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 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια Εξοπλισμού» για το έργο με τίτλο «Increasing Tourism Opportunities through Utilization of 

Resources » με ακρωνύμιο  «I-tour», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «INTERREG IPA 

CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020»  

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Πρεσπών (ΦΕΚ 693/Β/24.5.2005), 

- Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών (ΦΕΚ 
673/Β/19.5.2005), 

- Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών μελετών 
και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών (ΦΕΚ 775/Β/9.6.2005), 

- Την υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97574/12232 ΚΥΑ (ΦΕΚ6/ΥΟΔΔ/9-1-2019) «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών», 
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- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

- Το Νόμο 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»,  

- Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3004881/YΔ1244 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1099/Β/19.4.2016) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) 
«Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία», 

- Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περ. Δυτικής 
Μακεδονίας 2014 – 2020 με αριθμ. Απόφασης C(2014)10180 της 18.12.2014, 

- Την ΣΑΕΠ 405/6  

- Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece – the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia,  

- Την υπ’ αρ. πρωτ. 88525/23-8-2018 Απόφαση ένταξης του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2018 ΣΑΕΠ-405/6 με Κωδικό έργου 2018ΕΠ40560009 
(ΑΔΑ: 7ΝΦΨ465ΧΙ8-Ρ6Χ), 

- Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των 
δαπανών, 

- Την αρ. 102/2017 ( ΑΔΑ: ΨΠΡΑ46Ψ8ΒΒ- 9ΣΚ) απόφαση του ΔΣ του ΦΔΕΠαΠ σχετικά με την έγκριση της 
συμμετοχής του στο πρόγραμμα με το ακρωνύμιο I-tour, 

- Το από 11/12/2017 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής εταίρου Centre for development 
of Pelagonija region και όλων των επωφελούμενων του προγράμματος, με όλα τα συνημμένα έγγραφα 
(Application Form, Justification of Budget, Procurement Plan, Environmental Assesment), όπως ισχύουν, 

- Το από 9/3/2018 Συμφωνητικό Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των  
«Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής εδαφικής Συνεργασίας» και του Κέντρου Ανάπτυξης της Πελαγονίας ως 
Επικεφαλής εταίρου, 

- Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου, 

- Το ΦΕΚ 30/Β’/17-1-2020 Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) 
λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), 

- Την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έτος 2020 (ΑΔΑ 6ΡΥΙ46Μ93Ο-5Υ0) 

- Το από 19-5-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία", σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η 
χρονική παράταση του έργου έως 9-12-2020 

- Την καταχώρηση του πρωτογενούς (ΑΔΑΜ: 20REQ007392555 ) και του εγκεκριμένου αιτήματος (ΑΔΑ: 
20REQ007447921) στο Κεντρική Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 



   
 

    

Το έργο I-Tour συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των 

συμμετεχουσών χωρών 
 

- Την αρ. 172/30-9-2020 απόφαση του ΔΣ του ΦΔΕΠαΠ σχετικά με την έγκριση της έγκριση της ανάθεσης 
της προμήθειας εξοπλισμού προϋπολογισμού 19.341,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο 
ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την παρούσα 
πρόσκληση  

- Τις υπ’ αρ. 68/2020, 69/2020, 70/2020 και 71/2020 αποφάσεις της 163ης Τακτικής Συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΕΠαΠ, με τις οποίες συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας, η 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών και η Επιτροπή Ενστάσεων 
αντίστοιχα.  

 
Σας καλεί να υποβάλετε έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
Εξοπλισμού» για το έργο με τίτλο «Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources » 
με ακρωνύμιο  «I-tour», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ 
– ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020»   

 
 
1. Σκοπός και αντικείμενο της Προμήθειας 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ –
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο 
«Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources » με ακρωνύμιο  «I-tour». 

Στο έργο συμμετέχουν εκτός του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και από την πλευρά της Δημοκρατίας της 
Βόρειας Μακεδονίας το Κέντρο Ανάπτυξης της Περιφέρειας της Πελαγονίας ως επικεφαλής εταίρος, το 
Εθνικό Πάρκο του Περιστερίου και το Πανεπιστήμιο του Αγ. Κλημεντίου της Οχρίδας - Τμήμα Τουρισμού και 
Φιλοξενίας στην Οχρίδα. 

