οποία συνοδεύουν την προσφορά και επισυνάπτονται ως παραπομπές τεκμηρίωσης στον πίνακα
συμμόρφωσης δύναται να προσκομισθούν ως απλά αντίγραφα (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).
Η προμήθεια αφορά:
• Επιτραπέζιο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Desktop), 2 τεμάχια.
• Σταθεροποιητή Τάση (UPS), 3 τεμάχια.
• Εξυπηρετητή/διακομιστή (Server), 1 τεμάχιο.
• Φορητό Υπολογιστή Ταμπλέτα (Tablet), 2 τεμάχια.
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Κεντρική μονάδα, οθόνη και λογισμικό ΝΑΙ
διαχείρισης ΗΥ, του ιδίου κατασκευαστή
Λειτουργικό Σύστημα

Microsoft Windows 10 Pro
(64bit)

Τύπος Επεξεργαστή

Τουλάχιστον Intel Core i7

Ταχύτητα Επεξεργαστή

Τουλάχιστον 3.20GHz

Μέγεθος Μνήμης

Τουλάχιστον 8GB

Τεχνολογία δίσκου SSD

ΝΑΙ

Χωρητικότητα δίσκου SSD

Τουλάχιστον 256 GB

Μονάδα DVD+/-RW

ΝΑΙ

Κάρτα γραφικών (μπορεί ο επεξεργαστής ΝΑΙ
γραφικών να είναι ενσωματωμένος στη
μητρική κάρτα ή στον επεξεργαστή) με έξοδο
DVI ή HDMI ή DP. Σε περίπτωση μη
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ενσωματωμένου επεξεργαστή γραφικών, η
κάρτα γραφικών να διαθέτει παθητική ψύξη
Μνήμη Κάρτας Γραφικών

Τουλάχιστον 2GB

Πληκτρολόγιο USB (με ελληνικούς και ΝΑΙ
λατινικούς χαρακτήρες) & ποντίκι USB
(optical ή laser)
Θύρες

Τουλάχιστον 5 x USB (εκ
των οποίων ≥2 θα είναι
USB 3), 1 x audio in, 1 x
audio out

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΘΟΝΗΣ
Διαγώνιος

αναλογία διαστάσεων ≥ 23
ίντσες, 16:9 ή 16:10

Μέγιστη Ανάλυση

Τουλάχιστον
pixel

Φωτεινότητα

Τουλάχιστον 250 cd/m²

Αντίθεση

3.000:1
στατική,
5.000.000:1 δυναμική

Χρόνος Απόκρισης

≤8 ms από γκρι σε γκρι

1920x1080

Ενσωματωμένο ή προσαρτώμενο ηχείο ή NAI
ηχεία του ιδίου κατασκευαστή, με
ρυθμιστικό έντασης και έξοδο για ακουστικά
(είτε στο ηχείο, είτε στην οθόνη, είτε στην
εμπρόσθια όψη της κεντρικής μονάδας)
Εγγύηση

Τουλάχιστον 3 έτη

Ακουστικά κεφαλής για πραγματοποίηση ΝΑΙ
video κλήσεων σε PC με σύγχρονες
εφαρμογές τηλεδιάσκεψης. Να φέρουν
ενσωματωμένο μικρόφωνο, να έχουν
ανατομική
προσαρμογή/εφαρμογή
ακουστικών και μικροφώνου και να έχουν
εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης σε Η/Υ
μήκους >=1,5μ.
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
(ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ)

UPS

Τύπος UPS

Line Interactive

Είδος

Tower

Συνδεσιμότητα

USB

Ισχύς

1200VA

Αυτονομία

30-40 Min (100W)

Εγγύηση

Τουλάχιστον 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
(ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ)

SERVER
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Τύπος Επεξεργαστή

Ταχύτητα
τουλάχιστον
2,4Ghz
(συχνότητα
λειτουργίας)
8 πυρήνες (Core)

Μνήμη

Μέγεθος: 1x16GB
Τύπος Τεχνολογίας: DDR4
Αριθμός Μονάδων: 1x HP
16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit

Πύργος

ML350 Gen9 Tower SFF
Hot Plug

Σκληρός δίσκος

Τύπος HDD: 2x 300 6G SAS
10K – 8 SFF SAS/SATA

Ελεγκτής δίσκων

Τεχνολογίας Smart Array
P440ar/2G Controller

Οπτικό μέσο αποθήκευσης DVDR-RW

Τύπου 9.5mm SATA DVDRW Gen9 Kit

Ελεγκτές Δικτύου

Ενσωματωμένη
1Gb
Ethernet 4-θυρών (port)

Τροφοδοτικό

Ένα
(1)
Τροφοδοτικό
τουλάχιστον 500W με
δυνατότητα
αλλαγής
μονάδας τροφοδοσίας εν
ώρα λειτουργίας (hot plug)

