
ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Της προκήρυξης με τίτλο «Κατάρτιση Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας και 
Σχεδίου Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης ΕΘΠΖ», κωδικός προκήρυξης: 
εθπζ/03/2007, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

Το άρθρο 22 της προαναφερόμενης προκήρυξης διορθώνεται σύμφωνα με το Ν. 
3316/2005 και προστίθεται σε αυτό το κριτήριο “της γνώσης των ιδιαίτερων 
συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς μελέτη έργου”.

Συγκεκριμένα το Αρθρο 22 διορθώνεται και ισχύει ως εξής:
Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – προσδιορισμός 
Αναδόχου

22.1 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – Βαρύτητα κριτηρίων
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα αξιολογηθούν 
οι  Τεχνικές και  Οικονομικές προσφορές των Διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν στο 
στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

22.1.1 Κριτήριο 1  o   Τεχνικής προσφοράς   

Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, 
όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση και τα τεχνικά στοιχεία της Έκθεσης Μεθοδολογίας 
του φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς» της παρ. 23.2 της παρούσας.

Ειδικότερα θα αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη προσέγγιση της μελέτης 
εξασφαλίζει την εκπόνησή της:

● με τους στόχους που έχουν τεθεί στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
● στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο ποιότητας και 
● μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. 

Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 
100. Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 είναι στο σύνολο της βαθμολογίας Β1=35% . Προσφορές 
που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

22.1.2 Κριτήριο 2  ο   Τεχνικής προσφοράς  

Η οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης, όπως προκύπτει από 
το Οργανόγραμμα, την Έκθεση Μεθοδολογίας και τον Πίνακα Ανειλημμένων Υποχρεώσεων 
του φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς» της παρ. 23.2 της παρούσας.

Ειδικότερα θα αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η ομάδα μελέτης με τον συντονιστή της και 
την προτεινόμενη οργάνωσή της εξασφαλίζει την εκπόνηση της μελέτης:

● στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο ποιότητας και 
● μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο.

Στην αξιολόγηση της ομάδας μελέτης θα ληφθούν κυρίως υπόψη:
● τα  μόνιμα  στελέχη  του  διαγωνιζόμενου  που  διατίθενται  για  την  εκτέλεση  της 

σύμβασης  πέραν  του  προβλεπόμενου  από  την  προκήρυξη  βασικού  στελεχιακού 
δυναμικού

● οι αποδεδειγμένα μόνιμοι συνεργάτες του
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● η απασχόληση των μελών της ομάδας μελέτης σε μελέτες που προβλέπεται να 
εκπονούνται και υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν κατά τον χρόνο 
εκπόνησης της υπό ανάθεση μελέτης.

Προτεινόμενοι ειδικοί Σύμβουλοι, που δεν ενσωματώνονται στο οργανόγραμμα της ομάδας 
μελέτης, εφ΄ όσον δεν ζητούνται από τη Διακήρυξη, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Το κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U2 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 
Η  βαρύτητα  του  κριτηρίου  είναι  Β2=20%.  Προσφορές  που  θα  λάβουν στο  κριτήριο  αυτό 
βαθμό κάτω του 60, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

22.1.3 Κριτήριο 3  ο     Τεχνικής προσφοράς  

Η γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς μελέτη έργου.

Ειδικότερα θα αξιολογηθούν:

● Η συσχέτιση των προβλημάτων που εντοπίσθηκαν στην περιοχή του έργου, με άλλα 
παρεμφερή έργα στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιμετώπισής τους.

● η συμμετοχή μελών της ομάδας μελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόμενος, στην 
επίλυση των ως άνω ειδικών προβλημάτων. 

Το κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U3 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι Β3=20%.»

22.1.4 Κριτήριο 4  ο   Οικονομικής προσφοράς   

Η οικονομική προσφορά βαθμολογείται  εφόσον είναι παραδεκτή κατά το άρθρο 4 § 5 της 
παρούσας προκήρυξης.

Βαθμολογείται το ύψος της οικονομικής προσφοράς, με βαθμό U4 που συνίσταται σε ακέραιο 
αριθμό από 0 έως 100. Η βαρύτητα της βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε 
Β4=25% 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές εκείνων των διαγωνιζομένων που οι 
Τεχνικές Προσφορές τους συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία άνω των 60 μονάδων 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

22.2 Συνολική Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η σταθμισμένη βαθμολογία 
τους υπερβαίνει τις 60 μονάδες.

Η συνολική βαθμολογία κάθε τεχνικής προσφοράς προκύπτει από την εξίσωση

U Τ.π.=(U1*B1 + U2*B2+U3*B3) / 0,75 > 60 

22.3 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς 
H σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα:

Σ{Ui*Bi}=U1*B1+U2*B2+U3*B3+U4*B4
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα 
συγκεντρώσει τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία.

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

Αμαλία Δ. Καραγκούνη – Κύρτσου
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