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Ζάκυνθος, 10/07/2018 

Αρ. Πρωτ: 1469 

 

 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

 
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-

Λογιστή για την οικονομική χρήση ετών 2016 και 2017». 

 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), προτίθεται να προβεί 
στην απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού 
Ελεγκτή-Λογιστή για την οικονομική χρήση ετών 2016 και 2017, με κριτήριο τη συμφερότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και μέχρι του ποσού των 
επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων 
κρατήσεων. Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων (ΕΛΓΖ) 61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα για το έτος 2018. 

 

Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών 
Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την οικονομική χρήση ετών 2016 και 2017 αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας ανακοίνωσης.  

 
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 30/11/2018. 
 
 
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,  

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 και 

είναι Ορκωτοί Ελεγκτές πιστοποιημένοι από αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης, εγγεγραμμένοι στο 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών (ΣΟΕΛ) και έχουν αντικείμενο ενασχόλησης σε υπηρεσίες 

Ορκωτού Ελεγκτή κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια.   

 

Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές, ένας εκ των 

οποίων θα πρέπει να έχει προηγούμενη εμπειρία α) στην παροχή όμοιας φύσης ελεγκτικών 

υπηρεσιών στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε τουλάχιστον τρία (3) διαχειριστικά έτη και 

β) στην παροχή όμοιας φύσης ελεγκτικών υπηρεσιών σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν από δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, η οποία θα 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
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αποδεικνύεται με την προσκόμιση μίας τουλάχιστον σύμβασης για την παροχή όμοιας φύσης 

υπηρεσιών στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και πιστοποιητικού παραλαβής ή 

υπεύθυνης δήλωσης για την παραλαβή των υπηρεσιών. Η  εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υλοποιήθηκαν από δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα θα 

αποδεικνύεται είτε με σχετική βεβαίωση του αρμόδιου Φορέα, είτε με υπεύθυνη δήλωση του 

υποψήφιου Αναδόχου.   

  

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.  

 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν αντικείμενο εργασίας συναφές με την 

παρούσα υπηρεσία (ο συγκεκριμένος όρος είναι επί ποινή αποκλεισμού), να προβούν σε σχετική 

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα στην παρούσα πρόσκληση - 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) η οποία θα συνοδεύεται από σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά ως κάτωθι.  

 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω: 

 

α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β. «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» 

γ. «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την οικονομική χρήση ετών 2016 και 

2017» - «Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης: 1469/10-07-2018» 

δ. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών (16/07/2018). 

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

τηλεομοιοτυπίας). 

 

Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) 

διαφορετικούς Φακέλους: 

 

α. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» , που θα περιέχει τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

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

 

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

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα στην παρούσα 

πρόσκληση - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  

• Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή  

• Βεβαίωση εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)  

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ή Συνοπτικό Προφίλ της Εταιρείας.  

• Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας, συμβάσεις, πιστοποιητικά παραλαβής, υπεύθυνες δηλώσεις ή 

και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.  

• 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  

• 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).  

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

(τ. Α) 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»  

• Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).  

 
β. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , που θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς (πλήρη και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της  υπηρεσίας, 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κλπ), σύμφωνα και με τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης όπως 

περιγράφονται παρακάτω. Επίσης στον φάκελο θα κατατεθούν τα σχετικά δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν την σχετική εμπειρία στο αντικείμενο και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από την 

παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος.    

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν 

διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον Προσφέροντα, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα. 

 

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 πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).  

          
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 υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις  προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16/07/2018, και ώρα 13:00 
μ.μ.  στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 291 00. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
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Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει ότι 

έλαβε γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Φορέα 

Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για 
την οικονομική χρήση ετών 2016 και 2017» ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ 
(7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και όλων των νόμιμων κρατήσεων.  
 

Επισημαίνεται ότι πέραν των υπόλοιπων νόμιμων κρατήσεων που γίνεται στον Ανάδοχο, γίνεται 

επιπλέον κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 0,06% επί του 
συνολικού συμβατικού τιμήματος. 

 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων (ΕΛΓΖ) 61 
«Αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα για το έτος 2018. 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων 

Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών (Επιτροπή Διαγωνισμού) με κριτήριο τη 

συμφερότερη  από  οικονομική  άποψη  προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

 

Με την ανάθεση της υπηρεσίας 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 Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Φορολογική ενημερότητα  

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

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται µε χρηματικό ένταλμα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο 

όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών όπου απαιτείται (τιμολόγιο, ασφαλιστική 

ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη 

εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.). 

 

Η εκάστοτε επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής όπως ορίζεται με απόφαση από το ΔΣ του 
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου θα πιστοποιεί την ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του έργου και θα κάνει την μερική και οριστική παραλαβή. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης της 
υπηρεσίας και σύμφωνα με την παραλαβή των παραδοτέων από την εκάστοτε Επιτροπή 
Παρακολούθησης – Παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή ως κάτωθι: 

1. Το 50% της συνολικής αξίας με το ΦΠΑ μετά την παραλαβή της Αναλυτικής Έκθεσης 

Ελέγχου για το διαχειριστικό έτος 2016 (παραδοτέο 1).  

