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Α∆Α: ____________________ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

  
 
 
 
 

 Ζάκυνθος, 08/04/2013 
Αρ. πρωτ.: 575 

 
Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. 
 
Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Προµήθεια ειδών ρουχισµού 

φύλαξης» 
 
 
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προτίθεται να προβεί στην 

προµήθεια ειδών ρουχισµού φύλαξης για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» 

στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 (άξονας 2) του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013». 

 
Η ποσότητα και τα ελάχιστα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στους κάτωθι 
πίνακες: 

 
 

 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 

1 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ 150 

2 
ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΛΙΣ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ & 

ΤΣΕΠΗ   
55 

3 ΚΑΠΕΛΟ ΦΥΛΑΞΗΣ 80 

4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 30 

5 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΘΕΡΙΝΟ 80 

6 ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΡΡΥ-ΨΦΚ
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Πίνακας Ελαχίστων Προδιαγραφών 
 

Προµήθεια ειδών ρουχισµού φύλαξης 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

Περιγραφή Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

1 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ - Ποσότητα: 150 

1.1 Χρώµα Σιέλ    

1.2 Ποιότητα interlock pol ή quick dry 
(ποιότητα τέτοια δηλαδή 
που να αποβάλλει, ή να 
στεγνώνει γρήγορα τον 

ιδρώτα) 

  

1.3 Βάρος 150 gr   

1.4 Κέντηµα στην µπλούζα Το λογότυπο του Ε.Θ.Π.Ζ 
µε τρία χρώµατα στο µέρος 
της καρδιάς (Το λογότυπο 
µε τις διαστάσεις του θα 
δοθεί από το Ε.Θ.Π.Ζ.) 

  

1.5 Μεγέθη  XS-S-M-L-XL-XXL (ο 
αριθµός του κάθε µεγέθους 
θα δοθεί από το Ε.Θ.Π.Ζ.) 

  

2 ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΛΙΣ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ & ΤΣΕΠΗ  - Ποσότητα: 55 

2.1 Χρώµα Σιέλ   

2.2 Ποιότητα 50% πολυεστέρας                   
50% βαµβάκι 

  

2.3 Να διαθέτει Κουκούλα και τσέπες 
µπροστά 

  

2.4 Κέντηµα στην µπλούζα Το λογότυπο του Ε.Θ.Π.Ζ 
µε τρία χρώµατα στο µέρος 
της καρδιάς (Το λογότυπο 
µε τις διαστάσεις του θα 
δοθεί από το Ε.Θ.Π.Ζ.) 

  

2.5 Μεγέθη  XS-S-M-L-XL-XXL (ο 
αριθµός του κάθε µεγέθους 
θα δοθεί από το Ε.Θ.Π.Ζ.) 

  

3 ΚΑΠΕΛΟ ΦΥΛΑΞΗΣ - Ποσότητα: 80 

3.1 Τύπου Αυστραλίας   

3.2 Χρώµα Μπεζ   

3.3 Κέντηµα στο καπέλο Το λογότυπο του Ε.Θ.Π.Ζ 
µε τρία χρώµατα στο 

  

ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΡΡΥ-ΨΦΚ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

Περιγραφή Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

µπροστινό µέρος (Το 
λογότυπο µε τις διαστάσεις 

του θα δοθεί από το 
Ε.Θ.Π.Ζ.) 

3.4 ∆υνατότητα καπέλου Να µπορεί να πιαστεί στα 
πλαϊνά µέρη του µε 

κόπιτσες. 

  

4. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - Ποσότητα: 30 

4.1 Χρώµα Χρώµα της άµµου   

4.2 Ποιότητα Καπαρντίνα 65/35   

4.3 Βάρος 280 gr   

4.4 Να διαθέτει 5 τσέπες   

4.5 Κέντηµα στο παντελόνι  Το λογότυπο του Ε.Θ.Π.Ζ 
µε τρία χρώµατα στην 

πλαϊνή τσέπη (Το λογότυπο 
µε τις διαστάσεις του θα 
δοθεί από το Ε.Θ.Π.Ζ.) 

  

4.6 Μεγέθη  XS-S-M-L-XL-XXL (ο 
αριθµός του κάθε µεγέθους 
θα δοθεί από το Ε.Θ.Π.Ζ.) 

  

5. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΘΕΡΙΝΟ - Ποσότητα: 80 

5.1 Χρώµα Χρώµα της άµµου   

5.2 Ποιότητα Ύφασµα 100% cotton   

5.3 Βάρος 220 gr   

5.4 Να διαθέτει 5 τσέπες µε δυνατότητα να 
γίνετε βερµούδα 

  

5.5 Κέντηµα στο παντελόνι  Το λογότυπο του Ε.Θ.Π.Ζ 
µε τρία χρώµατα στην 

πλαϊνή τσέπη (Το λογότυπο 
µε τις διαστάσεις του θα 
δοθεί από το Ε.Θ.Π.Ζ.) 

  

5.6 Μεγέθη  XS-S-M-L-XL-XXL (ο 
αριθµός του κάθε µεγέθους 
θα δοθεί από το Ε.Θ.Π.Ζ.) 

