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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ  
ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Δαδιά: 18 Φεβρουαρίου 2020 
Αριθ. Πρωτ.: 153 

Δαδιά Τ.Κ. 68400,  Τ.Θ. 1413   
Τηλ.: 2554032202  Fax:  2554032248   
Email: info@dadia-np.gr    
Πληροφορίες: Τρ. Τσιατάλτζιαλη   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Προμήθειας Αναμνηστικών Ειδών 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έχοντας υπόψιν: 

1. Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 

2. Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α 25) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 

διατάξεις». 

3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572 (ΦΕΚ Β 2781) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ….» 

4. Το υπ’ αριθ. 10/28 – 01 – 2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη (ΑΔΑΜ: 20REQ006204984) 
5. Την υπ’ αριθ. ΑΥ/122/2020/ ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: 64ΨΩ46Μ9Τ4-ΒΡΥ) 
6. Την υπ’ αριθ. 1157/2020 απόφασης της 142ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

σχετικά με την έγκριση δημοσίευσης της πρόσκλησης 

προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αναμνηστικών ειδών για το 

πωλητήριο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, με 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής και μέχρι 

του ποσού των εννιά χιλιάδων εκατό ευρώ (9.100,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό θα 

βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «Αγορές Χρήσης» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα 

Διαχείρισης, ο οποίος χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα. 

Τα προς προμήθεια αντικείμενα, κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 18530000-3– Δώρα και βραβεία 

Αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών και οι όροι εκτέλεσης της 

σύμβασης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης. 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 – 12 – 2020. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης 
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016,  

των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο (με 

αντίστοιχο αποδεικτικό δικαιολογητικό όπως η βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ στην 

οποία αναγράφεται ο κωδικός δραστηριότητας της επιχείρησης) 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

«προϋποθέσεις συμμετοχής» με την υποβολή τους στο φάκελο προσφοράς: 

1. Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή 

στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 

προσώπου 

• σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, 

στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας) 

• σε περίπτωση νομικού προσώπου: έγγραφα σύστασης/ίδρυσης και εκπροσώπησης, 

συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ/επιμελητηρίου από τα οποία να 

προκύπτει η υφιστάμενη κατάσταση του νομικού προσώπου και η νόμιμη εκπροσώπησή 

του. Σε περίπτωση που τα έγγραφα ίδρυσης δεν είναι κωδικοποιημένα θα πρέπει να 

προσκομιστούν οι σχετικές τροποποιήσεις. Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε από 

τα ανωτέρω έγγραφα απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει να προσκομιστεί και 

αυτή. 

• Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται 

από τους συμμετέχοντες: 

i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης 

ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με αμετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
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iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως 

προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της, έναντι 

φορέων του δημόσιου τομέα 

iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και 

ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, 

v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 

οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση 

είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε οικείο επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ 

επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι 

πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η εργασία που 

προσφέρω τηρεί τις ζητούμενες προδιαγραφές, γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου 

σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

5. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  στην 

οποία θα αναφέρει ότι: «Θα προσκομίσουν Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα πριν 

την απόφαση ανάθεσης και εντός 24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση τους και επί ποινή 

αποκλεισμού από την διαδικασία ανάθεσης» 

6.  Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει το έντυπο του παραρτήματος Ι, με αναφορά στην 

τήρηση της απαίτησης, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων θα 

πραγματοποιήσει την προμήθεια και θα διευκρινίζεται ο χρόνος παράδοσης. Θα πρέπει 

δηλαδή, επί ποινή αποκλεισμού, να περιγράφεται αναλυτικά η συμφωνία του 

προσφερόμενου είδους σε σχέση με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της 

πρόσκλησης, σύμφωνα με τον πίνακα επακριβών προδιαγραφών (Παράρτημα Ι), ως εξής: 

στη στήλη «Απάντηση» θα πρέπει να σημειωθεί υποχρεωτικά η απάντηση του 

Προσφέροντα που θα έχει α) την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν πληρείται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή 

την ένδειξη «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση ή β) ένα αριθμητικό μέγεθος από το οποίο θα 

προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή. Στην στήλη «Παρατηρήσεις» 

ο Προσφέρων μπορεί να καταγράψει προαιρετικά τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που 

αφορούν τα στοιχεία του Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών. Κάθε σελίδα της Τεχνικής 

Προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραμμένη. 

7. Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, 

μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επίσης σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα 

στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Η οικονομική προσφορά, υποβάλλεται σύμφωνα με το 

πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά (εταιρία κατασκευής και 

μοντέλο) του προσφερόμενου εμπορεύματος. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 μ.μ. 
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Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 μ.μ., στα γραφεία του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στην Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, 

Νομού Έβρου, Τ.Κ. 68400 (Πληροφορίες: Τρ. Τσιατάλτζιαλη) 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην 

ως άνω Διεύθυνση εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.  

Προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που 

προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται 

στους αποστολείς τους χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους 

ανωτέρας βίας. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

• Η φράση «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με 

κεφαλαία γράμματα, 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς 

– Λευκίμης – Σουφλίου) 

• Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (153/18-02-2020), 

• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (26-02-2020) 

• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, που έχει συσταθεί με την 1132/2020 απόφαση της 

140ης συνεδρίασης Δ.Σ., με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα συμμετοχής (προϋποθέσεις 

συμμετοχής) και οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα 

με το παράρτημα Ι του παρόντος. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων 

που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα υπογράψει σύμβαση με το 

Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης 

στην οριζόμενη προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-

Σουφλίου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 

Με την ανάθεση της υπηρεσίας και πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η υποχρέωση έχει ως εξής: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύ-

νοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη 

ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές 

δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 

περιγραφόμενων προμηθειών (Παράρτημα Ι). 

Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει τμηματικά. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα 

προς την αξία των εμπορευμάτων που παραδίδονται, θα βεβαιώνονται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα 

εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Επισημαίνεται ότι ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του κάθε ελάττωμα ή 

παράλειψη των ειδών. Τυχών ελαττωματικά εμπορεύματα, θα επιστρέφονται στον ανάδοχο για 

αντικατάσταση και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο 

αντίστοιχου ποσού με των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων. 

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

•Επικυρωμένο πρακτικό επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής των παραδοτέων από την 

αρμόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

•Τιμολόγιο του Αναδόχου 

•Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

•Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς 

και στο δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 

Σουφλίου, www.dadia-np.gr. 

Για τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 

Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προμήθεια είδη, θα πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές – χαρακτηριστικά: 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ενδεικτικές) 

ΚΑΠΕΛΟ (ενηλίκων και παιδικό) 
Τύπου τζόκεϊ με 100% βαμβάκι, γείσο ελάχιστα κυρτό, 4 ραμμένες οπές 

εξαερισμού, ρυθμιζόμενο κλείσιμο. Mε τυπωμένο το λογότυπο του φορέα 
150 

ΜΑΓΝΗΤΑΚΙ λεπτό μαγνητάκι, 6.5 cm x 6.5cm, με τυπωμένη φωτογραφία 400 

ΠΑΖΛ Παζλ (με φωτογραφία επιλογής μας) με χημική επίστρωση sublimation,  20 

ΜΑΚΟ (ενηλίκων) 

στρογγυλή λαιμόκοψη, 100% βαμβάκι, Jersey 150, φακαρολα στο λαιμό, 

ριπ στο γιακά, κοντά μανίκια με κέντημα και τύπωμα σχεδίου επιλογής 

του φορέα 

200 

ΜΑΚΟ (παιδικό) 

στρογγυλή λαιμόκοψη, 100% βαμβάκι, Jersey 150, φακαρολα στο λαιμό, 

ριπ στο γιακά, κοντά μανίκια, με κέντημα και τύπωμα σχεδίου επιλογής 

του φορέα 

350 

ΜΑΚΟ (γυναικείο) 

στρογγυλή λαιμόκοψη, 100% βαμβάκι, Jersey 150, φακαρόλα στο λαιμό, 

ριπ στο γιακά, κοντά μανίκια, στενή γραμμή, με κέντημα και τύπωμα 

σχεδίου επιλογής του φορέα 

200 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ 
πετσέτες χεριών 30cm x 50cm, 100% βαμβάκι, με κέντημα το λογότυπο 

του φορέα 
200 

ΠΑΝΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ 
με μακρύ χερούλι,  37cm x 41cm, εκρού χρώμα, με τύπωμα το λογότυπο 

του φορέα 
150 

ΜΠΡΕΛΟΚ μπρελόκ δερμάτινο 7cm x 3cm με τύπωμα το λογότυπο του φορέα 200 
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ΚΟΥΠΑ 

κούπα που αλλάζει χρώμα με την θερμοκρασία του νερού, χημική 

επίστρωση sublimation Mug with sublimation coating με φωτογραφία 

μαυρόγυπα 

216 

ΚΟΝΚΑΡΔΑ 
κονκάρδα διάμ. 3.8 cm badge με τύπωμα το λογότυπο του φορέα  ή εικόνα 

μαυρόγυπα 
250 

ΧΑΡΑΚΑ 
χάρακας 30 cm, πλαστικός, λευκός , 31cm x 3.8cm με τύπωμα το λογότυπο 

του φορέα 
70 

ΤΣΑΝΤΑ ΠΛΑΤΗΣ 

σακίδιο πολιέστερ, με διπλό φερμουάρ, μπροστινή τσέπη με φερμουάρ, 

ενισχυμένοι ρυθμιζόμενοι ιμάντες πλάτης, ενισχυμένο κάλυμμα πλάτης 

με 

τύπωμα το λογότυπο του φορέα 

25 

ΣΑΚΙΔΙΟ 
100% πολυαστέρας, ρυθμιζόμενα κορδόνια, ενισχυμένες γωνίες με 

τρύπες για τα κορδόνια με τύπωμα το λογότυπο του φορέα 
100 

ΠΟΔΙΑ 

ποδιά, 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι, μεγάλη μπροστινή τσέπη, 