2. Το υπόλοιπο 50% της συνολικής αξίας μετά την παραλαβή της Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου 

για το διαχειριστικό έτος 2017 (παραδοτέο 2), καθώς και την οριστική παραλαβή της 

Υπηρεσίας. 

 

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. 

ΑΔΑ: ΨΙΟΙΟΡΡΥ-Κ18





 5 

 

Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν 

έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του 

«Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του «Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» από τις 

πιστώσεις του ΥΠ.ΕΝ. 

 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

ως κάτωθι: 

 

Αποσφραγίζονται ο φάκελος  που περιέχει τον φάκελο δικαιολογητικών, καθώς και ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των 

Προσφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και καταγράφει τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου σε Πρακτικό της. Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα 

προχωρούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.  

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί τις 

τεχνικές προσφορές ελέγχοντας αν οι προσφερόμενες υπηρεσίες πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές 

προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Τεχνικές προδιαγραφές που, κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτες. Σε 

περίπτωση που οι αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως επουσιώδεις, οι 

αντίστοιχες προσφορές δεν αποκλείονται. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές  προδιαγραφές απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών  

προσφορών. 

 
Η τελική αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, περνώντας 

και τη φάση της ποιοτικής επιλογής (τεχνική αξιολόγηση), θα γίνει µε βάση τη συμφερότερη από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 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 ΟΜΑΔΑ Α/ Μεθοδολογία Προσέγγισης & 
Υλοποίησης του έργου  

σ1 (60%) 

Αj1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και 

κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου 

40%  
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σε επιμέρους δραστηριότητες 

Αj2 Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής και 

αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης του 

έργου 

60%  

 

Βj ΟΜΑΔΑ Β/Οργάνωση-Διοίκηση ομάδας έργου  σ2 (40%) 

Bj1 Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος / 

Σχετική εμπειρία Αναδόχου σε Φορείς 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΝΠΙΔ)  

60%  

Bj2 Οργάνωση / ροή του έργου 10%  

Bj3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης/παράδοσης 30% 

                                     
Κατά το στάδιο της βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία 

των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον 

παρακάτω τύπο: 

Tj = [σ1 x Αj + σ2 x Bj]  

 όπου:  

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
Bj1,2,3

: η βαθμολογία των επιμέρους Υποκριτηρίων Α και Β για την πρόταση j σε 

κλίμακα 0-10 

  

Aj = [(Aj1X0,4)+(Aj2X0,6)] 

Bj = [(Bj1x0,6)+(Bj2x0,1) )+(Bj3x0,3)] 

 

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 Διενέργειας Διαγωνισμού 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 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 

ΑΔΑ: ΨΙΟΙΟΡΡΥ-Κ18





 7 

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. 

 

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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) και δεν υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της 

υπηρεσίας σημειώνεται  η  συνολική  προσφερόμενη (αιτούμενη) τιμή του υποψηφίου.  

 

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 συμφερότερη από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι προσφορές που 

ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού Τεχνικής Προσφοράς.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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Αν οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, ο «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τις λεπτομέρειες των προσφορών πριν 

αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ζητήσει από τον 

Προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας της υπηρεσίας ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων για την υπηρεσία ή την πρωτοτυπία της υπηρεσίας 

τις οποίες επαληθεύει πριν απορρίψει την προσφορά.  

Ειδικότερα, σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή 

ιδιαίτερα χαμηλή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. 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 88 του Νόμου 4412/2016. 

 

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.  

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών συντάσσει 

πρακτικό με τον Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης, την τελική κατάταξη των προσφορών που 

υποβλήθηκαν στον Διαγωνισμό και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού και τα υποβάλει 

στην Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Φορέα 
Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. www.nmp-zak.org, στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
http://et.diavgeia.gov.gr/f/nmpz και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

απευθυνθείτε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 

Ζάκυνθος, τηλ. 26950.29870, fax: 26950.23499, e-mail: info@nmp-zak.org (Υπεύθυνος Γεώργιος 

Χαρμπής). 
 

 

                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
                               Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 

 

 

 

 

 

                                                            Καθηγητής  Δρόσος Ι. Κουτσούμπας 
                           Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας,  
                                      Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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(Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

                                                                        

 

 

              Ημερομηνία, …………......................... 

                          ΠΡΟΣ:  

                       ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Θ.Π.Ζ.  

 

 

ΕΡΓΟ: «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την οικονομική χρήση ετών 2016 

και 2017» 

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του  

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

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

Για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την οικονομική χρήση ετών 2016 

και 2017.  

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα.  

