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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ»
Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (Ν.Π.Ι.Δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί
με φορέα ανάλογης εμπειρίας για την ολοκλήρωση του έργου: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ
ΚΕΡΚΙΝΗΣ.
Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται σε 10.000,00 € (δέκα χιλιάδες
Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Οι υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 1 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 13:00 στα
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, στην Κερκίνη Σιντικής, όπου και θα
ανοιχτούν στη συνέχεια οι οικονομικές προσφορές.
Η ζητούμενη υπηρεσία αφορά α) την ολοκληρωμένη εγκατάσταση 12 θέσεων θέας/αναψυχής
στις οποίες θα τοποθετηθούν συνολικά 12 κιόσκια, 4 τραπεζόπαγκοι και 7 παγκάκια. Οι θέσεις
εγκατάστασης είναι στη ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης.
Σημειώνεται ότι από το συνολικό κόστος των κατασκευών αφαιρείται αυτό της προμήθειας
ξυλείας για τα κιόσκια, η οποία και θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (Φορέας Διαχείρισης
Λίμνης Κερκίνης). Στις εργασίες περιλαμβάνονται η μεταφορά στις επί μέρους θέσεις και
συναρμολόγηση, όλων των ξύλινων στοιχείων που αποτελούν το κιόσκι, η κατασκευή
ξυλότυπου για τη βάση από σκυρόδεμα στην οποία θα εδραστεί αυτό (τουλάχιστον 15
εκατοστών), η προμήθεια του σκυροδέματος, καθώς επίσης και η προμήθεια όλων των
απαραίτητων
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πισσόχαρτο). Από το συνολικό κόστος της προσφοράς αφαιρείται επίσης η συναρμολόγηση
των ξύλινων στοιχείων των τραπεζόπαγκων και των παγκακιών αφού είναι ήδη
συναρμολογημένα, ενώ περιλαμβάνεται η εργασία μεταφοράς αυτών στα διάφορα σημεία και
έδρασης τους σε βάση από σκυρόδεμα, 15 εκατοστών τουλάχιστον. Οι διαστάσεις όλων των
κατασκευών θα υποδειχθούν από την εγκεκριμένη μελέτη που υφίσταται.
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία
αποδεδειγμένης ενασχόλησης σε ανάλογα έργα.
Το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών θα πρέπει να παραδοθεί εντός 20 ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και μέχρι την 31/12/2011.
Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης έχει το δικαίωμα της ματαίωσης της παρούσας
διακήρυξης σε οποιαδήποτε στιγμή.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρούσα προκήρυξη συνεπάγεται πλήρη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής του εύλογου της
προσφερόμενης αμοιβής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προκηρυσσόμενο έργο μπορείτε να
απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο info@kerkini.gr ) και τηλεφωνικά στο
2327028004 (Υπεύθυνος επικοινωνίας Τσολακίδης Ιωάννης).
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