Εγγύηση

Τουλάχιστον 3 έτη

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TABLET
(ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑ)
Οθόνη

Τουλάχιστον
10.5”
ανάλυσης 1920 x 1200
pixels

Επεξεργαστής

Τουλάχιστον 1.8GHz OctaCore

Μέγεθος Μνήμης

Τουλάχιστον 3GB

Μνήμη Αποθήκευσης

Τουλάχιστον 32GB

Δίκτυο

4G- LTE

Λειτουργικό

Google Android

Ενσωματωμένο GPS

NAI

Κύρια οπίσθια κάμερα (Photo)

Τουλάχιστον
(Megapixel)

8

MP

Εμπρόσθια κάμερα

Τουλάχιστον
(Megapixel)

5

MP

Υποστήριξη Εξωτερικής Μνήμης

ΝΑΙ

Τύπος Εξωτερικής Μνήμης

microSD

Χωρητικότητα Μπαταρίας

Τουλάχιστον 6000 mAh
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Θήκη
Προστασίας
με
ασύρματο ΝΑΙ
πληκτρολόγιο (σύνδεση μέσω BLUETOOTH)
2. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα
Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για
τρεις (3) μήνες.
Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης &
Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/16, η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο
εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου και σύμφωνη
γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.
3. Προϋπολογισμός
Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 8.920,00€ (οκτώ
χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 11.060,80€
(έντεκα χιλιάδες εξήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισμό του έργου με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ
0011021049, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ) 2014-2020, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ 082/1.
4. Τρόπος πληρωμής
Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή από την
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του συνόλου της προμήθειας.
Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του
έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.
Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι
εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Το ποσό του Συμβατικού Τιμήματος θα καταβληθεί στον Ανάδοχο χωρίς ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής
απευθείας από την ΟΤΔ (Ομάδα Τοπικής Δράσης τοπικού προγράμματος προσέγγισης CLLD/LEADER) με
πίστωση του τραπεζικού του λογαριασμού (παρ. 9 του άρθρου 5 της Σύμβασης μεταξύ της ΟΤΔ και της
Αναθέτουσας Αρχής). Μετά την είσπραξη του ποσού, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στον Φορέα
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας τη σχετική απόδειξη είσπραξης ώστε να
ενημερωθεί σχετικά η ΟΤΔ.
Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:
•
•

Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής.
Τιμολόγιο του Αναδόχου.
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•
•

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.

5. Τόπος παράδοσης
Τα υπό προμήθεια αντικείμενα θα παραδοθούν στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού,
Μαινάλου και Μονεμβασίας στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001.
Τα έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης της προμήθειας θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον προμηθευτή.
6. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάθεση προμήθειας
Η ανάθεση της προμήθειας κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την προσφορά με το
χαμηλότερο συνολικό κόστος (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής).
7. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο,
προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
λόγους του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β και 74 του Ν. 4412/2016.
8. Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Κατάρτιση και Περιεχόμενο Προσφορών
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφ. 1 της παρούσας Πρόσκλησης,
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
α) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ως ακολούθως:
• σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής
Ταυτότητας), καθώς και αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ασκούμενη από αυτό
δραστηριότητα [πχ πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή
άλλης αρμόδιας αρχής (πχ φορολογικής) του κράτους εγκατάστασης]
• σε περίπτωση νομικού προσώπου: πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Επιπλέον, τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης (όπως δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ κωδικοποιημένα
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο
Υπόδειγμα του Παραρτήματος I της παρούσας.
γ) Τεχνική προσφορά του προσφέροντα που θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης
του κεφ. 1 της παρούσας με αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και σχετικές παραπομπές
όπου κρίνεται αναγκαίο και θα διευκρινίζεται ο χρόνος παράδοσης της προσφερόμενης προμήθειας. Κάθε
σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντα.
δ) Οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα IΙ της
παρούσης). Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένες από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση.
Επισημαίνεται ότι:
1. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα του
Παραρτήματος ΙΙ της Παρούσης.
2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ.
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό
της παρούσας Πρόσκλησης.
8. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να
φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣ
«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»
ΑΣΤΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Τ.Κ. 22001, ΑΣΤΡΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 354/6-4-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς 16-4-2021, 14:00 μ.μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω
Διεύθυνση. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον η
ημερομηνία της απόδειξης από τα ΕΛΤΑ ή του δελτίου αποστολής του courier είναι πριν την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται γραπτή ενημέρωση (με
email στη διεύθυνση info@fdparnonas.gr) του Φορέα Διαχείρισης για την ημέρα αποστολής της
προσφοράς και να επισυνάπτεται το σχετικό αντίγραφο του δελτίου αποστολής. Σε περίπτωση που δε
γίνει γραπτή ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης για την αποστολή της προσφοράς, η προσφορά θα
γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η παραλαβή της από το Φορέα Διαχείρισης γίνει πριν από την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
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Προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται
παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποστολείς τους
χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
9. Διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού.
10. Κατακύρωση ανάθεσης
Μετά την αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας &
Αξιολόγησης Διαγωνισμού και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο απαιτείται η
υποβολή των ελάχιστων υποχρεωτικών δικαιολογητικών βάσει του Ν. 4412/2016:
• απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου όλων των
μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή των προσώπων που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
• φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
Συνημμένα: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπεύθυνη Δήλωση.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχέδιο Σύμβασης
Για το Φορέα Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μήλιος Δημήτριος
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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:

