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Αναθέτουσα Αρχή  :
  
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 
 

Είδος Υπηρεσίας : ∆ιαχειριστικές ∆ράσεις για την Αλιεία στην Προστατευµένη Περιοχή του 

Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου, για την υλοποίηση του 
προγράµµατος MedPAN North το οποίο χρηµατοδοτείται κατά 75% από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 25% από Εθνικούς πόρους.  
 

∆ιάρκεια   :
  
Από την υπογραφή της σύµβασης έως και τις 31/05/2013 
 

Προϋπολογισµός   :
  
Ο προϋπολογισµός του έργου  ανέρχεται σε 48.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ  

Χρηµατοδότηση  :
  
Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
κατά 25% από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο υλοποίησης του  
προγράµµατος MedPAN North. 

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης 
Περίληψης  προκήρυξης   

:
  

24/09/2012 
 
 

Καταληκτική Ηµεροµηνία 
Υποβολής Προσφορών  

:
  

08/10/2012, ώρα 13:00  
 

Τόπος Υποβολής 
προσφορών 

:
  
Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ.:  
Ελευθερίου Βενιζέλου 1,  Ζάκυνθος – 291 00 
  

Παραλαβή Τεύχους 
Προκήρυξης  

:
  
Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ.:  
Ελευθερίου Βενιζέλου 1,  Ζάκυνθος – 291 00 
Και από το δικτυακό τόπο www.nmp-zak.org    

Πληροφορίες  :
  
Με επιστολή στη διεύθυνση : 
Ελευθερίου Βενιζέλου 1,  Ζάκυνθος – 291 00 
τηλ:26950-29870, fax: 26950-23499 
Email: info@nmp-zak.org     

 

 

Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 1  
Ταχ. Κωδ. : 291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.  : 26950 29870 
Fax. : 26950 23499 
Πληροφορίες :Επιστηµονικός Υπεύθυνος  
                         ∆ρ. Χαράλαµπος ∆ηµητριάδης   
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α.∆.Α.: ________________________ 
 

Ζάκυνθος,  21/09/2012 
Αρ. Πρωτ.: 1612 

Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για τις                                    

«∆ιαχειριστικές ∆ράσεις για την Αλιεία στην Προστατευµένη Περιοχή του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου» 

ΑΔΑ: Β4ΘΓΟΡΡΥ-Ν6Υ
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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προµηθειών» (Α’ 199). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων». 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 346/98 (Α΄230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ 
σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Π.∆ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007). 

7. Την ΠΟΛ 1056/05 µε αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονοµικών και την  
13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρµογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.». 

8. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007). 

 
9. Το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 

διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010). 

 
10. Τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

(Υ.Α. 5475/ΦΕΚ 325 Β'/11-2-2004). 
      
11. Τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 870/ΦΕΚ 

65 Β'/21-1-2005). 
 
12. Τον Κανονισµό για την ανάθεση έργων, µελετών και προµηθειών του Φορέα ∆ιαχείρισης του 

Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 5473/ΦΕΚ 322 Β'/11-2-2004).   
 
13. Την απόφαση ένταξης-αποδοχής του προγράµµατος Medpan North από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 
     
14.    Την σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής του προγράµµατος MED και 

του επικεφαλής-συντονιστή (WWF Γαλλίας)  υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος 
Medpan North. 

 
15.    To συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ του επικεφαλής-συντονιστή (WWF Γαλλίας) 

υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος Medpan North και των εταίρων, 
συµπεριλαµβανοµένου του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ως τελικού δικαιούχου. 
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16.    Τις υπ. αρ. 55/2009, 5/2011 και 19/2012 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα 
∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 
17. Την υπ’ αρ. 95/2012 απόφαση του Προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά 

την έγκριση των όρων δηµοπράτησης.   

18. Την υπ’ αρ. 29Β/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την 
σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών. 

 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ει 

 

Πρόχειρο  διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά για τις «∆ιαχειριστικές ∆ράσεις για την Αλιεία στην Προστατευµένη Περιοχή του 

Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου», για την υλοποίηση του προγράµµατος MedPAN 
North το οποίο χρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 25% από Εθνικούς 
πόρους.  
 
Η υπόψη υπηρεσία θα έχει εκτιµώµενη διάρκεια έως και τις 31/05/2013, από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. 
 
Η προϋπολογιζόµενη συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, είναι σαράντα οκτώ 
χιλιάδες ευρώ (48.000,00 €) ευρώ. 

 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η 08/10/2012, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 13:00 µ.µ. στα Γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος –Τ.Κ. 
291 00.  

Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 40 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω προθεσµίας θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τo συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,  τo οποίo 
θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 

 

Η παρούσα περίληψη της προκήρυξης καθώς και οι αναλυτικοί όροι της προκήρυξης θα βρίσκονται 
αναρτηµένα για 15 ηµέρες στην ιστοσελίδα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.: www.nmp-zak.org, 
στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/nmpz και στα γραφεία του.  
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Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της προκήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία 
µας. 