Μέσω της υλοποίησής του, το συγκεκριμένο έργο επιχειρεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και στην 
υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, έχοντας ως στόχο του την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος στην 
διασυνοριακή περιοχή. Για να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος θα πρέπει να ενισχυθεί η απασχόληση της 
τοπικής κοινωνίας με τον τουρισμό, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που θα καθορίσουν, θα εφαρμόσουν, 
θα βελτιώσουν και θα προωθήσουν συγκεκριμένα τουριστικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα 
υποστηριχθεί η διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει την τοπική οικονομία, ειδικά σε αγροτικές 
περιφερειακές και απομακρυσμένες περιοχές και αξιοποιηθεί βιώσιμα η υπάρχουσα φυσική, πολιτιστική 
και ανθρωπογενής κληρονομιά των περιοχών - στόχων του έργου. 
 Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του παραδοτέου 3.4.1 Βελτίωση του διασυνοριακού τουριστικού 
προϊόντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Increasing Tourism Opportunities through Utilization of 
Resources » με ακρωνύμιο  «I-tour», το οποίο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA 
CBC Programme “ ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020” 
 
 

Η υπό ανάθεση σύμβαση αναλυτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Π 3.4.1 Βελτίωση του 
διασυνοριακού τουριστικού 
προϊόντος  
Προμήθεια Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού 

Η προμήθεια εξοπλισμού θα περιλαμβάνει: 
1. Μία κάμερα, έναν φακό, μία κάρτα μνήμης, μία θήκη 
2. Μία κάμερα με φακό, μία κάρτα μνήμης, μία θήκη 
3. Μία διόπτρα, μία θήκη προστασίας, ένα τρίποδο, ένα 

προσοφθάλμιο, έναν φωτογραφικό αντάπτορα, ένα t-ring 
4. Ένα κιάλι με κερματοδέκτη 
5. Δύο οθόνες προβολής 2μ*2μ 
6. Μία οθόνη προβολής 2μ*1,5μ 
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7. Τρεις βάσεις για projector 
8. Ένα ζευγάρι ηχεία βιβλιοθήκης 
9. Μία τηλεόραση 50’’ 
10. Ένα laptop 
11. Ένα projector 
12. Ένα σκληρό δίσκο ssd/eMMC 
13. Ένα tablet 8.4’’ 
14. Ένα tablet 9.7’’ 
15. Δύο GPS χειρός 
16. Ένας επιτραπέζιος υπολογιστής, ένα πληκτρολόγιο και ποντίκι 

Η/Υ 
17. Ένα κιάλι νυκτός 
18. Ένα κιάλι ημέρας 
19. Μία ηλεκτρική σκούπα 
20. Εκατό εξήντα οκτώ λάμπες  
21. Έναν σαρωτή 

 

Κωδικοί CPV των προς 
προμήθεια ειδών 

38650000-6/38651600-9/38633000-1/38635000-5/386534000-
1/32342412-3/92224000-7/30000000-9/38112100-4/30213300-
8/39713430-6/31521000-4/38520000-6 
 

 
2. Παράδοση εξοπλισμού  
 Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει το αργότερο έως 25 Νοεμβρίου 2020 στα γραφεία του 
Φορέα Διαχείρισης στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών.  
 
3. Κριτήριο Ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
υπολογιζόμενη επί του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών. 
  
4. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των δεκαεννιά χιλιάδων 
τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (19.341,71€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(15.598,15 ευρώ πλέον ΦΠΑ). 

Συγκεκριμένα τα υπό προμήθεια είδη είναι τα ακόλουθα: 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 

1 

 
I: Κάμερα 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Τύπος αισθητήρα εικόνας: CMOS 
● Ενεργά pixel: 24,10 megapixel 
● Μέγεθος οθόνης: 3’’ ίντσες 
● Βίντεο: 3840x 2160, 30 καρέ το δευτερόλεπτο 
● Άλλες δυνατότητες: Αυτόματη εστίαση, σκόπευτρο 
● Συνδεσιμότητα: HDMI, USB, Wi-Fi, Κάρτα μνήμης 
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II: Φακός 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Τύπος: Ευρυγώνιος 
● Ελάχιστο εστιακό μήκος: 18mm 
● Μέγιστο εστιακό μήκος: 35mm 
● Άλλες δυνατότητες: Αυτόματη εστίαση 

 
III: Κάρτα μνήμης 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Χωρητικότητα: 32 GB 
● Ταχύτητα ανάγνωσης:  ≥ 90 MB/s 
● Ταχύτητα εγγραφής:  ≥ 90 MB/s 
 

