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Α∆Α: ____________________ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

     
 
 
 
 
  
 

Ζάκυνθος, 19/05/2015 
Αρ. πρωτ.: 1072 

 
Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. 
 
Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «∆ηµιουργία Εκπαιδευτικού 

Υλικού Προετοιµασίας Μαθητών» 
 
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προτίθεται να αναθέσει µε 

παροχή υπηρεσιών µέρος από την υλοποίηση του υποέργου [2] «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 

Ζακύνθου» της Πράξης "Πολιτισµός, Αξίες, Ιστορία, Χρόνος, Νέες Τεχνολογίες, Ιδέες και 

∆ιδασκαλία στα Ιόνια Νησιά του 21ου αιώνα (ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΝ-21)" µε κωδικό ΟΠΣ 453637 
ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση"  

Η παροχή υπηρεσιών αφορά την υλοποίηση της ∆ράσης ∆.3.2.:«∆ηµιουργία Εκπαιδευτικού 
Υλικού Προετοιµασίας Μαθητών».  
 
Συγκεκριµένα, το αντικείµενο της παροχή υπηρεσίας αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα: 
 

ΠΕ3 Συνοδευτικό Εκπαιδευτικό Υλικό 

  

  

∆.3.2 
∆ηµιουργία 
Εκπαιδευτικού Υλικού 
Προετοιµασίας Μαθητών 

  

Π3.2.1 

Ηλεκτρονικό 
Τετράδιο 
Μαθητή για την 
Ηλικιακή Οµάδα 
1 

Παραγωγή ψηφιακού υλικού 
µε ψηφιοποίηση και λήψη 

φωτογραφικού υλικού για το 
ηλεκτρονικό τετράδιο µαθητή 

για την Ηλικιακή Οµάδα 1 

Π3.2.2 

Ηλεκτρονικό 
Τετράδιο 
Μαθητή για την 
Ηλικιακή Οµάδα 
2 

Παραγωγή ψηφιακού υλικού 
µε ψηφιοποίηση και λήψη 

φωτογραφικού υλικού για το 
ηλεκτρονικό τετράδιο µαθητή 

για την Ηλικιακή Οµάδα 2 

ΑΔΑ: 7ΔΞΩΟΡΡΥ-Φ9Θ
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Π3.2.3 

Ηλεκτρονικό 
Τετράδιο 
Μαθητή για την 
Ηλικιακή Οµάδα 
3 

Παραγωγή ψηφιακού υλικού 
µε ψηφιοποίηση και λήψη 

φωτογραφικού υλικού για το 
ηλεκτρονικό τετράδιο µαθητή 

για την Ηλικιακή Οµάδα 3 

Π3.2.4 

Ηλεκτρονικό 
Τετράδιο 
Μαθητή για την 
Ηλικιακή Οµάδα 
4 

Παραγωγή ψηφιακού υλικού 
µε ψηφιοποίηση και λήψη 

φωτογραφικού υλικού για το 
ηλεκτρονικό τετράδιο µαθητή 

για την Ηλικιακή Οµάδα 4 

Π3.2.5 

Ηλεκτρονικό 
Τετράδιο 
Μαθητή για την 
Ηλικιακή Οµάδα 
5 

Παραγωγή ψηφιακού υλικού 
µε ψηφιοποίηση και λήψη 

φωτογραφικού υλικού για το 
ηλεκτρονικό τετράδιο µαθητή 

για την Ηλικιακή Οµάδα 5 

 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
Η διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών, ορίζεται εντός δύο (2) µηνών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 
 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του µε δικά του τεχνικά µέσα, στα Γραφεία του Φορέα 
∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., στην διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, 29100. 
 
 
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι που έχουν αντικείµενο απασχόλησης συναφές µε την 
παρούσα παροχή υπηρεσίας (ο συγκεκριµένος όρος είναι επί ποινή αποκλεισµού), να προβούν 
σε σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγµα στην παρούσα 

πρόσκληση) 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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» 
γ. «∆ηµιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Προετοιµασίας Μαθητών» - «Αριθµός πρωτ. 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 1072/19-05-2015» 

δ. Ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης προσφορών (27/05/2015). 

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 : 

ΑΔΑ: 7ΔΞΩΟΡΡΥ-Φ9Θ
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α. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , που θα περιέχει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής που αποδεικνύουν την δυνατότητα συµµετοχής του 
στον διαγωνισµό, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρη και αναλυτική 
περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της παρεχόµενης υπηρεσίας) όπως αυτά 
περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα σύµφωνα και µε τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης όπως 
περιγράφονται παρακάτω, προσκοµίζοντας τα σχετικά στοιχεία, που αφενός αποδεικνύουν και 
αφετέρου βαθµολογούνται τεχνικά σύµφωνα µε τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης. 

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

Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν 
αναφέρονται-διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον Προσφέροντα, θεωρούνται ως µη 
υφιστάµενα. 

 
Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι µονογραµµένη. 
 
β. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,. Η οικονοµική προσφορά 
θα περιέχει το προσφερόµενο τίµηµα σε ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παροχή υπηρεσιών στον χώρο των γραφείων του Φ.∆. 
του Ε.Θ.Π.Ζ. 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 ά ς 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΠΟΣΟ -
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Με 
ΦΠΑ) 

 
 

     

     

     

     

 ΣΥΝΟΛΑ    

 
 
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. 
 