 
 
 

                                                                      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του 
                                                                 Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 
                                                                          
       
 
 
 
 
 
 

                                                                    ∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας 
                                                          Αναπλ. Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας 
                                                                Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας,  
                                                                           Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

 
 

ΑΔΑ: Β4ΘΓΟΡΡΥ-Ν6Υ



 
  

 

ΕΕλλεευυθθεερρίίοουυ  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  11,,  229911  0000  ΖΖάάκκυυννθθοοςς                                  ΤΤηηλλ..  22669955002299887700    FFaaxx..  22669955002233449999  
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..nnmmpp--zzaakk..oorrgg                                      ee--mmaaiill::  iinnffoo@@nnmmpp--zzaakk..oorrgg    

 

5 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ..........................................................................6 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ....................................................................................................6 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ  ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΥΤΗΣ....................................6 

1.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ........................................................................................................................6 
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ....................................................................................................7 
1.4 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................7 
1.5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..................................................................................8 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ ..........................................................................................................................8 

ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9 

3.1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .......................................................................................................9 
3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................11 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .......13 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ..................15 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.....................................................................................................18 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ............................................................................18 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ...................................................................................................18 

ΑΡΘΡΟ 9 - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ................................................................19 

9.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ................................19 
9.2. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ................................................................................19 
9.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .......................................................................19 
9.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................21 
9.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.............................................................................................................................21 
9.6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....................................................................................................21 
9.7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ .................................................................................................................21 
9.8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ..........................................................................22 
9.9. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................................................................24 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ.....................25 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ..............................25 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ...........................................................................................................25 

ΑΡΘΡΟ 13– ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ..................................................................................................................26 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Β4ΘΓΟΡΡΥ-Ν6Υ



 
  

 

ΕΕλλεευυθθεερρίίοουυ  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  11,,  229911  0000  ΖΖάάκκυυννθθοοςς                                  ΤΤηηλλ..  22669955002299887700    FFaaxx..  22669955002233449999  
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..nnmmpp--zzaakk..oorrgg                                      ee--mmaaiill::  iinnffoo@@nnmmpp--zzaakk..oorrgg    

 

6 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού 

 
O Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προκηρύσσει πρόχειρο 
διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
για τις «∆ιαχειριστικές ∆ράσεις για την Αλιεία στην Προστατευµένη Περιοχή του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου», για την υλοποίηση του προγράµµατος MedPAN North το 
οποίο χρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 25% από Εθνικούς πόρους.  
 

Το αντικείµενο της υπό ανάθεσης σύµβασης παροχής υπηρεσιών είναι µια επιστηµονική έρευνα  
που αφορά στις διαχειριστικές δράσεις για την αλιεία στην προστατευµένη περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ. Το 
άνωθεν έργο εντάσσεται στα πλαίσια του προγράµµατος MedPAN North το οποίο χρηµατοδοτείται 
κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 25% από Εθνικούς πόρους.  
 

Στην ανωτέρω υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που 
υποβάλλονται µεµονωµένα για µέρος/δράση της ανωτέρω υπηρεσίας. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ  ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΥΤΗΣ.  

 

1.2 Προϋπολογισµός 

 

 Ο συνολικός προϋπολογισµός του ∆ιαγωνισµού για τις «∆ιαχειριστικές ∆ράσεις για την Αλιεία 

στην Προστατευµένη Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου», για την 
υλοποίηση του προγράµµατος MedPAN North, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων 
Ευρώ (48.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων. Η 

προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το 25% από Εθνικούς πόρους. Η επιµέρους ανάλυση του συνολικού προϋπολογισµού 
ανά δράση αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

Είδος ∆ράσης Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α) 

 
∆ράση 1:  ∆ιαχειριστικά Μέτρα για 
την Επαγγελµατική Αλιεία στην 
Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου 

Πάρκου της Ζακύνθου 
 

∆ράση 2:  ∆ιαχειριστικά Μέτρα για 
την Ερασιτεχνική Αλιεία στην 
Ευρύτερη Περιοχή του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου 

 
                                          
                                                    
  
 

40.000,00 € 

Φυλλάδιο 'ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ 
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ'  
Σύνολο: 4.000,00€ (σχεδιασµός και εκτύπωση) 

 
∆ράση 3: ∆ράσεις ∆ηµοσιοποίησης 
της ∆ιαχείρισης της Αλιείας και των 

Αλιευτικών Πόρων  Φυλλάδιο 'ΙΧΘΥΟΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ' 
Σύνολο: 3000,00 € (σχεδιασµός), 1000,00€ (εκτύπωση) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 48.000,00€ 

ΑΔΑ: Β4ΘΓΟΡΡΥ-Ν6Υ
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1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ο οποίος 
διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισµό και θα υπογράψει µε τον ανάδοχο σύµβαση για τις 
«∆ιαχειριστικές ∆ράσεις για την Αλιεία στην Προστατευµένη Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου 

Πάρκου της Ζακύνθου» για την υλοποίηση του προγράµµατος MedPAN North. 
Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίνονται από τα Γραφεία του Φορέα 
∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.:  
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος – 291 00  
Και από το δικτυακό τόπο  www.nmp-zak.org (ανάρτηση τευχών της προκήρυξης για 15 ηµέρες)  
Τηλέφωνο: 26950/29870 
Fax: 26950/23499 
Πληροφορίες: Επιστηµονικός Υπεύθυνος ∆ρ. Χαράλαµπος ∆ηµητριάδης   
 

1.4 Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο του διαγωνισµού 

 
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα από: 

• Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη. 
• Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα & 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007(Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».  

• Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 346/98 (Α΄230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε 
ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Π.∆ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007). 

• Την ΠΟΛ 1056/05 µε αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονοµικών και την  
13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρµογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.». 

• Το ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007). 

 

• Το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010). Τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού (ΦΕΚ 971/Β/13.07.2005). 

 

• Την υπ.αριθµ. 11508/ΕΥΘΥ 566 εγκύκλιο του Υπουργείου 0ικονοµίας Ανταγωνιστικότητας 
& Ναυτιλίας 

 

• Τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 
870/ΦΕΚ 65 Β'/21-1-2005). 

 

ΑΔΑ: Β4ΘΓΟΡΡΥ-Ν6Υ



 
  

 

ΕΕλλεευυθθεερρίίοουυ  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  11,,  229911  0000  ΖΖάάκκυυννθθοοςς                                  ΤΤηηλλ..  22669955002299887700    FFaaxx..  22669955002233449999  
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..nnmmpp--zzaakk..oorrgg                                      ee--mmaaiill::  iinnffoo@@nnmmpp--zzaakk..oorrgg    

 

8 

• Τον Κανονισµό για την ανάθεση έργων, µελετών και προµηθειών του Φορέα ∆ιαχείρισης 
του Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 5473/ΦΕΚ 322 Β'/11-2-2004).   

