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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ
ΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ 2015»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Ν ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΗΡΑΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1.500 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
6/2015
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας (Φ.∆.) έχοντας υπόψη:
1) την υπ’ αριθµ.. 82.7.1/2014 απόφαση του ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου περί «Ένταξη έργων των
Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Φυσικό
Περιβάλλον 2014», α/α
α 14 Υποέργο 3 – Μετάφραση και εκτύπωση του υλικού προώθησης
(οδηγός επισκέπτη) σε Ιταλική και Γερµανική γλώσσα.
2) Την υπ’ αριθµ.. 2040/08-05-2015
2040/08
Απόφαση Υπουργού «Έγκριση
Έγκριση του Χρηµατοδοτικού
Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Συνεχιζόµενα προς χρηµατοδότηση έργα στο έτος 2015».
3) την υπ’ αριθµ.. 88.2/2015 απόφαση του ∆.Σ. του ΠράσινουΤαµείου περί «Έγκριση των
ενταγµένων έργων στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του πράσινου ταµείου «Συνεχιζόµενα προς
χρηµατοδότηση έργα στο έτος 2015» και έγκριση χρηµατοδότησης τους από πιστώσεις του έτους
2015» και συγκεκριµένα τη σελ.
σελ 21 όπου αναφέρεται ο Φορέας ∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας
ως δικαιούχος.
4) Την υπ’ αριθµ. Υ.Α.. 52901/04 (ΦΕΚ1943Β/29-12-04):
(
Έγκριση κανονισµού για την εκτέλεση
έργων και την ανάθεση και σύναψη συµβάσεων προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών του Φορέα
∆ιαχείρισης Καρπάθου Σαρίας
Σαρί ∆ωδεκανήσου.
5) Το Προεδρικό ∆ιάταγµα
ιάταγ α 118/2007 σχετικά µε τον "Κανονισµό Προµηθειών
Προ
∆ηµοσίου",
(ΦΕΚ150Α/2007), το οποίο εφαρµόζεται
εφαρ
συµπληρωµατικά στον τοµέα
έα των υπηρεσιών.
6) Τις διατάξεις του Π.∆.. 60/2007 (ΦΕΚ
(
64/Α/2007) 'Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
2004/18/
περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών'
υπηρεσιών
7) Τις διατάξεις του Ν.. 4270/2014 (ΦΕΚ
(
143/Α/2014) 'Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση
ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις'
8) Τις διατάξεις του Ν.. 4281/2014 (ΦΕΚ
(
160/Α/2014) 'Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης τηε
Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις'
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9) Την υπ’ αριθµ. 38/21-5-2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης
Καρπάθου – Σαρίας της 67ης συνεδρίας του, δυνάµει της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια της
παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι όροι της.
10) Την υπ’ αριθµ. 39/21-5-2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης
Καρπάθου – Σαρίας της 67ης συνεδρίας του, για τον ορισµό Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών της παρούσας
πρόσκλησης.
ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών «Μετάφραση
και εκτύπωση του υλικού προώθησης (οδηγός επισκέπτη) σε Ιταλική και Γερµανική γλώσσα» στο
πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 της Πράξης «Στήριξη της Προστατευόµενης Περιοχής του Φορέα
∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας», συνολικού προϋπολογισµού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή και καλεί τους
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Το αντικείµενο του παρόντος Υποέργου αφορά στη δηµιουργία, επιµέλεια, µετάφραση και εκτύπωση
του υλικού προώθησης (οδηγός επισκέπτη) που διαθέτει σήµερα ο Φορέας ∆ιαχείρισης στην Ελληνική
και Αγγλική γλώσσα στις γλώσσες Ιταλική και Γερµανική γλώσσα, µε τις ειδικότερες σχετικές
προδιαγραφές στον παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Εκτύπωση του Οδηγού Επισκέπτη στην Ιταλική & Γερµανική γλώσσα

1.1

Χρήση µακέτας µε ενσωµάτωση διορθώσεων
(δεν διατίθεται ηλεκτρονικά από τον Φ.∆.)

ΝΑΙ

1.2

Έντυπο σχήµατος 14x20cm (28Χ20 ανοιχτό), 16+4σελ.

