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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

  
 

ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 
80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ 

ΠΟΡΟΤ 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) 

 

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και χαράδρασ Αράχκου ζχοντασ υπόψθ: 

 Σουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ. 

 Σο Νόμο 2362/1995 «Περί Δθμόςιου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν τοφ Κράτουσ και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ247/1995), όπωσ ιςχφει. 

 Σο Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Aϋ/07) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν του Δθμοςίου». 

 Σον Κανονιςμό Λειτουργίασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου 
Σηουμζρκων Περιςτερίου  & Χ. Αράχκου (ΦΕΚ 2152/Βϋ/02.10.2009). 

 Σον Κανονιςμό Οικονομικισ Διαχείριςθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων 
Περιςτερίου και  Χ. Αράχκου (ΦΕΚ 2100/Βϋ/29.09.2009). 

 Σον Κανονιςμό για τθν εκτζλεςθ ζργων, για τθν ανάκεςθ, παρακολοφκθςθ και παραλαβι μελετϊν 
και υπθρεςιϊν, τθν προμικεια, παράδοςθ και παραλαβι αγακϊν, υλικϊν και προϊόντων  για τθ 
ςφναψθ και εκτζλεςθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου 
Σηουμζρκων Περιςτερίου και  Χ. Αράχκου (ΦΕΚ 2152/Βϋ/02.10.2009). 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα 
Διαφγεια’» (ΦΕΚ 112/Αϋ/2010).  

 Σθν με αρικμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291Βϋ/11-08-2010) Τ.Α. «περί αφξθςθ των χρθματικϊν 
ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων που αφοροφν 
προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων». 

Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. 
Αράχκου  
Φορζασ Διαχείριςθσ 

Ιωάννινα,   04 /03/2015 
 

Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Σεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου,  
Πανεπιςτθμιοφπολθ   Ιωαννίνων, ΣΚ 45110 

Σθλ.    : 26510 43663  
Φαξ    : 26510 43575 
Πλθροφορίεσ: Α. Λαηαρίδου 
E-mail : park.tzoumerka@gmail.com 

Αρ. Πρωτ.: 286      
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 Σθν υπ. αρικμ. 134502 /16-12-2014 Διατφπωςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ για τθν τροποποίθςθ ςφμβαςθσ 
του Τποζργου 1 «Πρόγραμμα για τθν προςταςία και Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ» τθσ Πράξθσ : 
«Προςταςία και Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. 
Αράχκου» με κωδικό MIS 365805.  

 Σθν με αρικ. 3/2012 απόφαςθ του Δ.. του Φορζα Διαχείριςθσ «περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων 
ςτον Πρόεδρο».  

 Σο  άρκρο 6 του Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ 269Αϋ/11-12-2013) «περί παράταςθσ λειτουργίασ Φορζων 
Διαχείριςθσ Προςτατευόμενων Περιοχϊν».  

 Σθν απόφαςθ 18/2014 τθσ 5θσ/26-06-2014 υνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Φορζα 
Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου που αφορά τθ ςφςταςθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν και Ανάκεςθσ. 

 Σθν με αρικμ. 59160/2014 (ΦΕΚ 3496Β’/29-12-2014)αποφάςεισ «περί ζγκριςθ των προχπολογιςμϊν 
ζτουσ 2015 των τριάντα ζνα (31) Φορζων του Κεφ. Α’ του Ν. 3429/2005 του Τ.Π.Ε.Κ.Α». 

 Σθν με αρικμ. 53/2014 απόφαςθ του Δ.. που αφορά τθν τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ του 
ζτουσ 2015 του Φορζα Διαχείριςθσ. 

 Σθν με αρικ. 67/2014 απόφαςθ τθσ ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ του Δ.. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ 
Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. Αράχκου που αφορά τθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ. 

 

Ανακοινώνει ότι προτίκεται να προβεί ςτθν επιλογι αναδόχου προκειμζνου να του ανακζςει τθν 

«Προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για ανάπτυξθ εφαρμογών Γεωγραφικών υςτθμάτων 

Πλθροφοριών», ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του υποζργου 1 τθσ πράξθσ «Προςταςία και Διατιρθςθ τθσ 

Βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου», του ΕΠΠΕΡΑΑ,  ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (17.500,00€), ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ με 

κριτιριο ανάκεςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν τισ ςχετικζσ 