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(2)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
δηλώνω ότι:

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,

[Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής της εταιρείας…………………………………………………..,]
για την κατάθεση προσφοράς στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 354/6-4-2021 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση προμήθειας
ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
1. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω
αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.
2. Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 354/6-42021 Πρόσκληση.
3. Δεν εμπίπτω στο λόγο αποκλεισμού του αρ. 74 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
4. Δεν εμπίπτω σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. [σε
περίπτωση νομικού προσώπου: η εταιρεία ……. δεν εμπίπτει σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 2 περ. α και β
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και κανένα από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της εταιρείας ή των προσώπων
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτή, δεν εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού
του αρ. 73 παρ. 1 του ίδιου νόμου.
Ημερομηνία: /…../2021
Ο Δηλών

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ημερομηνία, / /2021
Προς:
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
Άστρος Αρκαδίας, 220 01
Έργο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»,

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 354/6-4-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Είδος προμήθειας

Ποσότητα

Προσφορά
σύμφωνη με τις
προδιαγραφές
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Τιμή μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ

Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός
2
υπολογιστής
Σταθεροποιητής Τάσης (UPS)
3
Εξυπηρετητής/διακομιστής
1
(Server)
Φορητός Υπολογιστής
2
Ταμπλέτα (Tablet)
Συνολικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Συνολικό Κόστος
Οικονομικής Προσφοράς
χωρίς ΦΠΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

Συνολικός ΦΠΑ
Οικονομικής Προσφοράς
Συνολικό Κόστος
Οικονομικής Προσφοράς
με ΦΠΑ

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (A/A ….-2021)

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»
(ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΡΓΟ: «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η
περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011021049
ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: ……..,.. € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος
……………
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ,
ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: …/…-….-2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»
αξίας …….. € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ……… € (με 24% Φ.Π.Α.)
Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, την …….. του μηνός …………., του έτους 2021, ημέρα ……………., οι κατωτέρω
συμβαλλόμενοι:
1. Ο «Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας» με έδρα το Δήμο Βόρειας
Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001) με Α.Φ.Μ. 099168497 (Δ.Ο.Υ. Τρίπολης), νομίμως
εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 51922 (ΦΕΚ/1926/Β/27.12.2004), 26432 (ΦΕΚ
185/ΥΟΔΔ/23-04-2013) και 44469 (ΦΕΚ 621/ΥΟΔΔ/09-10-2014), από τον κ. Μήλιο Δημήτριο, Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
καλούμενος στο εξής Αναθέτουσα Αρχή και
2. ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ………….., που εδρεύει ……………., με ΑΦΜ ……………..(Δ.Ο.Υ.
……….), ο οποίος θα ονομάζεται στο εξής Ανάδοχος, εκπροσωπούμενος νόμιμα από ………………, …………….,
αφού έλαβαν υπόψη:
i)

τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (Α’ 147) και ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού
για την απευθείας ανάθεση,
ii) τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού (ΦΕΚ/1925/Β/27.12.2004), όπως ισχύει.
iii) τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού (ΦΕΚ/1926/Β/27.12.2004) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ/1780/Β/12.11.2010), και ιδίως
την παρ. 4 του άρθρου 5 αυτού, όπως ισχύει.
iv) τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και
υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη
σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/27.12.2004), όπως ισχύει.
v) την υπ’ αριθμ. 44469/24.9.2014 (ΦΕΚ 621/ΥΟΔΔ/9.10.2014) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., με την
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 26432/23.4.2013 (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/25.4.2013) απόφαση του
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vi)
vii)
viii)
ix)

x)
xi)

xii)
xiii)
xiv)
xv)

xvi)

Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για τη συγκρότηση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού και ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ ο κ. Μήλιος Δημήτριος του Αθανασίου, και τις αποφάσεις
126/23.10.2014 και 8.5/29.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου ανατίθενται αρμοδιότητες
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεών του, όπως ισχύει.
το άρθρο 8 του Ν. 4109/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του Ν. 4342/2016, το
άρθρο 16 του Ν. 4447/2016, το άρθρο 48 του N. 4508/2017 και το άρθρο 11 του Ν.4519/2018
δυνάμει των οποίων παρατείνεται η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
την με αριθμό 126/2014 Απόφαση της 8ης/23.10.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού που αφορά στην Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του
Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., όπως ισχύει.
την παρ. 2θ του άρθρου 2 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20.2.2018), δυνάμει του οποίου ο Φορέας
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού μετονομάζεται σε Φορέας Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας.
τη με αριθμ. πρωτ. 3002/11-09-2019 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου Πράξης «Υποστήριξη δράσεων
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος
Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011021049), στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την
υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»,
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων,
μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)»,
την με αριθμό 1.23/2020 Απόφαση της 1ης/06-02-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας και η διαδικασία απευθείας ανάθεσης αυτών.
την με αριθμό 1.22/2020 Απόφαση της 1ης/06-02-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σύμφωνα με την οποία συστάθηκε η αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού και η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής,
και την με αριθμό 1.21/2021 Απόφαση της 1ης/28-01-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας για την εκ νέου Συγκρότηση Επιτροπών
και Αρμοδιοτήτων των Ομάδων έργου λόγω λήξης της θητείας τους.
Την υπ’ αριθμ. 354/6-4-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης προς
υποβολή Προσφορών.
την υπ’ αριθμ. …/…-…-2021 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου …
την υπ΄αριθμ. … /…-…-2021 Απόφαση, με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση της σύμβασης
Προμήθειας «Ηλεκτρονικού εξοπλισμού» στον Ανάδοχο ……...
το γεγονός ότι η δημόσια δαπάνη της παρούσας σύμβασης καλύπτεται από πίστωση του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα», με κωδικό
ΟΠΣΑΑ 0011021049 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ) 2014-2020, από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ 082/1,
το γεγονός ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις ή άλλες διοικητικές προσφυγές κατά της διαδικασίας
απευθείας ανάθεσης,
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συμφωνούν και συναποδέχονται ότι ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (Αναθέτουσα Αρχή), αναθέτει
στον δεύτερο (Ανάδοχο) την προμήθεια (θα αναφέρεται στο εξής και ως έργο) με τίτλο «Ηλεκτρονικός
εξοπλισμός».
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την εκπόνηση του έργου με τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης
1. Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την προμήθεια Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. …/…-…-2021 Προσφορά του Αναδόχου.
2. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται
διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 2
Διάρκεια της σύμβασης – χρονοδιαγράμματα
1.

Η συνολική προθεσμία παράδοσης του έργου καθορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από
την υπογραφή της παρούσας (ήτοι, μέχρι την ………….).

2.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που
διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής,
ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει
η παραταθείσα -κατά τα ανωτέρω- διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα
παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 3
Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, που εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 4
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 5
Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου
1.

Η συμβατική αμοιβή του έργου συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (ποσοστό 24% επί
της αμοιβής) ανέρχεται στο ποσό των …….. ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.)

………
………
………
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2.

Η καταβολή της παραπάνω αμοιβής θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση ανάθεσης της
σύμβασης.

3.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι
προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα
εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που αφορά το σύνολο του συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα
με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.
β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

4.

Το ποσό του Συμβατικού Τιμήματος θα καταβληθεί στον Ανάδοχο χωρίς ευθύνη της Αναθέτουσας
Αρχής απευθείας από την ΟΤΔ (Ομάδα Τοπικής Δράσης τοπικού προγράμματος προσέγγισης
CLLD/LEADER) με πίστωση του τραπεζικού του λογαριασμού (παρ. 9 του άρθρου 5 της Σύμβασης
μεταξύ της ΟΤΔ και της Αναθέτουσας Αρχής). Μετά την είσπραξη του ποσού, ο ανάδοχος οφείλει να
προσκομίσει στον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας τη σχετική
απόδειξη είσπραξης ώστε να ενημερωθεί σχετικά η ΟΤΔ.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και εμπιστευτικότητα Αναδόχου

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που προβλέπονται από το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις σχετικές διεθνείς Συμβάσεις.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε
τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας, το έργο που του ανατέθηκε με την παρούσα Σύμβαση ή
μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του.
Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με
τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 7
Παράδοση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/16, από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 8
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία. Για όποιο θέμα δε ρυθμίζεται
ειδικά από την παρούσα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
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Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Σε διαφορετική
περίπτωση, κάθε διαφορά θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 και 205Α του ν.
4412/2016.
Άρθρο 9
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, μονογράφηκε σε κάθε σελίδα και
υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε τρία (3) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα αντίτυπα.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ TON ΑΝΑΔΟΧΟ

……………..

……………..
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