Αν οι προσφορές είναι υπερβολικά χαµηλές, ο «ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 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 προµήθειας ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν 
επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων για την προµήθεια των 

ΑΔΑ: 7ΔΞΩΟΡΡΥ-Φ9Θ



 

 

                                                                               

ΕΕλλεευυθθεερρίίοουυ  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  11,,  229911  0000  ΖΖάάκκυυννθθοοςς,,      ΤΤηηλλ..  2266995500  2299887700    FFaaxx..  2266995500  2233449999 

 

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

 4 

προϊόντων ή την πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών 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 52 του Π.∆ 60/2007. 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις  προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 27/05/2015 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 ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
 
Επισηµαίνεται ότι µε την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο υποψήφιος ανάδοχος 

δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση 

του υποέργου [2] «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου» της Πράξης "Πολιτισµός, Αξίες, Ιστορία, 

Χρόνος, Νέες Τεχνολογίες, Ιδέες και ∆ιδασκαλία στα Ιόνια Νησιά του 21ου αιώνα 

(ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΝ-21)" ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00€), 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) και όλων των νόµιµων κρατήσεων.  

 

Επισηµαίνεται ότι πέραν των υπόλοιπων νόµιµων κρατήσεων που γίνεται στον Ανάδοχο 

της προµήθειας, γίνεται επιπλέον κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.,  η οποία 

υπολογίζεται µε συντελεστή 0,10% επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος. 

 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης "Πολιτισµός, 

Αξίες, Ιστορία, Χρόνος, Νέες Τεχνολογίες, Ιδέες και ∆ιδασκαλία στα Ιόνια Νησιά του 21ου αιώνα 

(ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΝ-21)" µε κωδικό ΟΠΣ 453637 ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

"Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση". 
 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών µε κριτήριο τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά.   
 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών ως κάτωθι: 
 
Αποσφραγίζονται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς συνολικά, µονογράφονται δε από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και οι Τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. 
 
Θα ακολουθήσει ο έλεγχος της συµµετοχής του υποψηφίου στον διαγωνισµό και εν’ συνεχεία η 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.  Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει κατά πόσο ο 

ΑΔΑ: 7ΔΞΩΟΡΡΥ-Φ9Θ
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υποψήφιος δύναται να συµµετέχει στον διαγωνισµό και στη συνέχεια αξιολογεί τις τεχνικές 
προσφορές ελέγχοντας αν οι προσφερόµενη υπηρεσία πληροί τις ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος. 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. 

 
Βαθµολόγηση Τεχνικής προσφοράς 
 
Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς 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 (60%) 

Αj1 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και εργαλεία 
υποστήριξης της  

40%  

Αj2 Αναλυτική περιγραφή των φάσεων του έργου και 
των Παραδοτέων  

10%  

 

Αj3 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  10%  

Βj ΟΜΑ∆Α Β/Οργάνωση και διοίκηση έργου  σ2 (40%) 

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

10%  

Bj2 Πληρότητα σύνθεσης Οµάδας Έργου. 
Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του 
Υπευθύνου Έργου και των στελεχών της Οµάδας 
έργου να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του 
συγκεκριµένου έργου. 

10%  

Bj3 Σχετική εµπειρία Αναδόχου 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 = [σ1 x Αj + σ2 x Bj]  

 όπου:  

ΑΔΑ: 7ΔΞΩΟΡΡΥ-Φ9Θ



 

 

                                                                               

ΕΕλλεευυθθεερρίίοουυ  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  11,,  229911  0000  ΖΖάάκκυυννθθοοςς,,      ΤΤηηλλ..  2266995500  2299887700    FFaaxx..  2266995500  2233449999 

 

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

 6 

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

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

  

Aj = [(Aj1X0,4)+(Aj2X0,1)+( Aj3X0,1)] 

Bj = [(Bj1x0,1)+(Bj2x0,1)+ )+(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. 

                                            

Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς 

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 
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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. 

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.  

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενστάσεις µπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του 
διαγωνισµού όργανο κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής υποψήφιου 
Αναδόχου 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. 
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∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται αναρτηµένη για 7 ηµέρες στην 

ιστοσελίδα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.: www.nmp-zak.org στα γραφεία του και στην 

ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/nmpz  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
απευθυνθείτε στα γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1, 
29100 Ζάκυνθος, τηλ. 26950.29870, fax: 26950.23499, e-mail: info@nmp-zak.org 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            Καθηγητής ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας 
                                                              Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας 
                                                                        Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
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(Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

                                                                        

 

 

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

                          ΠΡΟΣ:  

                    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Θ.Π.Ζ.  

 

 

ΕΡΓΟ: «∆ηµιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Προετοιµασίας Μαθητών» 

 

ΑΙΤΗΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Του  

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

………………………………………………………………………… 

Για την ∆ηµιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Προετοιµασίας Μαθητών. 
 
 

 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχοµαι πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.  
 

Ζάκυνθος, ...../......./2015 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ∆ΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ 

 

 

 

(υπογραφή-σφραγίδα) 
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