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Δαδιά: 22 Απριλίου 2021 

Αρ. Πρωτ.:                 350            

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

 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με 
διπλή καμπίνα» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 38.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.645,16 €, ΦΠΑ: 7.354,84 €). 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, Οδός: 
Δαδιά, Δήμος Σουφλίου, Νομός Έβρου, Ταχ. Κωδ.: 68400, Τηλ.: 25540 32202, Email: 
info@dadia-np.gr, Ιστοσελίδα: www.dadia-np.gr 

2. Κωδικός CPV:  34113000-2 Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς 

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL511. 

4. Πρόσβαση στα έγγραφα: 

 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – 
Λευκίμης – Σουφλίου: www.dadia-np.gr > Νέα > Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις 

 
 Στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). 

 

 Στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου στη Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου, Τ.Κ. 68400. 
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5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών 

προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προς παροχή προμήθειας 
και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

7. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, επίσης δύναται να αποσταλούν με ευθύνη του 
προσφέροντος ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έως και την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού, στα γραφεία του Φ.Δ.Ε.Π.Δ.Δ–Λ–Σ στη Δαδιά, 
Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου, Τ.Κ. 68400. 

• Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ & στην ιστοσελίδα του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: 22 / 04 / 2021 
ημέρα Πέμπτη. 

• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11 / 05 / 2021 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 14:00 μ.μ. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 13 / 05 / 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
9:00 π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν υπάρχει η 
δυνατότητα παραλαβής νέων προσφορών. 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) 
μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

10. Χρηματοδότηση: Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Φορέας 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, κωδ. ΣΑΕ 275/1. Η 
σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 «Συντονισμός Δράσεων και Παρακολούθηση 
της αποτελεσματικότητας τους», της Πράξης «Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου», η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3160/4.4.2019 της ΕΥΔ ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5033258. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ 
(κωδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ27510008). Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση του 
λογαριασμού 13.02 «Αυτοκίνητα φορτηγά» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 
Φ.Δ.Ε.Π.Δ – Λ – Σ. για το οικονομικό έτος 2021.  
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11. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έως οκτώ μήνες (8) από την 

υπογραφή της. 

12. Εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από 
τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Για την 
υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθ. 72 παρ. 1 περ. β΄ Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού. 

13. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει (βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης). 

14. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει της τιμής: 

 

15. Δημοσιεύσεις: 

-    Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr). 

-    To συνολικό κείμενο της διακήρυξης και το ΤΕΥΔ αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 
(www.dadia-np.gr) 

 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τμήμα Περιβάλλοντος 
Ιόνιου Πανεπιστημίου 
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