ρυθμιζόμενος λαιμός, μεταλλική αγκράφα 64cm x 47cm, με τύπωμα το 

λογότυπο του φορέα 

15 

ΜΟΛΥΒΙ μολύβι ξύλινο 18cm x 0.8cm με τύπωμα το λογότυπο του φορέα 300 

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΞΥΛΙΝΗ 
ξύλινη κασετίνα, ξυλομπογιές, ξύστρα, πάνω μέρος χάρακας 20.5cm x 4 

cm  x 3 cm, στο πλάι τυπωμένο το λογότυπο του φορέα 
300 

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ κυκλική, 20cm x 6cm,, με φερμουάρ, τυπωμένο λογότυπο 150 

ΣΤΥΛΟ οικολογικό στυλό  14cm x 1cm με τύπωμα το λογότυπο του φορέα 300 

ΚΑΣΚΟΛ 
κασκόλ φλις, 100% πολυέστερ, 180cm x 30cm με κέντημα το λογότυπο του 

φορέα 
10 
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ΛΑΙΜΟΔΕΤΕΣ 
Φλις μπαφ / σκούφος 100% πολυέστερ, ελαστικό κορδόνι ρύθμισης 

μεγέθους Με κέντημα το λογότυπο του φορέα 
40 

ΣΚΟΥΦΙ ακρυλικός σκούφος one size  με κέντημα το λογότυπο του φορέα 30 

ΟΜΠΡΕΛΑ ομπρέλα χειρός, 97cm διάμετρος με τύπωμα το λογότυπο του φορέα 30 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 

1. Οι προσφερόμενες τιμές μονάδας του κάθε είδους θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
2. Οι ποσότητες που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτικές. Ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να προμηθευτεί 

μικρότερη ποσότητα ή να προσαρμόσει τα τεμάχια των ειδών, μετά από επικοινωνία και συνεννόηση με τον προμηθευτή, ώστε 
τα εμπορεύματα να καλύπτουν προς ανάγκες του. 

3. H προμήθεια θα γίνεται, με έγγραφη παραγγελία από τον Φορέα Διαχείρισης στο οποίο θα αναγράφονται τα είδη, οι ποσότητες 

καθώς και κάθε επιπλέον χαρακτηριστικό 

4. Ο προμηθευτής με την λήψη προς παραγγελίας υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον Φορέα Διαχείρισης, σχετικά με το χρόνο 

και τον τρόπο παράδοσης των εμπορευμάτων του. 

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τον Φορέα Διαχείρισης, σχετικά με καθυστερήσεις ή προβλήματα κατά την 

εκτέλεση των παραγγελιών. 

6. Σε περίπτωση ελαττωματικού εμπορεύματος αυτό θα επιστρέφεται στο προμηθευτή προς αντικατάσταση και αν αυτό δεν είναι 

εφικτό, ο προμηθευτής υποχρεούται να εκδώσει πιστωτικού τιμολόγιο ανάλογης αξίας με τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΠΕΛΟ (ενηλίκων και παιδικό) 

Τύπου τζόκεϊ με 100% βαμβάκι, γείσο ελάχιστα 

κυρτό, 4 ραμμένες οπές εξαερισμού, 

ρυθμιζόμενο κλείσιμο. Mε τυπωμένο το 

λογότυπο του φορέα 

ΝΑΙ 

  

ΜΑΓΝΗΤΑΚΙ 
λεπτό μαγνητάκι, 6.5 cm x 6.5cm, με τυπωμένη 

φωτογραφία 
ΝΑΙ 

  

ΠΑΖΛ 
Παζλ (με φωτογραφία επιλογής μας) με χημική 

επίστρωση sublimation 
ΝΑΙ 

  

ΜΑΚΟ (ενηλίκων) 

στρογγυλή λαιμόκοψη, 100% βαμβάκι, Jersey 

150, φακαρολα στο λαιμό, ριπ στο γιακά, κοντά 

μανίκια με κέντημα και τύπωμα σχεδίου 

επιλογής του φορέα 

ΝΑΙ 

  

ΜΑΚΟ (παιδικό) 

