
 

 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: gtryfon@fdparnonas.gr

Άστρος, 1-10-2013 

   

Αρ. Πρωτ.: 1050 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια εξοπλισμού 
εντοπισμού και αναγνώρισης νυχτερίδων» 

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4: 
Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και δράσεων 
παρακολούθησης  που εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2013», Άξονας Προτεραιότητας 1 "Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών", 
προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού εντοπισμού και 
αναγνώρισης νυχτερίδων» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(2.500,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2013. 

Το είδος και η ποσότητα της επιμέρους προμήθειας που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

• Συσκευή εντοπισμού και καταγραφής νυχτερίδων με το απαραίτητο λογισμικό επεξεργασίας και 
αναγνώρισης ειδών νυχτερίδων. 

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της 
ανακοίνωσης. 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την περισσότερο συμφέρουσα προσφορά. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές 
της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14.00μμ στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 (Τηλ: 27550 22021, 
εσωτ. 1, κ. Τρυφωνόπουλος Γιώργος). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) 
μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Οι προσφορές που κατατίθενται 
μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά 
επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr. 

 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας 

Είδος προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Συσκευή εντοπισμού και 
καταγραφής νυχτερίδων 

1 

Μέγεθος  
Μήκος μέχρι 20 εκατοστά, 
Πλάτος μέχρι 10 εκατοστά 
Πάχος μέχρι 5 εκατοστά  

Βάρος  Μέχρι 0,5 κιλά 

Ενέργεια Επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ιόντων λιθίου  

Χρόνος λειτουργίας 
(καταγραφή) 

Τουλάχιστον 18 
ώρες/φόρτιση 

Χρόνος αναμονής 
(αναμονή) 

Τουλάχιστον 400 
ώρες/φόρτιση 

Φορτιστής  Aπό δίκτυο 220Volt 
Διάρκεια φόρτισης Μέχρι 7 ώρες 
Ρυθμός δειγματοληψίας 312.5 kHz 
Εύρος ανάλυσης 16 bits (ADC) 
Εύρος ανίχνευσης 10 - 150 kHz 

Τοποθεσία Καταγραφή μέσω GPS 
(συντεταγμένες/ώρα) 

Ρύθμιση GPS Ανοικτό / Κλειστό 
Θερμοκρασία Μέτρηση ανά 1°C  

Τρόπος αποθήκευσης 
Κάρτες αποθήκευσης τύπου 
SD, χωρητικότητας μέχρι 
32GB 

Διάρκεια καταγραφής  
Μέχρι 800 λεπτά με κάρτα 
μέγιστης χωρητικότητας  
(πραγματικός χρόνος) 

Μικρόφωνο Electret microphone, τύπος 
plug-in 

Μεταφορά δεδομένων Κάρτες αποθήκευσης τύπου 
SD, SDHC 

Τύποι καταγραφόμενων 
αρχείων *.wav  και  *.xml 

Έξοδος ήχου Aκουστικά (3,5 χιλιοστά 
mini jack) 

Διαστολή χρόνου Παράγοντας 1 – 20  
Εξωτερικό μικρόφωνο 
υψηλής ευαισθησίας  
Επέκταση καλωδίου 
εξωτερικού μικροφώνου Μήκος 2 μέτρα 

Θήκη μεταφοράς και 
αποθήκευσης  

 

Λογισμικό επεξεργασίας και 
αναγνώρισης ειδών νυχτερίδων 

1  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους 

οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων προμήθειας (τύπος, διαστάσεις/μέγεθος προϊόντος κλπ). 
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[Στοιχεία προμηθευτή] 
 

Ημερομηνία, ………………. 
Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού εντοπισμού και αναγνώρισης νυχτερίδων» 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την Προμήθεια εξοπλισμού αναρρίχησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€) συμπεριλαμβανομένων 
των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Προσφορά 
σύμφωνη με 
τις 
προδιαγραφές 

Τιμή 
μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 

      
      
      
      
      

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 

 
Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για την παροχή υπηρεσιών τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2013 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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