  

6. ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ - Ποσότητα: 24 

6.1 Χρώµα Πράσινο κυπαρισσί    

6.2 Ποιότητα 100% νάιλον ή ύφασµα 
shell 

  

ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΡΡΥ-ΨΦΚ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

Περιγραφή Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

6.3 Να διαθέτει Κουκούλα και εσωτερική  
επένδυση 

  

6.4 Να είναι Αδιάβροχο και αντιανεµικό   

 Κέντηµα στο µπουφάν Το λογότυπο του Ε.Θ.Π.Ζ 
µε τρία χρώµατα στο µέρος 
της καρδιάς (Το λογότυπο 
µε τις διαστάσεις του θα 
δοθεί από το Ε.Θ.Π.Ζ.) 

  

6.5 Μεγέθη  XS-S-M-L-XL-XXL (ο 
αριθµός του κάθε µεγέθους 
θα δοθεί από το Ε.Θ.Π.Ζ.) 

  

 
Καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους 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. «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 δύο (2) 
διαφορετικούς φακέλους : 

 

α. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , που θα περιέχει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς (πλήρη και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων ειδών-συµπληρώνεται ο ανωτέρω πίνακας των τεχνικών προδιαγραφών, 
χρόνο παράδοσης) όπως αυτά περιγράφονται στους ανωτέρω πίνακες σύµφωνα και µε τα 
κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης όπως περιγράφονται παρακάτω. Επιπρόσθετα θα πρέπει να 
κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο και δείγµα από κάθε προσφερόµενο είδος, που αφορά 
την ποιότητα και το χρώµα του προσφερόµενου είδους. Σε περίπτωση που δεν διατίθεται 
δείγµα υλικού που αφορά το ζητούµενο χρώµα, ο προσφέρων µπορεί να καταθέσει δείγµα 
υλικού άλλου χρώµατος επισυνάπτοντας παράλληλα και το αντίστοιχο prospectus µε το  
χρωµατολόγιο του υλικού. 

 

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. 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΡΡΥ-ΨΦΚ
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β. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,. Η οικονοµική προσφορά θα 
περιέχει το προσφερόµενο τίµηµα σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παράδοση 
του εµπορεύµατος 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 
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 ∆ευτέρα 29/04/2013, 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. 
 
Επισηµαίνεται ότι µε την υποβολή της σχετική 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.  
 

ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΡΡΥ-ΨΦΚ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών ρουχισµού φύλαξης 

για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων 

(8.000,00 €) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων. Η 

προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού 

∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580039 που συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από 
ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους. 

 
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 εκτός 
από τα φυλλάδια (prospectus). 
 
Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.  Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αξιολογεί 
τις τεχνικές προσφορές ελέγχοντας αν οι προσφερόµενες προµήθειες πληρούν 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 βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόµενο του σχετικού Φακέλου σε 

σχέση µε τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια. 

 
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης  Συντελεστής 

Βαρύτητας 

1 Τεχνικές Προδιαγραφές προσφερόµενου 
ρουχισµού  

70% 

 

2 Ποιότητα υλικών 20% 

3 Χρονοδιάγραµµα παράδοσης 10% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Για τις περιπτώσεις που καλύπτονται οι αιτούµενες προδιαγραφές η ελάχιστη βαθµολογία είναι 

100 βαθµοί. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που 

υπερκαλύπτονται οι αιτούµενες προδιαγραφές. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες 

απαιτούµενες προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΡΡΥ-ΨΦΚ
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Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε τεχνικής 

προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

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-Τελικό αποτέλεσµα 

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  του  έργου  σηµειώνεται  η  συνολική  προσφερόµενη (αιτούµενη) τιµή του 

υποψηφίου.  
 

Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών, γίνεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο (άρθρο 
20 Π∆ 118/2007), όπου η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη 
που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο (Λ): 
 
 
                                           Τιµή προσφοράς 
                          Λ =  ------------------------------------------ 
                                  Βαθµολογία Τεχνικής προσφοράς 
 

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.  

ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΡΡΥ-ΨΦΚ
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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. 

 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται αναρτηµένη για 10  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας 
Αναπλ. Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας 

Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΡΡΥ-ΨΦΚ



 

 

Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος E-Mail: info@nmp-zak.org, 
Τηλ: +30 (26950) 29870 – 72, Φαξ: +30 (26950) 23499 E-Address: http://www.nmp-zak.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

                                                                        

 

 

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

                          ΠΡΟΣ:  

     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Θ.Π.Ζ.  

 

 

ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών ρουχισµού φύλαξης» 

 

ΑΙΤΗΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Του  

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

………………………………………………………………………… 

Για την προµήθεια ειδών ρουχισµού φύλαξης. 
 
Χρόνος παράδοσης: ………………………………… 
 
 
∆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, ...../......./2013 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ∆ΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ 

 

 

 

(υπογραφή-σφραγίδα) 
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