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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη
05 Δεκεμβρίου 2018
Αριθμ.Πρωτ: 13876

Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ: 671 00
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφυλλίδου
Τηλέφωνο: 25410 66010
Fax: 25410 22115

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Δ/νση Δασών Ξάνθης στα πλαίσια προώθησης του προγράμματος LIFE FoResMit
«RECOVERY OF DEGRADED CONIFEROUS FORESTS FOR ENVIROMENTAL SUSTAINABILITY
RESTORATION AND CLIMATE CHANGE MITIGATION» με project number LIFE14 CCM/IT/000905,
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των παρακάτω υλικών, τα
οποία θα φέρουν τύπωμα με το λογότυπο του προγράμματος.
1. 400 USB STICK μνήμης, χωρητικότητας 8GB
2. 400 ΣΤΥΛΟ με μπίλια και μπλε μελάνι γραφής, οι οποίοι θα φέρουν εξάρτημα για touch
screen συσκευές.
3. 2000 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΙΠΤΥΧΑ ΕΝΤΥΠΑ με πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
(κείμενο που θα δοθεί από την Υπηρεσία)
4. 400 οικολογικά ΞΥΛΙΝΑ ΜΟΛΥΒΙΑ με σβήστρα
5. 500 χάρτινα οικολογικά ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ ογδόντα (80) σελίδων και διαστάσεων 24Χ17
εκ.
6. 500 οικολογικοί ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Α4, με εσωτερική θήκη (αυτιά) για αποθήκευση
εγγράφων
7. 500 ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ από ανακυκλώσιμο υλικό διαστάσεων 26,5Χ40Χ7,5 εκ. και
κορδόνι για χερούλι
8. 200 ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΑΙΜΟΥ με αποσπώμενο τμήμα και πλαστικό κούμπωμα.
9. 40 μονόχρωμα ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ-ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ σε τρία χρώματα (μπλε, κόκκινο και λαχανί)
και σε τέσσερα μεγέθη ((S,S,M,L, XL).
10. 200 μονόχρωμα κοντομάνικα ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ σε τέσσερα χρώματα (πράσινο, κόκκινο, μπλε
και κίτρινο) και τεσσάρων μεγεθών (XS,S,M,L).
11. 150 μεταλλικές στρόγγυλες ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ διαστάσεων 2εκ με κούμπωμα τύπου πεταλούδας
12. 130 ΚΑΠΕΛΑ (εξάφυλλα) τύπου jockey με ρυθμιζόμενο κλείσιμο με μεταλλική αγκράφα
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13. 300 ΠΑΝΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ διαστάσεων 31x27εκ.
14. 200 ΣΤΥΛΟ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ μπλε γραφής
15. 200 Μεταλλικά ΜΠΡΕΛΟΚ διαστάσεων 30x49χιλ
16. 200 ακρυλικούς παραλληλόγραμμος ΜΑΓΝΗΤΕΣ διαστάσεων 58x42χιλ.
17. 100 ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ δύο θηκών με φερμουάρ και ρυθμιζόμενους ιμάντες
πλάτης
18. 100 παιδικά ΣΕΤ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με μαρκαδόρους και αυτοκόλλητα
19. 200 ΣΗΜΕΙΩΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ ΤΣΕΠΗΣ 70 σελίδων με στυλό
20. 200 ΣΕΤ 12 ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΜΕ ΞΥΣΤΡΑ σε κυλινδρική θήκη.
21. 200 ΣΕΤ ΓΡΑΦΗΣ με τρία μολύβια, μία σβήστρα, μία ξύστρα και ένα χάρακα
22. 2 BANNER με εκτύπωση
23. 1 STUND ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ για αφίσα διαστάσεων 875X635χιλ.
Μετά την εξέταση των προσφορών και εφόσον η διαμορφούμενη τελική δαπάνη της προμήθειας
(βάση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς) είναι μικρότερη του ποσού των 15.000,00 Ευρώ,
ορισμένες εκ των ανωτέρω ποσοτήτων δύναται να αυξηθούν (σε συνεργασία με τον ανάδοχο που
θα αναδειχθεί) ώστε η τελική συνολική δαπάνη της προμήθειας να ανέλθει έως του ποσού των
15.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η δαπάνη της προμήθειας βαρύνει πιστώσεις της Δράσης Ε4 «DIGITAL SUPPORT FOR
INTERNATION DIFFUSΙΟΝ» του προγράμματος,
1. ΤΕXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Αντικείμενο του έργου αποτελούν ο σχεδιασμός, η γραφιστική επιμέλεια και η εκτύπωση των
παραπάνω υλικών, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

