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Α∆Α: ____________________ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 
 
 
 

Ζάκυνθος, 25 Μαΐου 2012 
Αρ. πρωτ.: 799/2012 

 
 
Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. 
 
Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη επαναπροκήρυξη 

του διαγωνισµού «Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασµού και κατασκευή 
Ιστοτόπου του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράµµατος ARGOMARINE - 
7th Framework Programme». 

 
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προτίθεται να 
προβεί στην ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε αντικείµενο το σχεδιασµό, τη 
κατασκευή και την ανάρτηση ενός ιστοτόπου. 
 
Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών πραγµατοποιείται στα πλαίσια της υλοποίησης 
του προγράµµατος ARGOMARINE (Automatic Oil-Spill Recognition and 
Geopositioning integrated in a Marine Monitoring Network), που χρηµατοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στον 7ο Άξονα έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, µε αριθµό 234096, στο οποίο συµµετέχει ο Φορέας ∆ιαχείρισης του 
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. 
 
Για την υλοποίηση της σχετικής υπηρεσίας ο Φορέας ∆ιαχείρισης θα παρέχει τα 
απαραίτητα κείµενα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, καθώς και το σχετικό 
φωτογραφικό υλικό και τα αρχεία video. 
Ο ανάδοχος του έργου θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

• το σχεδιασµό ενός ενηµερωτικού ιστοτόπου αποτελούµενο από δέκα (10) 
διακριτά τµήµατα, δύο εκ των οποίων θα είναι δυναµικά µε δυνατότητα 
ανάρτησης οπτικοακουστικού υλικού (κειµένων, video, audio) και απλών 
υπερσυνδέσεων προς άλλους ιστοτόπους, 

• την ανάρτηση του συνόλου του ιστοτόπου στο διαδίκτυο και τη 

• ενσωµάτωση ελληνικών υποτίτλων σε ένα video του προγράµµατος 
ARGOMARINE, διάρκειας περίπου πέντε (5) λεπτών. 

 
Πιο συγκεκριµένα, ο ιστότοπος που θα δηµιουργηθεί θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Να αποτελείται από δέκα (10) επιµέρους σελίδες στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα, µε τους εξής τίτλους: 

o Αρχική 
o Σκεπτικό Πρότασης 
o Στόχοι & Μέσα Επίτευξης 
o Περιοχές Μελέτης 
o ∆οµή πακέτων εργασίας 
o Εταίροι προγράµµατος 
o Κέντρο δηµοσιότητας 
o Νέα 
o Επικοινωνία 
o Συνδέσεις 
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• Επίσης, η σελίδα «Σκεπτικό Πρότασης» θα αποτελείται από επτά (7) επιµέρους 
υποσελίδες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, µε τους εξής τίτλους: 

o Οι Θαλάσσιες Μεταφορές 
o Θαλάσσιες Μεταφορές & Θαλάσσια Ρύπανση: Η Μεσόγειος Θάλασσα 
o Θαλάσσιες Μεταφορές & Θαλάσσια Ρύπανση: Οι Ελληνικές Θάλασσες 
o Θαλάσσια Ρύπανση : Θαλάσσια Ατυχήµατα & Λειτουργικές ∆ιαρροές 
o Οι Επιπτώσεις της Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή 
o Θαλάσσια Ρύπανση : Χερσαίες ∆ραστηριότητες 
o Πρόληψη & Έγκαιρη Προειδοποίηση Θαλάσσιας Ρύπανσης 

• Στις επιµέρους σελίδες «Κέντρο δηµοσιότητας» και «Νέα» θα παρέχεται, 
διαµέσου ενός συστήµατος διαχείρισης και το οποίο θα είναι ενσωµατωµένο 
στον ιστότοπο, µε δυνατότητα στο τελικό χρήστη (Φορέα ∆ιαχείρισης) να 
προσθέτει και να αφαιρεί αρχεία κειµένου, video, εικόνας και υπερσυνδέσεις, µε 
εύλογο τρόπο. 

• Όλος ο ιστότοπος θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα φιλοξενηθεί στους web 
server ανεξάρτητης εταιρίας, επιλογής του Φορέα ∆ιαχείρισης και η πρόσβαση 
σε αυτόν θα πραγµατοποιείται διαµέσου της επίσηµης ιστοσελίδας του Φορέα 
∆ιαχείρισης. 