 

…………………, ...../......./2018 

                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΔΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ 

 

 

 

     (υπογραφή-σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

Το έργο συνίσταται στην Παροχή «Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την οικονομική 

χρήση ετών 2016 και 2017» για τον Φορέα και αποσκοπεί στον έλεγχο των οικονομικών 

χρήσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Ειδικότερα το 

αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, του ισολογισμό και των 

αποτελεσμάτων χρήσης του, των τηρούμενων λογιστικών μερίδων καθώς και της 

διαπίστωσης πως τηρούνται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του Κ.Φ.Ε. για τη 

διαχειριστική χρήση των ετών 2016 και 2017, καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται 

στην ισχύουσα κείμενη νομοθεσία που αφορά Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος (Φορείς 

Γενικής Κυβέρνησης). 

 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν 

υιοθετηθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, και τα 

οποία βασίζονται στις Αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε συνδυασμό με διατάξεις 

του άρθρου 31 του Ν. 3329/05, όπως ισχύουν. Οι έλεγχοι θα διενεργηθούν με στόχο τη 

διακρίβωση του κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και 

σαφήνεια την οικονομική θέση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 

Ζακύνθου και τα αποτελέσματα της δράσης του σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ανάδοχος «Ελεγκτής» ειδικότερα θα 

εξετάσει τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα ποσά και τις πληροφορίες 

που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, θα εκτιμήσει τις λογιστικές μεθόδους 

που εφαρμόστηκαν και θα αξιολογήσει τη γενικότερη παρουσίαση των στοιχείων και 

πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου 

Πάρκου Ζακύνθου, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται με βεβαιότητα ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστούν: 

 

1. Η σημερινή διαμορφωμένη αξία των παγίων στοιχείων του Φορέα Διαχείρισης του 

Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. 

2. Η απογραφή της 31.12.2016 και 31.12.2017, από την οποία θα επιβεβαιώνονται: 

 Αποθέματα 

 Πελάτες 

 Προμηθευτές 

 Χρεώστες διάφοροι 

 Διαθέσιμα 

 Διαμορφωμένο κεφάλαιο 

 Πιστωτές διάφοροι 

 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

3. Ο έλεγχος λειτουργικού κόστους και δη οι: 

 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

 Αμοιβές προσωπικού 

 Διάφορα έξοδα 

4. Ο έλεγχος εσόδων και πιο συγκεκριμένα: 

 Έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα 
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 Έσοδα από επιχορηγήσεις 

5. Οι λογιστικές μερίδες και η ορθή τήρηση τους. 

 

Τέλος, κάθε παρατήρηση της τελικής έκθεσης των ορκωτών αναφορικά με τυχόν λάθη και 

παραλήψεις θα συνοδεύεται με σχόλια και προτάσεις για την ορθή λογιστική αντιμετώπισή 

τους. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εταιριών 

Ορκωτών Ελεγκτών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και να μπορούν σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, να αναλαμβάνουν τον έλεγχο οικονομικών 

καταστάσεων μεταξύ άλλων και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Η εγγραφή 

αποδεικνύεται με την κατάθεση στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής βεβαίωσης 
εγγραφής στο Μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ. 
 

Ρητά διευκρινίζεται πως, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να αναφέρουν το 

ονοματεπώνυμο συγκεκριμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των αναπληρωματικών 

τους που θα διενεργήσουν τους ελέγχους, με αναφορά στον αριθμό εγγραφής τους στο 

μητρώο ΣΟΕΛ. Η ανάθεση του τακτικού ελέγχου του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για κάθε διαχειριστική χρήση (ετησίως), θα γίνεται από τους 

αναφερόμενους εκλεγόμενους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου 18 του ΠΔ 341/97 περί περιορισμού στον αριθμό των ελέγχων που 

διενεργεί ο ίδιος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε συγκεκριμένη οικονομική μονάδα. 

 

Από την ημερομηνία που θα ανατεθεί ο έλεγχος, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου είναι υποχρεωμένος να θέσει στην διάθεση των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο 

και να εξασφαλίσει την αμέριστη συμπαράσταση του προσωπικού στο έργο τους.  

 

Τα παραδοτέα της ανωτέρω υπηρεσίας θα είναι: 

 Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου για το διαχειριστικό έτος 2016 σύμφωνα με τις ανωτέρω 

τεχνικές προδιαγραφές (παραδοτέο 1).  

 Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου για το διαχειριστικό έτος 2017 σύμφωνα με τις ανωτέρω 

τεχνικές προδιαγραφές (παραδοτέο 2).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
 
 
 
 
 
 

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 ά ς 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Με 
ΦΠΑ) 

 
 

1 

Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-

Λογιστή για την οικονομική χρήση έτους 

2016  

1   

2 

Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-

Λογιστή για την οικονομική χρήση έτους 

2017 

1   

 
 

ΣΥΝΟΛΑ 
   

 
 
 

…….………………, …..../......./2018 

                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

 

(υπογραφή-σφραγίδα) 
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