IV: Θήκη 
Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Προστασία: Υγρασία, συγκρούσεις 
● Χώροι: Για την φωτογραφική, φακό, κάρτες μνήμης 
● Μετακίνηση: Λουρί ώμου, χειρολαβή, δέσιμο στη ζώνη 
 

2 

 
I: Κάμερα με φακό 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Τύπος αισθητήρα εικόνας: CMOS 
● Ενεργά pixel: 24,20 megapixel 
● Οθόνη: Αφής, ανακλινόμενη, 3’’ ίντσες 
● Βίντεο: 1920 x 1080, 30 καρέ το δευτερόλεπτο 

● Άλλες δυνατότητες: Αυτόματη εστίαση, σκόπευτρο 
● Συνδεσιμότητα: HDMI, USB, Wi-Fi, Κάρτα μνήμης 
● Τύπος φακού: Βασικός 
● Ελάχιστο εστιακό μήκος: 18mm 
● Μέγιστο εστιακό μήκος: 55mm 
● Άλλες δυνατότητες: Αυτόματη εστίαση, σταθεροποίηση 
εικόνας 
 

II: Κάρτα μνήμης 
Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Χωρητικότητα: 32 GB 
● Ταχύτητα ανάγνωσης:  ≥ 90 MB/s 
● Ταχύτητα εγγραφής:  ≥ 90 MB/s 

 
III: Θήκη 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Προστασία: Υγρασία, συγκρούσεις 
● Χώροι: Για την φωτογραφική, φακό, κάρτες μνήμης 
● Μετακίνηση: Λουρί ώμου, χειρολαβή, δέσιμο στη ζώνη 
 

 

3 

 
I: Διόπτρα 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Τύπος διόπτρας: 45ο 
● Διάμετρος αντικειμενικού φακού: ≥ 75mm 
● Αδιάβροχη: Ναι, Πεπληρωμένη με ξηρό Άζωτο 
● Καθαρό Βάρος: ≤ 1,35 kgr 
● Επιστρώσεις οπτικών: Πλήρως πολυεπιστρωμένα 
● Ελάχιστη απόσταση εστίασης:  ≥ 5m 
● Άλλες δυνατότητες: Προσαρμογή κάμερας μέσω t-ring 
● Εστιαστής: Διπλός εστιαστής με δυνατότητα 
μικρομετρικής εστίασης 
● Αντικειμενικός Φακός: XD (eXtra-low-Dispersion), χωρίς 
σφάλματα χρωματικής εκτροπής, 
● Εγγύηση: ≥ 10 χρόνια 
 

II: Θήκη προστασίας 
Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Υλικό κατασκευής: Cordura nylon 
● Θήκη: Του ιδίου κατασκευαστή 
 

IIΙ: Τρίποδο 
Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο 
● Μέγιστο ύψος:  ≥ 180cm 



   
 

    

Το έργο I-Tour συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των 

συμμετεχουσών χωρών 
 

 
IV: Προσοφθάλμιο 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Μεγέθυνση ≥ x25 
● Του ιδίου κατασκευαστή με την διόπτρα 
 

V: Φωτογραφικός Αντάπτορας 
Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Προσαρμογή: Σε φωτογραφική μηχανή τύπου D-SLR 
● Του ιδίου κατασκευαστή 
 

VI: T-Ring 
Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Προσαρμογή: Σε φωτογραφική μηχανή Canon EF (EOS) 
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Κιάλια με κερματοδέκτη 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Δυνατότητες θέασης: Μακρινή και πανοραμική 
● Εύκολη εγκατάσταση και μεταφορά 
● Ανθεκτικότητα: Αδιάβροχο, μηχανικές καταπονήσεις, 
θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερες ή ίσες από -10oC έως 
+40 oC 
● Διάμετρος φακών: ≥ 100mm 
● Χρησιμοποιούμενο Κέρμα: Ρυθμιζόμενο 
● Διάρκεια θέασης: Ρυθμιζόμενη ανάλογα με το κέρμα 
● Δυνατότητα μεγέθυνσης: ≥ 25x 
● Εγγύηση:  ≥ 1 έτος 
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I: Οθόνες προβολής 2mx2m 

Ποσότητα: 2 τεμάχια 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Πλάτος: 2 m 
● Μέγιστο ύψος: 2 m 
● Χρώμα: Λευκό 



   
 

    

Το έργο I-Tour συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των 

συμμετεχουσών χωρών 
 

● Βαθμός Αντανάκλασης: ≥ GAIN 1.0 
● Μάζεμα: Με μηχανισμό 
● Άνοιγμα: Χειροκίνητο 
● Τοποθέτηση: Επιτοίχια 
 