προςφορζσ.  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των επιμζρουσ λογιςμικϊν που ενδιαφζρεται να προμθκευτεί ο Φορζασ 
Διαχείριςθσ του Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, Περιςτερίου και Χαράδρασ Αράχκου περιγράφονται 
παρακάτω: 

 Προμικεια Λογιςμικοφ πακζτου εγκατάςταςθσ του Γεωγραφικοφ υςτιματοσ Πλθροφοριϊν (G.I.S.), 
ArcGIS for Desktop 10.x Basic concurrent use, 2 (δφο) άδειεσ χριςθσ αορίςτου χρόνου, 

 Προμικεια Λογιςμικοφ πακζτου εγκατάςταςθσ του Λογιςμικοφ τθλεπιςκόπιςθσ, επεξεργαςίασ και 
Ανάλυςθσ Δορυφορικϊν Εικόνων, ENVI 5.x, 1 (μία) άδεια χριςθσ αορίςτου χρόνου, 

 Προμικεια Λογιςμικοφ πακζτου εγκατάςταςθσ του Γεωγραφικοφ υςτιματοσ Πλθροφοριϊν για 
φορθτοφσ υπολογιςτζσ (PDA) για εργαςία πεδίου ArcPad 10.x, 1 (μία) άδεια χριςθσ αορίςτου 
χρόνου, 

 Προμικεια περιφερειακϊν υλικϊν (προϊόντα υςτιματοσ Εντοπιςμοφ Θζςθσ – G.P.S.: Global 
Positioning System) που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν Γεωγραφικϊν υςτθμάτων 
Πλθροφοριϊν (GIS), 1 (ζνα) τεμάχιο. 

 Σθν εκπαίδευςθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του Φορζα για χριςθ των λογιςμικϊν και 
προϊόντων διάρκειασ τριϊν θμερϊν ςτα γραφεία του Φορζα.  

 Σθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ για ζνα ζτοσ. 

 Προμικεια μνιμθσ RAM 16GB (2X8GB) και εγκατάςταςθ αυτισ ςε υπολογιςτι του Φορζα. 

Αναλυτικζσ ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παραπάνω προμικειασ αναφζρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α 
τθσ ανακοίνωςθσ. 
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Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι 19 Μαρτίου 2015, θμζρα Πζμπτθ και ώρεσ 09:00π.μ.– 15:00μ.μ. ςτθν 

ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, Περιςτερίου και χαράδρασ Αράχκου. Οι 

προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ, δεν 

παραλαμβάνονται οφτε αξιολογοφνται αλλά επιςτρζφονται.  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για τζςςερισ μινεσ από τθν επόμενθ θμζρα τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ τθσ πρόςκλθςθσ.  

Προςφορζσ που αφοροφν μζροσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ δεν κα γίνονται δεκτζσ.  

το φάκελο προςφοράσ κα πρζπει οπωςδιποτε να αναγράφονται (επί ποινι αποκλειςμοφ):  

1. τα ςτοιχεία του υποψιφιου αναδόχου,  

2. τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ,  

3. τα ςτοιχεία του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, Περιςτερίου και χ. Αράχκου,  

4. ςυμπλθρωμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με το παράρτθμα Α’ τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ.  

5. Ακριβισ περιγραφι των προϊόντων προμικειασ 

Η εξόφλθςθ του υποψιφιου αναδόχου κα γίνει μετά τθν παραλαβι όλων των παραδοτζων από τον Φορζα 

Διαχείριςθσ με τθν ζκδοςθ των νόμιμων παραςτατικϊν, τθν προςκόμιςθ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ και τθν εκκακάριςθ λοιπϊν υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ.  

Η δαπάνθ πραγματοποιείται από τισ πιςτϊςεισ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ  «Περιβάλλον & 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2007-2013», ανάλογα με τθν χρθματοδοτικι ροι του προγράμματοσ. Ο Φορζασ 

Διαχείριςθσ δεν ευκφνεται για τυχόν κακυςτεριςεισ εξόφλθςθσ του υποψιφιου αναδόχου.   

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Φορζα Διαχείριςθσ. (τθλ. 

επικοινωνίασ: 26510 43663). 

Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα (www.tzoumerkaparko.gr)  και ςτθ 

Διαφγεια. 