 

• Την απόφαση ένταξης-αποδοχής του προγράµµατος Medpan North από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

 

•    Την σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής του προγράµµατος MED 
και του επικεφαλής-συντονιστή (WWF Γαλλίας)  υλοποίησης του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος Medpan North. 

 

•    To συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ του επικεφαλής-συντονιστή (WWF Γαλλίας) 
υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος Medpan North και των εταίρων, 
συµπεριλαµβανοµένου του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ως τελικού δικαιούχου. 

 

•    Τις υπ. αρ. 55/2009, 5/2011 και 19/2012 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα 
∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 
• Την υπ’ αρ. 95/2012 απόφαση του Προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που 

αφορά την έγκριση των όρων δηµοπράτησης.   

• Την υπ’ αρ. 29Β/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά 

την σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών. 

 

1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις  προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 08/10/2012, και ώρα 13:00 µ.µ.  στα Γραφεία 
του Φορέα ∆ιαχείρισης: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 291 00. 
Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

«∆ιαχειριστικές ∆ράσεις για την Αλιεία στην Προστατευµένη Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου 

Πάρκου της Ζακύνθου» 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, την εισήγηση κατακύρωσης 
καθώς και κάθε άλλη συναφής µε την καλή εκτέλεση του διαγωνισµού ενέργεια, συλλογικό όργανο 

ΑΔΑ: Β4ΘΓΟΡΡΥ-Ν6Υ
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της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό µε βάση την υπ' αριθµ. 
29Β/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Το αρµόδιο για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων, συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό µε βάση την υπ’ αρ. 
29∆/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων του άρθρου 15 του Π∆ 118/2007 και προσφυγών του 
άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 
συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό µε βάση την υπ’ αρ. 29Γ/2012 απόφαση του ∆.Σ. του 
Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.  

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  

Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Παροχή Υπηρεσιών και θα υπογράψει την απαιτούµενη 
σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
3.1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
α. Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα 
πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους 
µέλους του Ε.Ο.Χ.  Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της 
Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. 
 
β. Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να πληρούν απαραίτητα τις παρακάτω προϋποθέσεις :  
 . 

- Να διαθέτουν αποδεδειγµένη πενταετή εµπειρία σε θέµατα έρευνας στο Θαλάσσιο 
Περιβάλλον µε έµφαση στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους. 

 
γ. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ενότητας α της 
παρούσας παραγράφου.  

- Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε 
προσώπου και το  ειδικό µέρος της υπηρεσίας που θα αναλάβει. 

- Ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα β της παρούσας 
παραγράφου, καλύπτονται από ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης. 

 
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
της προσφοράς τους.  

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, µέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας 
κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

ΑΔΑ: Β4ΘΓΟΡΡΥ-Ν6Υ
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Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, µέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλος της ένωσης ή 
της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε, εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί 
να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. 
Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν 
τους όρους της Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα 
του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O αντικαταστάτης ωστόσο, 
πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 
3.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής. 
 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 
11..  Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου (3.1). 
22..  Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης 

∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
33..  Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 

κυρώσεις. 
44..  Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, 

γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που 
απαριθµούνται κατωτέρω: 

       α)συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 
β)δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26

ης
 Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
δ)νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10

ης 
 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. 
ε)Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 

4.   Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του 
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής τους.   

5.    Όσοι  τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2  του 
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία 
έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.   

6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει 
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 

7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων καθώς 
και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι. 

8. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 
σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

9. Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας 
διακήρυξης  
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Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 
 
 
 
3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 
συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α., ήτοι 2.400,00 ευρώ. 
 
Οι Προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά, η 
µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των οποίων συνιστά λόγο αποκλεισµού τους από τον 
διαγωνισµό: 
 
1. Κατάλογο µε επιστηµονικές εργασίες και ερευνητικά προγράµµατα, για την απόδειξη της 

πενταετής εµπειρίας σε θέµατα έρευνας στο Θαλάσσιο Περιβάλλον µε έµφαση στους 
θαλάσσιους βιολογικούς πόρους. 

 
2. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, µε θεώρηση  γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται τους 
όρους της διακήρυξης και τους όρους του σχεδίου – σύµβασης  και ότι έλαβαν γνώση του 
αντικειµένου του έργου σύµφωνα µε το Άρθρο 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ της παρούσας. 

3. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση  γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συµµετέχουν και  στην οποία δηλώνεται  
ότι, µέχρι  και  την  ηµέρα  υποβολής  της προσφοράς τους οι προσφέροντες :  

α. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητα, ή για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρ. 6 παρ. 2 
εδάφιο α (αρ. 1) του Π∆ 118/07 αδικήµατα. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νοµικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί µη 
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του Π∆ 118/07  υποβάλλουν : 
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων  Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε 
κάθε άλλη  περίπτωση νοµικού προσώπου  οι νόµιµοι  εκπρόσωποί  του. 

 
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του συνεταιρισµού.  
 
- Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση  ή  κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε µέλος σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
 
β.  ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του 
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
τους.   Όσοι  τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2  του 
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής τους.  
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γ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές  
υποχρεώσεις  τους. 
 
δ. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Τα 
αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως 
της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
ε. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆.  118/07 κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των 
προσφορών. 
 
στ. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
των άρθρων 6 και 20 του Π.∆. 118/2007. 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του. 
  
ζ. Η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, της οποίας 
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και ότι καλύπτει το σύνολο του έργου καθώς και ότι 
παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή 
της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως και για κάθε λόγο δηµοσίου συµφέροντος. 
 