 
II:Οθόνη προβολής 2mx1.5m 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Πλάτος:1.5m 
● Μέγιστο ύψος: 2 m 
● Χρώμα: Λευκό 
● Βαθμός Αντανάκλασης: ≥ GAIN 1.0 
● Άνοιγμα: Χειροκίνητο 
● Τοποθέτηση: Επιτοίχια 
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Βάση προτζέκτορα 

Ποσότητα: 3 τεμάχια 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Επιφάνειες ανάρτησης: ≥ 2 
● Ρυθμιζόμενη: Καθ’ ύψος και σε γωνία 
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Ηχεία βιβλιοθήκης 

 
● Σύστημα ηχείων: Παθητικά 
● Αριθμός ηχείων: 2 
● Αριθμός δρόμων: 2 
● Απόκριση συχνότητας: 45 - 24000 Hz 
● Αντίσταση: 8 Ohm 
● Συνολική ισχύς (W): 200 W 
● Ονομαστική ισχύς (RMS):100 W 
● Απόδοση: ≥ 85 dB 
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Τηλεόραση 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Διαγώνιος: 50''ίντσες 
● Ανάλυση οθόνης: 3840 × 2160 
● Ψηφιακός Δέκτης: DVB-T/T2 
● Άλλες δυνατότητες: Smart TV, WiFi, Bluetooth, Screen 



   
 

    

Το έργο I-Tour συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των 

συμμετεχουσών χωρών 
 

Mirroring 
● Ηχεία: Στέρεο, 20w 
● Θύρες:  ≥ 3 HDMI, 2 USB, 1 Ethernet 
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Laptop 
Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Μέγεθος οθόνης: 15.6’’ ίντσες 
● Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080 
● Επεξεργαστής (συχνότητα): ≥ 1.8 GHz 
● Επεξεργαστής: ≥ Core i7 9ης γενιάς ή Ryzen 7 2ης γενιάς 
● Μνήμη (τύπος): DDR4 
● Μνήμη (χωρητικότητα):  ≥ 8GB 
● HDD (χωρητικότητα):  ≥ 256GB 
● HDD (τύπος): SSD 
● Δικτύωση: Ethernet 1000 Mbps / WiFi / Bluetooth 
● Θύρες:  ≥ 4 USB 2.0, 1 HDMI 
● Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 64bit 
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Projector 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Τεχνολογία προβολής: DLP 
● Απόσταση προβολής: 1.2 – 8m 
● Ανάλυση προβολής:  ≥ 1920 x 1080 
● Φωτεινότητα:  ≥ 2200 Ansi Lumens 
● Αντίθεση:  ≥ 20000:1 
● Συνδεσιμότητα: Analog audio, HDMI, VGA 
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Σκληρός δίσκος SSD / eMMC 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 
● Χωρητικότητα: ≥ 256 GB 
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Ι: Tablet 8.4’’ 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 



   
 

    

Το έργο I-Tour συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των 

συμμετεχουσών χωρών 
 

● Μέγεθος οθόνης: ≥  8.4’’ ίντσες 
● Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080 
● Επεξεργαστής (συχνότητα):  ≥ 2GHz 
● Επεξεργαστής (πυρήνες): 8 
● Χωρητικότητα: ≥ 32 GB 
● Μνήμη (μέγεθος): 3 GB 
● Συνδεσιμότητα: 4G-LTE, WiFi, Bluetooth, USB 
● Άλλες δυνατότητες: GPS 
● Λειτουργικό σύστημα: Android 
 

ΙΙ: Tablet 9.7’’ 
Ποσοτητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Μέγεθος οθόνης: 9.7’’ ίντσες 
● Ανάλυση οθόνης: 2048 x 1536 
● Επεξεργαστής (συχνότητα): ≥ 2GHz 
● Επεξεργαστής (πυρήνες): 4 
● Χωρητικότητα: ≥32 GB 
● Μνήμη (μέγεθος): 4GB 
● Συνδεσιμότητα: 4G-LTE, WiFi, Bluetooth, Card reader, USB 
● Άλλες δυνατότητες : GPS 
● Λειτουργικό σύστημα: Android 
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GPS Χειρός 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Οθόνη: έγχρωμη,5.3’’ 
● Δέκτες: GPS, GLONASS, GNSS, Beidou 
● Φωτογραφική κάμερα: 13MP με λειτουργία Geotagging 
● Χωρητικότητα: 16GB 
● Προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης: IP67 
 

