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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
Κερκίνη
620 55 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια
των παρακάτω ειδών (σε παρένθεση οι ποσότητες): Εξωλέμβια 50 H p (2), σκάφος 5,5 μ (1), κανό (2),
Τρέιλερ (1), σωσίβιο τζάκετ (10), σωσίβιο στρογγυλό (3), άγκυρα με σχοινί (4 ), τέντα σκάφους (2),
κάλυμμα σκάφους (2), παράπλευρα προστατευτικά (2), βυθόμετρο (2).
Ο διαγωνισμός αφορά την υλοποίηση του υποέργου 8 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ,
ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟ », στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον»
2000-2006, στο Μέτρο 8.1 «Προστασία και Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία Ειδών,
Περιοχές Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους» και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% το ανώτερο από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το υπόλοιπο ποσοστό από Εθνικούς πόρους. Το έργο
έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Συλλογική Απόφαση 075/3, με κωδικό ΣΑΕ
«2005ΣΕΟ7530030».
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης
οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 29.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η διάρκεια εκτέλεσης της Προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης, η
παραλαβή του οποίου θα γίνεται από τα γραφεία του Φορέα ή από το site του Φορέα: www .kerkini.gr
στο link Ανακοινώσεις.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/10/2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,
ενώ η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την 22/10/2008 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Φορέα
Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν
παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 50 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του
διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης τηλ.: 2327028004, fax:
2327028005, e-mail : info @kerkini.gr και wkerkini@otenet.gr. Αρμόδιος επικοινωνίας Θ. Ναζηρίδης.
Κερκίνη 2/10/2008
Για το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος
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