η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
 
 
4. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι 
ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο  διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
 
5. Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωµένο   αντίγραφο  ή  
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για 
Ο.Ε. και  Ε.Ε.).  
 
6. Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Α.Ε., τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή  
τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει 
ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου. 
 
7. Στοιχεία Συµµετοχής για ενώσεις / κοινοπραξίες  
Τα µέλη των Ενώσεων/Κοινοπραξιών  Φυσικών  ή Νοµικών  προσώπων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, θα πρέπει να πληρούν τα δικαιολογητικά της παρ.8 (ελάχιστες προϋποθέσεις 
συµµετοχής) σωρευτικά.  
Οι ενώσεις /κοινοπραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
αυτή, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους, εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.  
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν:  
 
1.   Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου: 
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i. να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό µέρος του Έργου, το 
οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της 
Προσφοράς, 

ii. να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συµβατικού Τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

iii. να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των 
µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

iv. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της για τη 
συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και 
των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

v. να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα µέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την 
εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης. 

2.  Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους: 

i. στην Ένωση/Κοινοπραξία 
ii. στο ∆ιαγωνισµό 

 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα 
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
 
 
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει την συµπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών και 
οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά µέσα σε 
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο 
υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω: 

α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β. «Τίτλος_φορέα» 

γ. «Ανατιθέµενο αντικείµενο» - «Αριθµός Προκήρυξης» 

δ. Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό 
τηλεοµοιοτυπίας). 

 

Ο σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 
διαφορετικούς φακέλους : 

 

α. Φάκελο µε ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 3, παράγραφο 3 της παρούσας ∆ιακήρυξης.  

 

β. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , που θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς (πλήρη και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας, 
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κατάλογο µε επιστηµονικές εργασίες και ερευνητικά προγράµµατα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, 
κατάλογο επιστηµονικού εξοπλισµού, χρόνο παράδοσης, µεθοδολογία υλοποίησης κλπ.) όπως 
αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 5 της παρούσας ∆ιακήρυξης σύµφωνα και µε τα κριτήρια τεχνικής 
αξιολόγησης όπως περιγράφονται στο άρθρο 9. 

Θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά η συµφωνία της προσφερόµενης λύσης σε σχέση µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 5 της παρούσας Προκήρυξης και δεν 
διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον Προσφέροντα, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα. 

Θα πρέπει ακόµη να περιγραφεί το τµήµα της υπηρεσίας που ο Προσφέρων έχει την πρόθεση να 
υλοποιήσει µε υπεργολάβους, µε αναφορά των πιθανών υπεργολάβων.  

 

Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι µονογραµµένη. 

 
γ. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονοµική προσφορά θα 
περιέχει το προσφερόµενο τίµηµα σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στις τιµές θα 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση.  
Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους, οι Προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να 
συµπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς:   

  

          Π ί ν α κ α ς    Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς    Π ρ ο σ φ ο ρ άς 

   ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** 

ΠΟΣΟ -
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Με 
ΦΠΑ) 

 
 

      

      

      

      

      

      

 ΣΥΝΟΛΑ     

** Η καταγραφή των ειδών θα γίνει συνεχόµενα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 5. 

 
Θα αποκλείονται του διαγωνισµού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισµένα σε ιδιαίτερο φάκελο τα 
οικονοµικά στοιχεία. 
 
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. 
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 40 ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας του 
διαγωνισµού. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την οριστική 
παραλαβή της υπηρεσίας. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
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Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι µικρότερο του 
85% της διαµέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της 
µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

 
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων η Επιτροπή εισηγείται µε 
πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη της προσφοράς αυτής 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του Π.∆ 60/2007. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείµενα του παρόντος έργου αποτελούν η ∆ιαχείριση της Επαγγελµατικής και Ερασιτεχνικής 
Αλιείας στην Θ.Π.Π. του Ε.Θ.Π.Ζ., καθώς επίσης και η ∆ηµοσιοποίηση της ∆ιαχείρισης της Αλιείας 
µε την παραγωγή σχετικού Ενηµερωτικού υλικού. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Το παρόν έργο χωρίζεται σε τρεις (3) διακριτές δράσεις όπως παρουσιάζεται στην συνέχεια. 
  
∆ράση 1: ∆ιαχειριστικά Μέτρα για την Επαγγελµατική Αλιεία στην Περιοχή του Εθνικού 
Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου.  
 
Επίκεντρο  της δράσης αυτής αποτελεί η εκτίµηση και αξιολόγηση των αλιευτικών πόρων σε σχέση 
µε την επαγγελµατική αλιευτική δραστηριότητα εντός αλλά και εκτός της θαλάσσιας 
προστατευµένης περιοχής του Ε.Θ.Π.Ζ µε απώτερο σκοπό την βιώσιµη διαχείριση της 
δραστηριότητας αυτής στον χώρο του Ε.Θ.Π.Ζ. 
 
∆ράση 2: ∆ιαχειριστικά Μέτρα για την Ερασιτεχνική Αλιεία στην Ευρύτερη Περιοχή του 

Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου 

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ερασιτεχνικής αλιείας σε σχέση µε τους αλιευτικούς 
πόρους  στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ. µε τελικό σκοπό την πρόταση κατάλληλων 
διαχειριστικών µέτρων.  
 
∆ράση 3: ∆ράσεις ∆ηµοσιοποίησης της ∆ιαχείρισης της Αλιείας και των Αλιευτικών Πόρων 
 
Η δράση αυτή αφορά στην δηµοσιοποίηση και προώθηση/διάχυση των αποτελεσµάτων των 
δράσεων 1 και 2. Τελικός στόχος των δράσεων αυτών είναι η παραγωγή σχετικών ενηµερωτικών 
φυλλαδίων υψηλής ποιότητας αναφορικά µε τη ∆ιαχείριση της Αλιείας και των Αλιευτικών Πόρων.  
 