 
 

Για το Δ.. του Φορζα Διαχείριςθσ 
Ο Πρόεδροσ 

 

ΧΡΗΣΟ ΧΑΑΝΗ 

http://www.tzoumerkaparko.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδοσ προμικειασ Ποςότθτα Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ 

Λογιςμικό 
Γεωγραφικοφ 
υςτιματοσ 
Πλθροφοριϊν 

2 -Λογιςμικό Πακζτο εγκατάςταςθσ του Γεωγραφικοφ υςτιματοσ Πλθροφοριϊν 
(ArcGIS Desktop) ζκδοςθσ 10.x, 
-Λογιςμικό απεικόνιςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ των γεωγραφικϊν δεδομζνων 
– Basic Concurrent use (2 (δφο) άδειεσ χριςθσ αορίςτου χρόνου). 

Λογιςμικό 
Επεξεργαςίασ και 
Ανάλυςθσ 
Δορυφορικϊν 
Εικόνων  

1 -Λογιςμικό Πακζτο εγκατάςταςθσ του Λογιςμικοφ Σθλεπιςκόπθςθσ (ENVI) ζκδοςθσ 
5.x. (1 (μια) άδεια χριςθσ αορίςτου χρόνου) 

Λογιςμικό 
Γεωγραφικοφ 
υςτιματοσ 
Πλθροφοριϊν για 
φορθτοφσ 
υπολογιςτζσ (PDA) 

1 -Λογιςμικό πακζτο εγκατάςταςθσ για εργαςία πεδίου ArcPad 10.x (1 (μια) άδεια 
χριςθσ αορίςτου χρόνου), 
-Σεχνικά χαρακτθριςτικά:  

 μεταφορά ψθφιακϊν δεδομζνων ςτο φπαικρο (vector και raster), με 
ταυτόχρονθ και άμεςθ ενθμζρωςι τουσ, 

 ενθμζρωςθ των διανυςματικϊν δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο, είτε με 
χειροκίνθτθ ψθφιοποίθςθ επί τθσ οκόνθσ τθσ φορθτισ ςυςκευισ 
(PDA/GPS), ι αυτόματα με χριςθ του δορυφορικοφ ςιματοσ, 

 Τποςτιριξθ εφχρθςτων φορμϊν ειςαγωγισ πλθροφορίασ οριςμζνων από 
τον ίδιο το χριςτθ 

υςκευι PDA/GPS 1 -Περιφερειακά υλικά (προϊόντα υςτιματοσ Εντοπιςμοφ Θζςθσ – GPS: Global 
Positioning System) που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν Γεωγραφικϊν 
υςτθμάτων Πλθροφοριϊν (GIS). 
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

 Camera 5 megapixel  

 Τψθλισ ευαιςκθςίασ δζκτθ GPS 

 Μπαταρία μεγάλθσ διάρκειασ (το ελάχιςτο 10 ϊρεσ με GPS ενεργό) 

 Επεξεργαςτι 800 MHz, 

 Οκόνθ 3.5’’ με ευκρίνεια ςε υψθλι θλιακι αντανάκλαςθ 

 υνδεςιμότθτα: WiFi, Bluetooth, 

Παροχι εκπαίδευςθσ  3 θμζρεσ Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Φορζα για τα προςφερόμενα λογιςμικά και 
ςυςκευζσ διάρκειασ τριϊν θμερϊν ςτα γραφεία του φορζα. 

Μνιμθ RAM 2 Μνιμθ RAM χωρθτικότθτασ: 8GB, τφποσ: DDR3, Μζγεκοσ: DIMM, Σαχφτθτα: 1600 
MHz 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Προσ : Φορζα Διαχείριςθσ  Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων,  

          Περιςτερίου και χαράδρασ Αράχκου 

Σθσ/Σου……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

φμφωνα με τθν υπ’ αρικμ…………………..../2015 πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν του Φορζα 

Διαχείριςθσ  δθλϊνω ότι για 

………………………………………………………………………………….……………………………………. …………………………… 

που αναφζρονται αναλυτικά ςτον παρακάτω πίνακα:  

 

προςφζρω τθν τιμι (ολογράφωσ το ποςό)…………………………………………………….....……………………………………….. 

…………..…………….. ……………ευρϊ (………………....,…..€) ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νόμιμων φόρων 

και κρατιςεων. 

Ημερομθνία 

Ο προςφζρων 

 

(φραγίδα-Τπογραφι) 

Είδοσ 
προμικειασ 

Ποςότθτα Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ Προςφορά 
ςφμφωνθ με τισ 
προδιαγραφζσ 

Σιμι 
μονάδασ 

ΤΝΟΛΟ 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

Σελικό κόςτοσ ςε ευρώ (€) (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ)  
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