• Οι τεχνολογίες και η γλώσσα προγραµµατισµού µε την οποία θα κατασκευαστεί 
ο συγκεκριµένος ιστότοπος είναι αποκλειστικά επιλογής του αναδόχου, µε 
µοναδική προϋπόθεση ο τελικός ιστότοπος να είναι γρήγορα προσπελάσιµος. 

• Ο κώδικας προγραµµατισµού του ανωτέρω ιστοτόπου θα παραδοθεί µε την 
ολοκλήρωση του στο Φορέα ∆ιαχείρισης, σε ψηφιακό δίσκο και δεν θα πρέπει 
να ξεπερνάει σε µέγεθος τα 100Mbits. 

• Οι ιστοσελίδες θα πρέπει να έχουν ανάλυση 1024x768 και δεν θα πρέπει να 
εµπεριέχουν αυτόµατη εµφάνιση νέων παραθύρων (pop-up). 

• Να είναι συµβατός µε τους κυριότερους περιηγητές (Internet explorer, Mozilla 
κλπ.) 

• Ο σχεδιασµός των menu πλοήγησης και της γενικότερης διάταξης των 
ιστοσελίδων είναι επιλογής του αναδόχου. 

• Επιθυµητή κρίνεται και η καλύτερη προσαρµογή/ διαµόρφωση και διόρθωση 
των κειµένων, όπου κρίνεται απαραίτητο.  

• Απαραίτητη εµπειρία του υποψήφιου Αναδόχου στην ανάπτυξη παρόµοιων 
ενηµερωτικών µέσων για Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράµµατα µε 
αντικείµενο το θαλάσσιο περιβάλλον και συγκεκριµένα σε θέµατα θαλάσσιας 
ρύπανσης, θαλάσσιας βιολογίας και οικολογίας, διαχείρισης παράκτιων 
περιοχών, επί ποινή αποκλεισµού. 

• Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει σε ψηφιακό µέσο στον 
φάκελο της τεχνικής του προσφοράς α) προσχέδιο της προτεινόµενης γενικής 
δοµής του ιστότοπου (χωρίς περιεχόµενα) και β) δείγµα από το προτεινόµενο  
σύστηµα διαχείρισης αρχείων-εικόνων-βίντεο. 

• Η ανωτέρω εµπειρία του Αναδόχου πρέπει να καταγράφεται αναλυτικά σε 
πίνακα που θα συµπεριλαµβάνεται στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.  

• Ο χρόνος τελικής παράδοσης του ανατιθέµενου έργου ορίζεται αυστηρά στις 
τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, χωρίς 
δυνατότητα παράτασης. 

• Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί, εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία και 
λειτουργήσει καλώς ο ιστότοπος και το video µε τους ενσωµατωµένους 
ελληνικούς υπότιτλους εντός της παραπάνω προθεσµίας λύεται η παρούσα µε 
την έγγραφη καταγγελία του Φορέα ∆ιαχείρισης, η οποία επιφυλάσσεται ρητά 
κάθε  αξίωσής της προς αποζηµίωση για κάθε ζηµιά που υπέστη εκ του λόγου 
αυτού. 

 
Για τον υποτιτλισµό του video του Φορέα ∆ιαχείρισης διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

• Το video όσο και οι σχετικοί υπότιτλοι θα δοθούν στο ανάδοχο από το Φορέα 
∆ιαχείρισης, το µεν πρώτο σε αρχείο .avi και οι δε υπότιτλοι σε αρχείο .txt,  

• Το πρόγραµµα υποτιτλισµού θα είναι επιλογής του αναδόχου, 
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• Το παραγόµενο αρχείο θα είναι της µορφής .avi ή .mpeg και θα περιέχει 
ενσωµατωµένους τους ελληνικούς υπότιτλους, το οποίο 

• Θα αναρτηθεί στην ελληνική σελίδα «Κέντρο δηµοσιότητας», καθώς και θα 
παραδοθεί ξεχωριστά σε CD στο Φορέα ∆ιαχείρισης, 

• Στην αγγλική σελίδα «Κέντρο δηµοσιότητας» θα αναρτηθεί το αρχικό video που 
θα δοθεί στο ανάδοχο από το Φορέα ∆ιαχείρισης. 
 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο Φορέας ∆ιαχείρισης 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: 

1. Την ένδειξη «Προσφορά για τη Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασµού και κατασκευή 
Ιστοτόπου του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράµµατος ARGOMARINE - 7th 
Framework Programme» και 

2. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, 
τηλέφωνο, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας κ.α.). 