Ειδικότερα το παρόν έργο περιλαµβάνει:  
 
Προκαταρκτική Φάση  
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Στην φάση αυτή απαιτείται η διερεύνηση της σχετικής Επιστηµονικής βιβλιογραφίας καθώς και 
Σχεδιασµός των Εργασιών πεδίου που θα περιλαµβάνει την στρατηγική των ∆ειγµατοληψιών για τις 
δράσεις 1 και 2.  
 
Ερευνητική Φάση 
 
∆ράση 1: ∆ιαχειριστικά Μέτρα για την Επαγγελµατική Αλιεία στην Περιοχή του Εθνικού 
Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου.  
 
1. Kαταγραφή των ειδών ιχθυοπανίδας και µεγαβενθικής πανίδας εντός και εκτός της Θ.Π.Π του 
Ε.Θ.Π.Ζ µε την χρήση διαφορετικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων: 
 

• Υποβρύχια οπτική καταγραφή (Underwater visual census - UVC) µε την χρήση 

αυτόνοµης καταδυτικής συσκευής και µη καταστρεπτικών µεθόδων αποτύπωσης 

• ∆ειγµατοληψία στο πεδίο µε αλιευτικά σκάφη (on board sampling)  

• Ερωτηµατολόγια που αφορούν σχετικές οµάδες που δραστηριοποιούνται στην Θ.Π.Π του 

Ε.Θ.Π.Ζ (π.χ. αλιείες, δύτες κ.α)  

2. Εκτίµηση της αφθονίας, της βιοµάζας και της βιοποικιλότητας των ειδών ιχθυοπανίδας και 
µεγαβενθικής πανίδας εντός και εκτός της Θ.Π.Π του Ε.Θ.Π.Ζ καθώς επίσης και υπολογισµός των 
αλιευµάτων ανά αλιευτική προσπάθεια (Catch per Unit Effort - CPUE).  
 

• Υποβρύχια οπτική καταγραφή (Underwater visual census - UVC) µε την χρήση 

αυτόνοµης καταδυτικής συσκευής και µη καταστρεπτικών µεθόδων αποτύπωσης 

• ∆ειγµατοληψία στο πεδίο µε αλιευτικά σκάφη (on board sampling)  

• Ερωτηµατολόγια που αφορούν σχετικές οµάδες που δραστηριοποιούνται στην Θ.Π.Π του 

Ε.Θ.Π.Ζ (π.χ. αλιείες, δύτες κ.α)   

3. Αποτύπωση των τύπων οικοτόπων που εντοπίζονται στα αλιευτικά πεδία εντός και εκτός του 
Ε.Θ.Π.Ζ µε την χρήση υδρακουστικής τεχνολογίας  και υποβρύχιας οπτικής καταγραφής 
 

• Υποβρύχια οπτική καταγραφή (Underwater visual census - UVC) µε την χρήση 

αυτόνοµης καταδυτικής συσκευής και µη καταστρεπτικών µεθόδων αποτύπωσης  

• Υδρακουστική αποτύπωση των οικοτόπων µε την χρήση κατάλληλου εξοπλισµού  (π.χ. 

ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης - sidescan sonar) 

4. Πρόταση διαχειριστικών µέτρων για την βιώσιµη διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών 
πόρων. 
 
∆ράση 2: ∆ιαχειριστικά Μέτρα για την Ερασιτεχνική Αλιεία στην ευρύτερη θαλάσσια Περιοχή 

του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου 

1. Καταγραφή των ειδών, της αφθονίας και της βιοποικιλότητας της ιχθυοπανίδας και µεγαβενθικής 
πανίδας που σχετίζεται µε την ερασιτεχνική αλιεία στην ευρύτερη θαλάσσια Περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ. 
µε την χρήση κατάλληλης µεθοδολογίας.  
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2. Πρόταση διαχειριστικών µέτρων για την ερασιτεχνική αλιεία στην ευρύτερη θαλάσσια Περιοχή του 
Ε.Θ.Π.Ζ.. 
 
∆ράση 3: ∆ράσεις ∆ηµοσιοποίησης της ∆ιαχείρισης της Αλιείας και των Αλιευτικών Πόρων 
 
Οι δράσεις αυτές αφορούν στην παραγωγή δυο (2) Ενηµερωτικών Φυλλαδίων που σχετίζονται µε 
τα αποτελέσµατα των δράσεων 1 και 2. 
 
1. ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Στο φυλλάδιο αυτό θα πρέπει να γίνεται αναφορά στα 
αποτελέσµατα των δράσεων 1 και 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του φυλλαδίου θα πρέπει να είναι : 
Έντυπο δεκαεξασέλιδο στην  ελληνική και αγγλική γλώσσα, τετράχρωµης εκτύπωσης οφσετ, σε 
χαρτί 170γρ., µε διάσταση σελίδας 17x24 εκ. (150 τεµάχια στην ελληνική γλώσσα και 150 τεµάχια 
στην αγγλική γλώσσα).   
 
2. ΙΧΘΥΟΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Στο φυλλάδιο αυτό θα πρέπει να γίνεται αναφορά στα αποτελέσµατα των δράσεων 1 
και 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του φυλλαδίου θα πρέπει να είναι :  
Έντυπο τετρασέλιδο στην  ελληνική και αγγλική γλώσσα, τετράχρωµης εκτύπωσης οφσετ, σε χαρτί 
170γρ., µε διάσταση σελίδας 14x20 εκ. (1500 τεµάχια στην ελληνική γλώσσα και αγγλική γλώσσα)   
.   
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ  
Τα παραδοτέα του έργου παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 

 ∆ράσεις 1 & 2 ∆ράση 3 

Προκαταρκτική 
Φάση 

Τεχνική Έκθεση 
προκαταρκτικής φάσης 

 

Ερευνητική 
Φάση 

Τελική Τεχνική Έκθεση έργου 
για τις δράσεις 1 και 2 

Παραγωγή Ενηµερωτικού υλικού 
(Φυλλάδια 1 και 2) 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση τριµηνιαίων αναφορών προόδου των εργασιών της 
δράσης στον επιστηµονικό υπεύθυνο του Προγράµµατος MedPAN North του Ε.Θ.Π.Ζ.   Τα 
παραδοτέα της Τελικής Tεχνικής Έκθεσης θα είναι στην αγγλική  γλώσσα και ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην παράδοση ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής.  Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται 
στην παράδοση Ηλεκτρονικής Βάσης ∆εδοµένων (σε µορφή επεξεργάσιµη από το Ε.Θ.Π.Ζ., π.χ. 
φύλλα εργασίας excel) µε τα στοιχεία που θα συλλεχθούν κατά την διάρκεια του Προγράµµατος 
(περιλαµβάνοντας όλες τις παραµέτρους µέτρησης) καθώς επίσης και στην παράδοση σχετικών 
χαρτών που θα προκύπτουν µε την χρήση κατάλληλου λογισµικού γεωγραφικής αποτύπωσης 
δεδοµένων (GIS) συνοδευόµενα από τα σχετικά αρχεία σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιµη µορφή (π.χ. 
Shapefiles -*.shp). Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση φωτογραφικού υλικού που 
αφορά στα χαρακτηριστικά είδη µεγαβενθικής πανίδας και ιχθυοπανίδας της Θ.Π.Π. Τα 
παραγόµενα Ενηµερωτικά Φυλλάδια θα πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στην άνωθεν τεχνική περιγραφή των εργασιών.  Τέλος, ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση 
των µακετών των δύο Φυλλαδίων σε κατάλληλη ηλεκτρονική µορφή ανοιχτού τύπου ώστε να  
επιτρέπεται η επεξεργασία κειµένων και εικόνων σε µορφή Scalable Vector Graphics (*.svg) και σε 
κλειστή PDF 72dpi και 300dpi. Η παράδοση όλων των ανωτέρω στοιχείων θα συνοδευτεί από 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ανάδοχου όπου θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι τα δικαιώµατα χρήσης και 
εκµετάλλευσης (συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας-αλλαγής κειµένων-εικόνων) ανήκουν 
αποκλειστικά στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώνει και να συνεργάζεται µε τον επιστηµονικό υπεύθυνο του 
Προγράµµατος MedPAN North του Ε.Θ.Π.Ζ. για τα τεχνικά θέµατα που αφορούν στην 
πραγµατοποίηση της δράσης. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να απαντά εγγράφως, εντός το πολύ 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών, στην αναθέτουσα αρχή σε οποιαδήποτε ερώτηµα ή διευκρίνιση αυτή 
θέσει και σχετίζεται µε το αντικείµενο της παρούσας δράσης.  
 
ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Κάθε Προσφέρων (υποψήφιος Ανάδοχος) θα συµπεριλάβει απαραίτητα στο φάκελο της Τεχνικής 
Προσφοράς του: 
 
1. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών καθώς επίσης και του επιστηµονικού  τεχνικού εξοπλισµού 
και των σχετικών Προγραµµάτων Ανάλυσης δεδοµένων από τις εργασίες πεδίου που διαθέτει ο 
υποψήφιος ανάδοχος για την υλοποίηση των δράσεων 1 & 2.  
 
2. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Εργασίας που θα περιλαµβάνει το χρόνο παράδοσης 
 
3.  Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει και να κοστολογεί το σύνολο της εργασίας 
 

 
Ο χώρος παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών θα είναι ο ακόλουθος:  
Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(48.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23%.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

 
Η διάρκεια εκτέλεσης της Προµήθειας / Υπηρεσίας ορίζεται την ίδια ηµέρα µε την υπογραφή της 
σύµβασης έως και τις 31/05/2013. 
 
Λεπτοµέρειες και ακριβές χρονοδιάγραµµα θα καθορίζονται στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον 
Ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Οι πληρωµές στον Ανάδοχο θα καταβάλλονται ως εξής: 
 
Το 15% της συνολικής αξίας καταβάλλεται µετά την παραλαβή της προκαταρτικής φάσης (Τεχνική 
Έκθεση προκαταρκτικής φάσης) 
Το 55% της συνολικής αξίας καταβάλλεται µετά την οριστική παραλαβή της Ερευνητικής Φάσης 
(Τελική Τεχνική Έκθεση έργου για τις δράσεις 1 και 2). 
Το 30% της συνολικής αξίας καταβάλλεται µετά την οριστική παραλαβή του Ενηµερωτικού υλικού 
(Παραγωγή Ενηµερωτικού υλικού Φυλλάδια 1 και 2). 
 
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η απόκτηση των 
σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 9 - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

9.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην έδρα του «ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» , την  ∆ευτέρα 08/10/2012 και ώρα 13:00 µ.µ.. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές τους στη διεύθυνση:  

- ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

- Ελευθερίου Βενιζέλου 1 

- Ζάκυνθος  

- 291 00 

 
Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, ώστε κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία και 
ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν θα 
γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγµατοποιείται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού.  
 
 
9.2. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 
∆ιακήρυξης, µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την κατάθεση των προσφορών για τον 
διαγωνισµό, από τον «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ». 

Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης δεν θα γίνονται 
δεκτές.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή 
διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην 
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων θα είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα. 

 
9.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 9.1 της παρούσας Προκήρυξης.  
 
Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τον φάκελο δικαιολογητικών (και των εγγυήσεων 
συµµετοχής), καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και οι Τεχνικές προσφορές κατά φύλλο εκτός από τα φυλλάδια 
(prospectus). 
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Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα δικαιούνται να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή 
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους, επιδεικνύοντας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού βεβαίωση 
εκπροσώπησης. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
Προσφερόντων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Προκήρυξης συµπεριλαµβανοµένων των 
εγγυήσεων συµµετοχής και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε Πρακτικό της. Ο έλεγχος 
των εγγυήσεων συµµετοχής θα γίνει συνολικά για όλα τα τµήµατα (εφόσον υπάρχουν τµήµατα). Ο 
έλεγχος των υπόλοιπων δικαιολογητικών θα γίνει επίσης ενιαία για όλα τα τµήµατα (εφόσον 
υπάρχουν τµήµατα). 

Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόµενο 
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. 

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών.  Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές ελέγχοντας αν τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις 
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Άρθρο 5 της παρούσης. Τεχνικές 
προδιαγραφές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, παρουσιάζουν ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους της παρούσης ∆ιακήρυξης, αποκλείονται από την περαιτέρω 
διαδικασία, ως απαράδεκτες.  Σε περίπτωση που οι αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού ως επουσιώδεις, οι αντίστοιχες προσφορές δεν αποκλείονται.   

Η βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόµενο του σχετικού Φακέλου σε 
σχέση µε τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια: 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης  Συντελεστής 
Βαρύτητας  

Aj ΟΜΑ∆Α Α/ Πρόταση Προσέγγισης έργου – 
Κάλυψη απαιτήσεων  

σ1 (30%) 

Αj1 Προτεινόµενη µεθοδολογία υλοποίησης του έργου 
και ερευνητικός εξοπλισµός 

10%  

Αj2 Αναλυτική περιγραφή των φάσεων του έργου και 
των Παραδοτέων 

10%  

 

Αj3 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, ροή του έργου  10%  

Βj ΟΜΑ∆Α Β/Οργάνωση και διοίκηση έργου  σ2 (70%) 

Bj1 Σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου. ∆οµή 
και οργάνωση της Οµάδας Έργου. Εξειδίκευση 
ρόλων, εύρος εµπλοκής στελεχών οµάδας έργου.  

20%  

Bj2 Πληρότητα σύνθεσης Οµάδας Έργου. 
Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του 
Υπευθύνου Έργου και των στελεχών της Οµάδας 
έργου να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του 
συγκεκριµένου έργου (διαθεσιµότητα χρόνου, 
σχετικότητα µε το αντικείµενο) - Επιστηµονικός 
εξοπλισµός που διαθέτει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

30%  

ΑΔΑ: Β4ΘΓΟΡΡΥ-Ν6Υ
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Bj3 Σχετική ερευνητική εµπειρία Αναδόχου και της 
οµάδας έργου σε συναφή αντικείµενο υπηρεσιών  
που να αποδεικνύεται µε την κατάθεση 
βιογραφικών σηµειωµάτων και σχετικών 
αποδεικτικών (απαιτείται τουλάχιστον πενταετή 
εµπειρία). 

20% 

 

Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.   

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα αποφασισθεί και θα 
κοινοποιηθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Οικονοµικής αποσφράγισης θα τύχουν µόνο οι 
τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι 
φάκελοι µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά 
το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως µη αποδεκτές. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
9.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  

Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυµούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων τεχνικών 
προσφορών, θα µπορούν να το πράξουν εντός δύο (2) το πολύ εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα 
αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία του «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», υπό την παρουσία της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ώρες 11-
12πµ 

 
9.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Ενστάσεις µπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού 
όργανο κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 
(ενδικοφανής προσφυγή) σύµφωνα µε το Άρθρο 15 του Π∆ 118/2007.  

Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή  θα υποβάλλονται εκτός των 
τιθέµενων προθεσµιών δεν θα γίνονται δεκτές. 

 
9.6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό 
αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της Προκήρυξης. 

Μικρές αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, µετά από  
αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

9.7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση. Σε 
περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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9.8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η τελική αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, περνώντας 
και τη φάση της ποιοτικής επιλογής (τεχνική αξιολόγηση), θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά συνολικά για όλα τα τµήµατα (εφόσον υπάρχουν τµήµατα) µε 
βάση τον ακόλουθο τύπο : 
 

Βαθµολόγηση Τεχνικής προσφοράς 
 
Η βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόµενο του σχετικού Φακέλου σε 
σχέση µε τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια και έχει συντελεστή βαρύτητας 80%. 

 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δύο 
Οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων: 
 
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης  Συντελεστής 

Βαρύτητας  

Aj ΟΜΑ∆Α Α/ Πρόταση Προσέγγισης έργου – 
Κάλυψη απαιτήσεων  

σ1 (30%) 

Αj1 Προτεινόµενη µεθοδολογία υλοποίησης του έργου 
και ερευνητικός εξοπλισµός 

10%  

Αj2 Αναλυτική περιγραφή των φάσεων του έργου και 
των Παραδοτέων 

10%  

 

Αj3 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, ροή του έργου  10%  

Βj ΟΜΑ∆Α Β/Οργάνωση και διοίκηση έργου  σ2 (70%) 

Bj1 Σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου. ∆οµή 
και οργάνωση της Οµάδας Έργου. Εξειδίκευση 
ρόλων, εύρος εµπλοκής στελεχών οµάδας έργου.  

20%  

Bj2 Πληρότητα σύνθεσης Οµάδας Έργου. 
Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του 
Υπευθύνου Έργου και των στελεχών της Οµάδας 
έργου να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του 
συγκεκριµένου έργου (διαθεσιµότητα χρόνου, 
σχετικότητα µε το αντικείµενο) - Επιστηµονικός 
εξοπλισµός που διαθέτει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

30%  

Bj3 Σχετική ερευνητική εµπειρία Αναδόχου και της 
οµάδας έργου σε συναφή αντικείµενο υπηρεσιών  
που να αποδεικνύεται µε την κατάθεση 
βιογραφικών σηµειωµάτων και σχετικών 
αποδεικτικών (απαιτείται τουλάχιστον πενταετή 
εµπειρία). 