14 

 
GPS Χειρός 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Οθόνη: έγχρωμη,4’’ αφής 
● Δέκτες: GPS, GLONASS 
● Φωτογραφική κάμερα: 8MP με λειτουργία Geotagging 
● Χωρητικότητα: 8GB 
● Προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης: IPX7 



   
 

    

Το έργο I-Tour συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των 

συμμετεχουσών χωρών 
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Ι: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP) 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
● Επεξεργαστής (συχνότητα):  ≥ 3 GHz 
● Επεξεργαστής:  ≥ Core i7 9ης γενιάς ή Ryzen 7 2ης Γενιάς 
● Μνήμη (τύπος): DDR4 
● Μνήμη (χωρητικότητα):  ≥ 16GB 
● HDD (χωρητικότητα):  ≥ 512GB 
● HDD (τύπος): SSD 
● Κάρτα γραφικών: Ενσωματωμένη 
● Δικτύωση Ethernet: 1000 Mbps 
● USB θύρες: ≥ 4 Ενσωματωμένες, USB 2.0 
● Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 64bit 
 

ΙI: ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ & ΠΟΝΤΙΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
(KEYBOARD+MOUSE) 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Πληκτρολόγιο: USB, ≥ 105 πλήκτρων GR/EN 
Ποντίκι: USB, optical 
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Κιάλι νυκτός 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Διάμετρος φακού: Μεγαλύτερη ή ίση από 60mm 

Μεγέθυνση: Μεγαλύτερη ή ίση από 5x 

Ανάλυση εικόνας: Μεγαλύτερη ή ίση από 40 γραμμές / χιλιοστό 

Μέγιστη απόσταση παρατήρησης: Μεγαλύτερη ή ίση από 300m 

Να περιλαμβάνεται προβολέας Υπερύθρων: ΝΑΙ 

Μέγιστη Απόσταση Κάλυψης του Προβολέα Υπερύθρων: 

Μεγαλύτερη ή ίση από 100m 

Μαλακή θήκη του ίδιου κατασκευαστή: ΝΑΙ 
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Κιάλι ημέρας 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 



   
 

    

Το έργο I-Tour συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των 

συμμετεχουσών χωρών 
 

● Φακός: Πλήρους πολυστρωματικής επίστρωσης 
● Εμπρόσθια Διάμετρος Φακού: 42mm 
● Μεγέθυνση: x10 
● Τύπος Πρίσματος: Roof Prism 
● Καθαρό Βάρος: ≤  675 gr 
● Αδιάβροχα: ΝΑΙ, πεπληρωμένα με ξηρό Άζωτο 
● Ελάχιστη απόσταση εστίασης: ≤  4 m 
● Γωνιώδες εύρος οπτικού πεδίου: Μεγαλύτερο ή ίσο από 
6ο 
● Προσοφθάλμια: Τύπου Twist Up 
● Εγγύηση: ≥ 10 χρόνια 
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Σκούπα 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 
● Εφαρμογή: Ξηρή & υγρή αναρρόφηση 
● Ισχύς: 1300W 
● Αναρρόφηση: 255 mbar (25.5 kPa) 
● Ποσότητα αέρα αναρρόφησης: 71 l/s 
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Λάμπες 

Ποσότητα: 100 τεμάχια 
 
● Τύπος: LED Φυσικό Λευκό 
● Εφαρμογή: Ε27 
● Ισχύς: 10W 
● Χρώμα φωτός : 4000k Φυσικό φως 
● Φωτεινότητα: 1080 Lumens 
 
Ποσότητα: 50 τεμάχια 
● Τύπος: Αλογόνου καθρέπτου 
● Εφαρμογή: R63 
● Ισχύς: 42W 
● Χρώμα φωτός : Θερμό φως 
● Φωτεινότητα: 630 Lumens 
 
Ποσότητα: 18 τεμάχια 
● Τύπος: Φθορισμού 
● Εφαρμογή: 59 εκ./T8 
● Ισχύς: 18W 
● Χρώμα φωτός : cool daylight 
● Φωτεινότητα: 1300 Lumens 
 



   
 

    

Το έργο I-Tour συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των 

συμμετεχουσών χωρών 
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Σαρωτής 

Ποσότητα: 1 τεμάχιο 
 

● Ανάλυση : ≥ 1200 dpi 
● Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Σάρωσης: ≥ 25 σελ. /λεπτό 
● Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Σάρωσης: ≥ 25 σελ. /λεπτό 
● Σάρωση Διπλής Όψης: ΝΑΙ 
● Μέγιστο Μέγεθος Σάρωσης: Α3 
● Συνδεσιμότητα: USB, Wi-Fi 
 

 
 
5. Προθεσμία υποβολής προσφοράς 
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 και 
ώρα 17:00 μ.μ.  