 στρογγυλή λαιμόκοψη, 100% βαμβάκι, Jersey 

150, φακαρολα στο λαιμό, ριπ στο γιακά, κοντά 

μανίκια, με κέντημα και τύπωμα σχεδίου 

επιλογής του φορέα 

ΝΑΙ 

  

ΜΑΚΟ (γυναικείο) 

στρογγυλή λαιμόκοψη, 100% βαμβάκι, Jersey 

150, φακαρόλα στο λαιμό, ριπ στο γιακά, κοντά 

μανίκια, στενή γραμμή, με κέντημα και τύπωμα 

σχεδίου επιλογής του φορέα 

ΝΑΙ 
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ΠΕΤΣΕΤΕΣ 
πετσέτες χεριών 30cm x 50cm, 100% βαμβάκι, 

με κέντημα το λογότυπο του φορέα 
ΝΑΙ 

  

ΠΑΝΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ 
με μακρύ χερούλι,  37cm x 41cm, εκρού χρώμα, 

με τύπωμα το λογότυπο του φορέα 
ΝΑΙ 

  

ΜΠΡΕΛΟΚ 
μπρελόκ δερμάτινο 7cm x 3cm με τύπωμα το 

λογότυπο του φορέα 
ΝΑΙ 

  

ΚΟΥΠΑ 

κούπα που αλλάζει χρώμα με την θερμοκρασία 

του νερού, χημική επίστρωση 

sublimation Mug with sublimation coating με 

φωτογραφία μαυρόγυπα 

ΝΑΙ 

  

ΚΟΝΚΑΡΔΑ 
κονκάρδα διάμ. 3.8 cm badge με τύπωμα το 

λογότυπο του φορέα  ή εικόνα μαυρόγυπα 
ΝΑΙ 

  

ΧΑΡΑΚΑ 
χάρακας 30 cm, πλαστικός, λευκός , 31cm x 

3.8cm με τύπωμα το λογότυπο του φορέα 
ΝΑΙ 

  

ΤΣΑΝΤΑ ΠΛΑΤΗΣ 

σακίδιο πολιέστερ, με διπλό φερμουάρ, 

μπροστινή τσέπη με φερμουάρ, ενισχυμένοι 

ρυθμιζόμενοι ιμάντες πλάτης, ενισχυμένο 

κάλυμμα πλάτης με 

τύπωμα το λογότυπο του φορέα 

ΝΑΙ 

  

ΣΑΚΙΔΙΟ 

100% πολυαστέρας, ρυθμιζόμενα κορδόνια, 

ενισχυμένες γωνίες με τρύπες για τα κορδόνια 

με τύπωμα το λογότυπο του φορέα 

ΝΑΙ 

  

ΠΟΔΙΑ 
ποδιά, 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι, μεγάλη 

μπροστινή τσέπη, ρυθμιζόμενος λαιμός, 
ΝΑΙ 
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μεταλλική αγκράφα 64cm x 47cm, με τύπωμα 

το λογότυπο του φορέα 

ΜΟΛΥΒΙ 
μολύβι ξύλινο 18cm x 0.8cm με τύπωμα το 

λογότυπο του φορέα 
ΝΑΙ 

  

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΞΥΛΙΝΗ 

ξύλινη κασετίνα, ξυλομπογιές, ξύστρα, πάνω 

μέρος χάρακας 20.5cm x 4 cm  x 3 cm, 

στο πλάι τυπωμένο το λογότυπο του φορέα 

ΝΑΙ 

  

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 
κυκλική, 20cm x 6cm,, με φερμουάρ, τυπωμένο 

λογότυπο 
ΝΑΙ 

  

ΣΤΥΛΟ 
οικολογικό στυλό  14cm x 1cm με τύπωμα το 

λογότυπο του φορέα 
ΝΑΙ 

  

ΚΑΣΚΟΛ 
κασκόλ φλις, 100% πολυέστερ, 180cm x 30cm 

με κέντημα το λογότυπο του φορέα 
ΝΑΙ 

  

ΛΑΙΜΟΔΕΤΕΣ 

Φλις μπαφ / σκούφος 100% πολυέστερ, 

ελαστικό κορδόνι ρύθμισης μεγέθους 

Με κέντημα το λογότυπο του φορέα 

ΝΑΙ 

  

ΣΚΟΥΦΙ 
ακρυλικός σκούφος one size  με κέντημα το 

λογότυπο του φορέα 
ΝΑΙ 

  

ΟΜΠΡΕΛΑ 
ομπρέλα χειρός, 97cm διάμετρος με τύπωμα το 

λογότυπο του φορέα 
ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

Για προμήθεια εμπορευμάτων 

Α/Α Περιγραφή προμήθειας 
Τιμή Μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Τιμή Μονάδας με 

ΦΠΑ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

 Σύνολο    

Υπογραφή / Σφραγίδα υποψηφίου αναδόχου 
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