20% 

Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία 
των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω 
τύπο: 

 
Tj = Αj +  Bj 

 όπου:  

ΑΔΑ: Β4ΘΓΟΡΡΥ-Ν6Υ
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Tj : η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

Aj, Βj : η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α και Β για την πρόταση j 
σε κλίµακα 0-10 

σ1, σ2 : οι συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων Κριτηρίων Α και Β, αντίστοιχα 

Aj1, 2, 3
Bj1, 2, 3

: η βαθµολογία των επιµέρους Υποκριτηρίων Α και Β για την πρόταση j σε 
κλίµακα 0-10 

  

Aj = [(Aj1X0,1)+(Aj2X0,1)+( Aj3X0,1)] 

Bj = [(Bj1x0,2)+(Bj2x0,3)+ )+(Bj3x0,2)] 

 
Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθµολογία κατά την Αξιολόγηση της Τεχνικής 
Προσφοράς µικρότερη του 6,5 δεν αξιολογούνται περαιτέρω, και αποκλείονται από τη περαιτέρω 
διαδικασία. 

Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πίνακα µε την βαθµολόγηση των 
Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές Προσφορές που έχουν συγκεντρώσει 
συνολική βαθµολογία µικρότερη του 6,5 ή οι τεχνικές προσφορές που κρίθηκαν απαράδεκτες και 
απορρίπτονται ο οποίος θα συµπεριληφθεί στο σχετικό πρακτικό τελικής αξιολόγησης της 
επιτροπής.   

Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόµενο 
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.   

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Οικονοµικής αποσφράγισης θα τύχουν µόνο οι τυπικά και 
τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι 
µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο 
τεχνικής αξιολόγησης ως µη αποδεκτές. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό µε την βαθµολόγηση 
των Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές Προσφορές που κρίθηκαν 
απαράδεκτες και απορρίπτονται.  

 

Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς 

Η αποσφράγιση του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 
Εφόσον  η  οικονοµική  προσφορά  είναι  διατυπωµένη  σύµφωνα  µε τα  οριζόµενα στη προκήρυξη 

(συµπληρωµένος κατά το υπόδειγµα σχετικός πίνακας) και δεν υπερβαίνει  τον  προϋπολογισµό  

της υπηρεσίας σηµειώνεται  η  συνολική  προσφερόµενη (αιτούµενη) τιµή του υποψηφίου.  
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Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει συντελεστή 
βαρύτητας 20%.  

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.  
Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος: 

Οj = ( Κ min / Κ j ) Χ 10     όπου: 

Οj : η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της οικονοµικής προσφοράς j 

Κ min : Το χαµηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές  

Κ j : Το κόστος της προσφοράς j  

 

Τελική αξιολόγηση 

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των προσφορών και 
πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο: 

 Fj = 0,80 x Tj + 0,20 x Oj     όπου: 

Fj : η συνολική βαθµολογία της πρότασης j 

Tj : η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

Oj : η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για την πρόταση j  

 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συµφέρουσα προσφορά. Σε 
περίπτωση ισοβαθµίας οι προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του 
βαθµού Τεχνικής Προσφοράς. Συντάσσεται σχετικό πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις 
ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθµολογήθηκε, ελάχιστη 
συνέπεια θα είναι ο µηδενισµός της.  
 
 
9.9. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την 
κατάθεσή της. 

Σε περίπτωση που προσφορά, ή µέρος της, αποσυρθεί, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα : 

α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 
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β. Στις προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 
Η σύµβαση θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση 
τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα Προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.  
 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης καθώς και των διατάξεων του Ν 
2286/95 (Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου) και του Π∆ 118/2007 (κανονισµός Προµηθειών του 
δηµοσίου) όπως ισχύουν.  
 
Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί την 
υπογραφή της σύµβασης θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα κληθεί να υπογράψει την σύµβαση ο 
αµέσως επόµενος Προσφέρων του πίνακα κατάταξης. 

 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή 
την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης 
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν θα είναι δυνατό να επιλυθεί 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην πόλη της Ζακύνθου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόµενου έργου, µέχρι την ηµεροµηνία της οριστικής 
παραλαβής του, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε 
βάρος και δικαίωµα τρίτου. Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, 
χωρίς περιορισµό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, 
σε παρόµοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου. Όλες οι εκθέσεις και 
τα συναφή στοιχεία όπως προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, βάσεις δεδοµένων, 
υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την 
εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και 
στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους (π.χ. δηµοσιοποίηση) από 
αυτούς της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 
Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση της υπηρεσίας, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 
προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην προσφορά του τµήµα 
της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση της Υπηρεσίας δεν έχει δικαίωµα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 
του «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», να αναθέσει 
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οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας υπεργολαβικά σε τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν έχει 
περιληφθεί στην προσφορά του.  
Την πλήρη ευθύνη για την Υπηρεσία φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 13– ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα 
στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Για κάθε Τµήµα, οι παρακάτω εγγυήσεις προβλέπονται από την παρούσα: 

 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
- Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε τον Φ.Π.Α., ήτοι 
2.400,00 ευρώ. 

- Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον δύο µήνες µετά τη λήξη του 
χρόνου της προσφοράς που ζητά η Προκήρυξη. 

 
 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υπογραφή της Σύµβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αξίας <ποσό (ολογράφως και αριθµητικών)>, που καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής 
αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από το συνολικό συµβατικό 
χρόνο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου, η παραπάνω εγγύηση 
παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα. 

Στην περίπτωση ένωσης φορέων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

                                                                   

                                                                       
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του 

Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 
                                                                          
 
 
 
 
 

 
∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας 

Αναπλ. Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας 
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
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