ΕΙΔΗ
USB STICK
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
8GB

ΣΤΥΛΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
Περιστρεφόμενο USBStick μνήμης, με πλαστικό
περίβλημα και μεταλλικό κάλυμμα. Με θηλιά για
πέρασμα στο μπρελόκ και ιμάντα λαιμού. Σε
χάρτινη συσκευασία δώρου. Περιλαμβάνει
εκτύπωση μονοχρωμίας στη μία όψη.
Στυλό με μπίλια, διαρκείας από πλαστικό &
μέταλλο. Με εξάρτημα για touchscreen συσκευές
και μπλέ μελάνι γραφής. Περιλαμβάνει εκτύπωση
μονοχρωμίας.
Δίπτυχο φυλλάδιο διάστασης 28Χ20 εκατοστών
(ανεπτυγμένο), 20Χ14 εκατοστών (διπλωμένο),
σε χαρτί velvet150 γραμμαρίων. Εκτύπωση
4χρωμίας 2 όψεων.
Χάρτινο σημειωματάριο 80 σελίδων διαστάσεων
24Χ17 εκατοστών, σε ζελατίνα. Εκτύπωση
4χρωμίας.

ΤΥΠΩΜΑ

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

OFFSET

OFFSET

ΞΥΛΙΝΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ
ΣΒΗΣΤΡΑ

Μολύβι από φυσικό ξύλο με ξυμένη μύτη και
σβήστρα. Περιλαμβάνει εκτύπωση μονοχρωμίας.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

Χάρτινη τσάντα χειρός με κορδόνι για χερούλι.
Διάσταση: 26,5Χ40Χ7,5 εκατοστά. Εκτύπωση
4χρωμίας.

OFFSET
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ΦΑΚΕΛΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Α4
ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ

ΚΑΠΕΛΑ

Φάκελοι με εσωτερική θήκη- αυτιά για
αποθήκευση εγγράφων και ράχη. Χαρτί
invercote250 γραμμαρίων&εκτύπωση 4χρωμίας.
Μπλουζάκι κοντομάνικο, μακό από 100% cotton
(150gr) με ενισχυμένες ραφές. ΜεγέθηXS,S,M,L
και χρώματα KELLYGREEN, ROYALBLUE,
LEMONκαιRED. Περιλαμβάνει εκτύπωση
μονοχρωμίας.
Καπέλο εξάφυλλο, 100% βαμβάκι, με
ρυθμιζόμενο κλείσιμο πίσω με μεταλλική
αγκράφα,σε διχρωμία
YELLOW/NAVY,GREEN/WHITE,
LIGHTBLUE/WHITE, ROYALBLUE/WHITE και
ORANGE/NAVY. Περιλαμβάνει εκτύπωση
μονοχρωμίας.

OFFSET

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΚΟΝΚΑΡΔΑ

Μεταλλική στρόγγυλη κονκάρδα (pin) διαστάσεων
2εκ. με κούμπωμα τύπου πεταλούδας.
Εκτυπώσιμη περιοχή 1,8εκ. Περιλαμβάνει
εκτύπωση μονοχρωμίας.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ

Παιδικό σακίδιο σε χρώματα ROAYALBLUE,
SKYBLUE, APPLEGREEN, ORANGE, RED,με διπλό
φερμουάρ και μπροστινή τσέπη με φερμουάρ,
άνοιγμα για ακουστικά, ενισχυμένους
εργονομικούς ρυθμιζόμενους ιμάντες πλάτης,
ενισχυμένο κάλυμμα πλάτης, χερούλι μεταφοράς
από νάυλον και υφαντή ετικέτα αναγραφής
προσωπικών στοιχείων. Σύνθεση 600D 100%
Πολυεστέρας.Περιλαμβάνει εκτύπωση
μονοχρωμίας.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΜΑΓΝΗΤΗΣ

Μαγνήτης ακρυλικός παραλληλόγραμμος,
διαστάσεων 58x42χιλ. Εκτυπώσιμη περιοχή
35x50 χιλ. Περιλαμβάνει εκτύπωση μονοχρωμίας.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΜΠΡΕΛΟΚ

Μεταλλικό παραλληλόγραμο μπρελόκ διπλής
όψης, διαστάσεων 30x49χιλ. Εκτυπώσιμη
περιοχή 25x40χιλ. Περιλαμβάνει εκτύπωση
μονοχρωμίας.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΑΙΜΟΥ

Ιμάντας λαιμού σε χρώματα BLUE, SKYBLUE,
APPLEGREEN, YELLOW, RED, πλάτους 2εκ με
κλείσιμο με πλαστικό κούμπωμα για ασφάλεια.
Πλαστικό κλιπ αποκόλλησης. Γάντζος και σχοινάκι
στο τελείωμα. 100% Σύνθεση: Πολυεστέρας.
Περιλαμβάνει εκτύπωση μονοχρωμίας.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Αντιανεμικό αδιάβροχο με φερμουάρ σε
χρωματική αντίθεση, ελαστικές μανσέτες,
κουκούλα και τελείωμα, πλαϊνές τσέπες με
φερμουάρ σε αντίθεση, ρεγκλάν μανίκια και
σύστημα διπλώματος «inbag» για να διπλώνεται
μέσα στην τσέπη. Μεγέθη S,M,L,XL και χρώματα
NEOMLIME και BLUE.Σύνθεση:100% Nάϋλον
210T. Περιλαμβάνει εκτύπωση μονοχρωμίας.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΕΤ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σετ γραφείου διαστάσεων 13x7x11,5εκ., με δύο
μαρκαδόρους και αυτοκόλλητα
χαρτάκια.Χρώματα: Πράσινο, Κίτρινο, Ροζ,
Πορτοκαλί. Περιλαμβάνει εκτύπωση μονοχρωμίας.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΣΕΤ ΕΓΧΡΩΜΩΝ
ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΜΕ ΞΥΣΤΡΑ

12 ξύλινα έγχρωμα μολύβια με ξύστρα σε
κυλινδρική θήκη. Περιλαμβάνει εκτύπωση
μονοχρωμίας.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
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ΣΕΤ ΓΡΑΦΗΣ

Σετ γραφής σε χάρτινη συσκευασία που
περιλαμβάνει τρία οικολογικά μολύβια, μια ξύλινη
σβήστρα, μια ξύστρα και ένα χάρακα.
Περιλαμβάνει εκτύπωση μονοχρωμίας.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΣΤΥΛΟ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗ

Στυλό σελιδοδείκτης μπλε γραφής σε τέσσερα
χρώματα: κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί και άσπρο.
Περιλαμβάνει εκτύπωση μονοχρωμίας.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΠΑΝΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

Τσάντα βαμβακερή με κοντό χερούλι διαστάσεων
31x27εκ. Περιλαμβάνει εκτύπωση μονοχρωμίας.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ
ΤΣΕΠΗΣ

Οικολογικό σημειωματάριο διαστάσεων
14Χ9Χ0,7εκ. τσέπης 70 σελίδων με στυλό σε
χρώματα κόκκινο, πράσινο, μπλε, μαύρο,
πορτοκαλί. Περιλαμβάνει εκτύπωση μονοχρωμίας.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

BANNER

Πτυσσόμενο Banner με ρολλό 80Χ200εκ.
Περιστρεφόμενος κύλινδρος που τυλίγει το
πόστερ σε ρολλό. Αδιάσταλτο χαρτί και
αδιάβροχο. Συμπεριλαμβάνεται η εκτύπωση.