ΝΑΙ

1.3

Χαρτί velvet 135gr εσωτερικά και 300gr εξωτερικά, 4χρωµία και βιβλιοδεσία
καρφίτσα

ΝΑΙ

1.4

Τεµάχια

4.000

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που
λειτουργούν νόµιµα και δραστηριοποιούνται στην παροχή παρεµφερών υπηρεσιών µε το προς ανάθεση
αντικείµενο και που έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.
Προσφορές που αφορούν µέρος της παρούσας πρόσκλησης δεν θα γίνονται δεκτές.
Προσφορές γίνονται δεκτές ως και την 21/08/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 12:00,
(καταληκτική ηµεροµηνία) στην έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας στην Όλυµπο
Καρπάθου.
∆εκτές γίνονται µόνον ενσφράγιστες πρόσφορες. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται.
Ο χρόνος υλοποίησης των προαναφερόµενων υπηρεσιών ορίζεται από την ηµεροµηνία της γραπτής
ειδοποίησης του αναδόχου που θα προκύψει, έως και την 1 Οκτωβρίου 2015.
Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει:
Α) οπωσδήποτε να αναγράφονται:
1. τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου,
2. τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών,
3. τα στοιχεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας,
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και
Β) οπωσδήποτε εντός του ενσφράγιστου φακέλου της προσφοράς να περιέχονται τα κάτωθι:
1. Συµπληρωµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς του σύµφωνα µε το παράρτηµα Α της παρούσας
πρόσκλησης.
2. Πιστοποιητικό από το οικείο Επιµελητήριο από το οποίο να προκύπτει το είδος των
δραστηριοτήτων που ασκεί η εταιρεία/επιχείρηση ή υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 σε περίπτωση που η άσκηση της δραστηριότητας δεν απαιτεί εγγραφή σε
επιµελητήριο.
3. Υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση νοµικού προσώπου για κάθε νόµιµο εκπρόσωπό του και σε
περίπτωση ενώσεως για κάθε µέλος της ένωσης) σχετικά µε τη προσωπική κατάσταση του
υποψηφίου σύµφωνα µε το αρ. 6 του Π.∆. 118/2007, όπου θα δηλώνεται ότι:
«Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του
άρθρου 22 του Ν.1599/1986, ως νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης/εταιρείας …………………., στο
πλαίσιο συµµετοχής στην διαδικασία διαπραγµάτευσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών 6/2015 για
την ανάθεση υπηρεσιών «Μετάφραση και εκτύπωση του υλικού προώθησης (οδηγός επισκέπτη) σε Ιταλική
και Γερµανική γλώσσα» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 της Πράξης «Στήριξη της Προστατευόµενης
Περιοχής του Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας», δηλώνω ότι:
Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µας τόσο η επιχείρηση/εταιρεία την οποία νοµίµως
εκπροσωπώ όσο και εγώ ως νόµιµος εκπρόσωπος αυτής:
i.

∆εν έχουµε καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, δηλαδή:
-

για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆.60/2007, δηλαδή της
συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,

-

για αδικήµατα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής µας δραστηριότητας,

-

για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

ii.

∆εν τελούµε σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2
καταστάσεις, του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, δηλαδή δεν τελούµε σε πτώχευση και δεν τελούµε
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

iii.

Είµαστε φορολογικά και ασφαλιστικά (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις µας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.∆. 118/2007.

iv.

Είµαστε εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.

v.

(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ∆εν τελούµε σε κάποια από τις αναφερόµενες στην
περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 κατάσταση του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, δηλ. υπό εκκαθάριση
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του Ν.2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 και δεν τελούµε υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.
vi.

(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ) Ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον Φορέα ∆ιαχείρισης
Καρπάθου – Σαρίας (τηλ. 22450 51336).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα και στη ∆ιαύγεια.
Η Πρόεδρος του ∆.Σ.
Χαρίκλεια Καργιολάκη
∆ρ ∆ασολόγος
∆ιευθύντρια ∆ασών Ν. Ρεθύµνου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς:
Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας
85700 Κάρπαθος
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 6/2015 πρόσκληση υποβολής προσφορών του Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου
- Σαρίας για την ανάθεση υπηρεσιών «Μετάφραση και εκτύπωση του υλικού προώθησης (οδηγός
επισκέπτη) σε Ιταλική και Γερµανική γλώσσα», προσφέρω την παρακάτω τιµή:

___________________
[ολογράφως]

(________,___€)
[αριθµητικώς]

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης.
……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
[Τόπος]

[Ηµεροµηνία]
Ο Προσφέρων

[υπογραφή- σφραγίδα]
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