 

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 της υπηρεσίας λ.χ, χρόνος παράδοσης κλπ.) όπως αυτά 
περιγράφονται ανωτέρω, σύµφωνα και µε τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης, τα οποία 
περιγράφονται παρακάτω. 

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

 

Κάθε σελίδα της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να είναι µονογραµµένη. 

 
Β. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η οικονοµική 

προσφορά θα περιέχει το προσφερόµενο τίµηµα σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

 

Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 

  ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Με ΦΠΑ) 

      
      
      
      
      
 ΣΥΝΟΛΑ     
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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. 

Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι 
µικρότερο του 80% 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. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 01 
Ιουνίου 2012, και ώρα 13:00 στα Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης, Ελευθερίου 
Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος 29100. 
 
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 Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, 
τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού για τη 
«Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασµού και κατασκευή Ιστοτόπου του Ευρωπαϊκού 
Ερευνητικού Προγράµµατος ARGOMARINE - 7th Framework Programme», που 
υλοποιείται στα πλαίσια του προγράµµατος ARGOMARINE (Automatic Oil-Spill 
Recognition and Geopositioning integrated in a Marine Monitoring Network) ανέρχεται 
στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
και όλων των νόµιµων κρατήσεων. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εντάσσεται στον 7ο Άξονα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, µε αριθµό 234096, 
στο οποίο συµµετέχει ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου. 
 
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: 
 
Αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και µονογραφούνται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές, κατά φύλλο 
εκτός από τα φυλλάδια (prospectus). 
 
Εν συνεχεία, ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές ελέγχοντας αν οι προσφερόµενες 
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υπηρεσίες 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 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 Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων σ1 (30%) 
Αj1 Σχέδιο και δοµή ιστοτόπου 10% 
Αj2 Εµφάνιση, αισθητική, πολυµέσα και γραφικά 10% 
Αj3 Μοναδικότητα 10% 
Bj Λοιπά κριτήρια αξιολόγησης σ2 (70%) 

Bj1 Αξιόλογο και εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 20% 
Bj2 Σχετική εµπειρία Αναδόχου 30% 
Bj3 Χρόνος Υλοποίησης 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: 

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,B
j1,2,3 

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

 
και 
 
Aj = [(Aj1 x 0,10) + (Aj2 x 0,10) + ( Aj3 x 0,10)] 

Bj = [(Bj1 x 0,2) + (Bj2 x 0,3) + (Bj3 x 0,2)] 

 
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 
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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) x 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 
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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 και συντάσσεται σχετικό 
πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης. 
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον Φορέα ∆ιαχείρισης, ύστερα από 
σχετική 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 
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 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 
µπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης στη διεύθυνση Ελ. 
Βενιζέλου 1 Ζάκυνθος 29100, στα τηλέφωνα 2695029870, 2695023499 (fax) και στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 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: Β49ΜΟΡΡΥ-7ΜΝ



Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 
Ελ. Βενιζέλου 1 Ζάκυνθος 29100 email: info@nmp-zak.org, 
Τηλ: +30 2695029870 / 25358, Φαξ: +30 2695023499 Website: http://www.nmp-zak.org 

 

8 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Υπόδειγµα Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 
 

Ηµεροµηνία, ……………………… 
 
 
 
ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
του Ε.Θ.Π.Z. 
 
 

 
 

Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασµού και κατασκευή Ιστοτόπου του Ευρωπαϊκού 
Ερευνητικού Προγράµµατος ARGOMARINE - 7th Framework Programme» 

 
Προϋπολογισµός: Τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) 

 
 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 
Του ………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
για την παροχή υπηρεσιών µε αντικείµενο τον σχεδιασµό και την κατασκευή ιστοτόπου 
του προγράµµατος Argomarine 
 
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, ...../......./2012 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ∆ΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ 

 
 
 
 
 
 

(υπογραφή-σφραγίδα) 
 

(Στοιχεία υποψηφίου αναδόχου) 
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