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν 
φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Ο Φορέας Διαχείρισης δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  
 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη. 
 Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές. 
 
6. Τρόπος πληρωμής 
 Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά τη σύνταξη Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
Παραλαβής του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών από την αρμόδια τριμελή επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής, η οποία έχει οριστεί από το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών με την 
υπ’ αριθμ. 69/2020 της 163ης Τακτικής Συνεδρίασης, και την έγκρισή του από το αρμόδιο αποφασιστικό 
όργανο του Φορέα Διαχείρισης, για την καταβολή της δε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα 
νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή. 
 Ρητά, δε, συμφωνείται ότι η αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα, τέλη και κάθε άλλη δαπάνη 
του Αναδόχου. Οι προβλεπόμενες κρατήσεις κατά το ποσοστό που αφορούν τον Ανάδοχο παρακρατούνται 
από την αμοιβή του. Ρητά επίσης συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του 
ποσού της αμοιβής. 
Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.   

Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει ο 
Φορέας Διαχείρισης από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και ο Φορέας 
Διαχείρισης δεν θα καθίσταται υπερήμερος σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής 
δαπάνης και την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια Αρχή στο Φορέα Διαχείρισης. 
 
7. Εγγυήσεις 
 Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 4412/2016, άρθρο 72, παρ. 1β, δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 
 
8. Αποκλεισμός οικονομικού φορέα 
α) Λόγοι Αποκλεισμού 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από την παρούσα διαδικασία σύναψης του 
άρθρου 73, παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας 
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 



   
 

    

Το έργο I-Tour συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των 

συμμετεχουσών χωρών 
 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάγεστε στις περιπτώσεις αποκλεισμού 
του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 2 περ. α και β.  

Η Υ.Δ. υποβάλλεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ή σε περίπτωση νομικού 
προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση οικονομικού φορέα που είναι νομικό πρόσωπο, η υποχρέωση 
αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, εφαρμόζεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(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, γγ) στις 
περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
   
β) Άρση Λόγων Αποκλεισμού-Παρεκκλίσεις από τον Αποκλεισμό   
Δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 άρθρο 73, παρ. 2 και 3, προβλέπεται παρέκκλιση από τον 
αποκλεισμό «2.όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους» και αντίστοιχα «3 α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 
κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή Προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή 
σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς». 
 
9. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (Ν. 4412/2016 
Προσάρτημα Α, Παράρτημα Χ),  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
10. Ενστάσεις 
Ενστάσεις κατά της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύνανται να υποβληθούν σύμφωνα 
με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
διαστήματος από την αποστολή της πρόσκλησης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία 



   
 

    

Το έργο I-Tour συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των 

συμμετεχουσών χωρών 
 

μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11. Στην περίπτωση της ένστασης 
κατά της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζουν 
διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016) 
 
11. Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς 
Οι προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για 2 μήνες από την επόμενη της διενέργειας της 
διαδικασίας ανάθεσης. Η παράταση ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της  σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη 
απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των 
υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι.   
 

12. 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 προσφέροντος και να 
γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣ 
«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» 

53150 ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΠΡΕΣΠΕΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.1656/14-10-2020  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «INCREASING TOURISM OPPORTUNITIES THROUGH 
UTILIZATION OF RESOURCES » ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «I-TOUR», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» 
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς 21-10-2020 , 17:00 μ.μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 
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Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 

παρούσας Πρόσκλησης.  

β) Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος, σε περίπτωση που είναι νομικό 

πρόσωπο.  

γ) Οικονομική προσφορά του προσφέροντος (στην οποία θα αναφέρεται αριθμητικά και ολογράφως με 

και χωρίς ΦΠΑ η προσφερόμενη τιμή) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης.  

 

13. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας θα προβεί σε αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 

θα έχουν κατατεθεί σε συνεδρίασή της την Πέμπτη 22-10-2020 και ώρα 14:30 μμ.   

Μετά την αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και 

πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλει τα ελάχιστα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά 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, 

ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος). 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 
 
 

Παράσχου Παναγιώτης  

 