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

STAND ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

STAND αλουμινίου μιας όψης για τοποθέτηση
αφίσας διαστάσεων 875X635χιλ.

---

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να αντιστοιχεί στη ζητούμενη συσκευασία (χάρτινο κουτάκι,
θήκη μεταφοράς, τεμάχια κλπ) που αναφέρεται πάντα μαζί με το ζητούμενο είδος .
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Δεκτοί θα γίνονται συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκτύπωσης οι οποίοι
έχουν έδρα εντός της Π.Ε Ξάνθης, αλλά και συμμετέχοντες με έδρα εκτός Π.Ε Ξάνθης αλλά με
επίσημους αντιπροσώπους στην Π.Ε Ξάνθης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο άμεσος, γρήγορος
και απρόσκοπτος δειγματισμός των υλικών κατά τις διάφορες, ενδιάμεσες φάσεις προετοιμασίας
τους, πριν την τελική παράδοση.
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβληθούν αυτοπροσώπως και εγγράφως, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο
μέχρι την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, στις 11π.μ, στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ξάνθης- Ξάνθη,
Διοικητήριο, 5ος όροφος, γρ. 519, 671 00 ΞΑΝΘΗ. Η προσφερόμενη τιμή δεν θα συμπεριλαμβάνει
Φ.Π.Α και θα είναι ανά είδος υλικού.
Συμπληρωματικά και έως την 21η Δεκεμβρίου 2018, θα πρέπει να υποβληθούν από τους
συμμετέχοντες φυσικά δείγματα των υλικών (εκτός των υλικών Νο 22 και 23), χωρίς τις
εκτυπώσεις, για τον έλεγχο της ποιότητας και των λοιπών αναγραφόμενων προδιαγραφών που
απαιτούνται.
Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη για την υπ΄αριθμ. 13876/05.12.2018
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών.
Η

αξιολόγηση

των προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την αποσφράγιση των φακέλων από

αρμόδια επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της Δ/νσης Δασών,

με το σχετικό
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πρακτικό να συντάσσεται μετά τον έλεγχο και των φυσικών δειγμάτων που θα υποβληθούν
συμπληρωματικά, υπέρ του συμμετέχοντα που αφενός μεν θα προσφέρει τη χαμηλότερη
οικονομική προσφορά σε ευρώ στο σύνολο της δαπάνης και αφετέρου θα υποβάλλει φυσικά
δείγματα που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
Πληροφορίες: κ. Μουχταρίδης Παναγιώτης και κ. Τριανταφυλλίδου Μαρία στο τηλ.2541066010.
Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων και χωρίς να καθίσταται απαραίτητη η χρήση του, η
Υπηρεσία συνέταξε έντυπο προσφοράς, το οποίο θα αναρτηθεί μαζί με την παρούσα στην
ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την παρ.6.
4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εξήντα (60) μέρες από την
επομένη της υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
προβλεπομένου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την
Υπηρεσία, όπως ορίζει το αρθρ.13 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 Α/2007)

5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση του υλικού θα γίνει σε διάστημα ενός μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ανάδειξης αναδόχου και την ανάρτηση του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή, στα γραφεία
της Δ/νσης Δασών Ξάνθης (Διοικητήριο 5 ος όροφος) και η μεταφορά τους θα γίνει με ευθύνη και
έξοδα του αναδόχου.
Η εκτέλεση των προμηθειών διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση
καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη
προμήθειας των ειδών. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του
έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Επιπλέον, ο Προμηθευτής
παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για
οποιοδήποτε λόγο.
6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσία, στην ιστοσελίδα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (www.damt.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του
προγράμματος LIFE FoResMit (http://lifeforesmit.com), προς δημοσιοποίηση της διαδικασίας και
ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
Ο εκτελών καθήκοντα Δ/ντη Δασών Ξάνθης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ
Γεωτεχνικός -Δασολόγος με Α΄βαθμό

