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ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος, 24/04/2020
Αρ. Πρωτ: 745

Προς:

Κάθε ενδιαφερόμενο.

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο
«Δειγματοληψίες σε Απειλούμενα Εκβρασμένα/Περιθάλποντα είδη (Sampling Endangered
stranded/hospitalized species)», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Plastic Busters MPAs.

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), προτίθεται να προβεί στην απευθείας
ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών, βάσει του Ν.4412/2016, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσίας με τίτλο
«Δειγματοληψίες σε Απειλούμενα Εκβρασμένα/Περιθάλποντα είδη (Sampling Endangered stranded/hospitalized
species)» με κωδικό CPV: [77700000-7] - Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αλιεία, που αφορά την υλοποίηση του
προγράμματος Interreg MED 2014-2020 με τίτλο έργου PlasticBusters MPAs (Plastic Busters: preserving biodiversity
from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas – Προστασία της βιοποικιλότητας από τα πλαστικά σε
Μεσογειακές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές) με κωδικό ΠΔΕ 2018ΣΕ07520002, με κριτήριο τη
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και μέχρι του ποσού των
δεκαεννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ (19.252,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) 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 2020.
Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών «Δειγματοληψίες σε
Απειλούμενα Εκβρασμένα/Περιθάλποντα είδη (Sampling Endangered stranded/hospitalized species)» αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας ανακοίνωσης.
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: Δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η υλοποίηση των δράσεων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) Φάσεις (Α΄ Φάση, Β΄ Φάση και Γ΄ Φάση) που
χωρίζονται χρονικά ως εξής: 1) Α΄ Φάση με διάρκεια 2 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, 2) Β΄ Φάση με
διάρκεια 4 μήνες από την λήξη της Α΄ Φάσης και 3) Γ΄ Φάση με διάρκεια 4 μήνες από την λήξη της Β΄ Φάσης.
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.
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Σε κάθε περίπτωση απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) Ομάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα
περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρία (3) μέλη με την παρακάτω ειδίκευση:
1.

2.

3.

Βιολόγος/Περιβαλλοντολόγος/Ωκεανογράφος κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος με 10-ετή εμπειρία
στην Οικολογία των Παράκτιων Οικοσυστημάτων, στη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης και των
Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, και στην υλοποίηση, διοίκηση και συντονισμό Εθνικών και
Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων.
Κτηνίατρος/Ωκεανογράφος κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος με 10-ετή εμπειρία στην Βιολογία,
Ανατομία και Ασθένειες Θαλάσσιων Οργανισμών, και στην υλοποίηση Εθνικών και Διεθνών Ερευνητικών
Προγραμμάτων.
Ένας Ειδικός Επιστήμονας Περιβαλλοντολόγος/Ωκεανογράφος που πρέπει να είναι κάτοχος συναφούς
Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 2-ετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με την
συλλογή και ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων.

Η ανωτέρω εμπειρία των ατόμων της Ομάδας έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται.
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.

«Δειγματοληψίες σε Απειλούμενα Εκβρασμένα/Περιθάλποντα είδη
stranded/hospitalized species)» - «Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης: 745/24-04-2020»

(Sampling

Endangered

δ. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών (13/05/2020).
ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό
τηλεομοιοτυπίας).
Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρείς (3) 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).
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ή Συνοπτικό Προφίλ του υποψήφιου Αναδόχου (επισημαίνεται ότι σε περίπτωση
κατάθεσης προσφοράς από νομικό πρόσωπο, τότε το δικαιολογητικό αυτό αφορά το νομικό πρόσωπο).
Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων παρόμοιων και συναφούς αντικειμένου με το
προκηρυσσόμενο, τα οποία ολοκλήρωσαν κατά την προηγούμενη τετραετία, με ένδειξη της οικονομικής τους
αξίας, του χρόνου υλοποίησης και της Αναθέτουσας Αρχής και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζόμενου
σε αυτό.
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Κατάλογο της ομάδας έργου, τα μέλη της οποίας θα πρέπει να διαθέτουν τίτλους σπουδών και αποδεδειγμένη
εμπειρία σύμφωνα με τα ελάχιστα κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, για την πιστοποίηση των
οποίων θα πρέπει να προσκομίζονται αφενός βιογραφικά σημειώματα και αφετέρου έγγραφα (τίτλοι σπουδών,
συμβάσεις συνοδευόμενες από πρακτικά παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο όπως π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση ή υπογεγραμμένος κατάλογος έργων που αποδεικνύει την σχετική
εμπειρία κλπ) που θα αποδεικνύουν τα ελάχιστα προσόντα της ομάδας έργου.

•

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,
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) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως
και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η εργασία που προσφέρω τηρεί τις ζητούμενες
προδιαγραφές, β) 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 3 ημερών 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).
Οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει το δικαίωμα συμμετοχής του υποψήφιου Αναδόχου.

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. Στον φάκελο θα
κατατεθεί οτιδήποτε απαιτείται από την παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να βαθμολογηθεί.
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 (24%). 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 Τετάρτη 13/05/2020, 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 «Δειγματοληψίες σε Απειλούμενα Εκβρασμένα/Περιθάλποντα είδη
(Sampling Endangered stranded/hospitalized species)» ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων διακοσίων
πενήντα δύο ευρώ (19.252,00€) 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 0,07% 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 2020 και αφορά την υλοποίηση του
προγράμματος Interreg MED 2014-2020 με τίτλο έργου PlasticBusters MPAs (Plastic Busters: preserving biodiversity
from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas – Προστασία της βιοποικιλότητας από τα πλαστικά σε
Μεσογειακές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές) με κωδικό ΠΔΕ 2018ΣΕ07520002.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 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 οριστική παραλαβή.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την παραλαβή του τελικού παραδοτέου από την εκάστοτε Επιτροπή
Παρακολούθησης – Παραλαβής και έγκρισής του από την Αναθέτουσα Αρχή ως κάτωθι:
1.
2.
3.

Το 30% του συμβατικού τιμήματος με το ΦΠΑ (24%) και όλες τις νόμιμες κρατήσεις μετά την παραλαβή
της Α’ Φάσης.
Το 30% του συμβατικού τιμήματος με το ΦΠΑ (24%) και όλες τις νόμιμες κρατήσεις μετά την παραλαβή
της Β’ Φάσης.
Το υπόλοιπο 40% του συμβατικού τιμήματος με το ΦΠΑ (24%) και όλες τις νόμιμες κρατήσεις μετά την
παραλαβή της Γ’ Φάσης 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.
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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 έργου PlasticBusters MPAs (Plastic
Busters: preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas – Προστασία της
βιοποικιλότητας από τα πλαστικά σε Μεσογειακές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές) με κωδικό ΠΔΕ
2018ΣΕ07520002.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών ως κάτωθι:
Αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τον φάκελο δικαιολογητικών.
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.
Αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
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
απαράδεκτες.

προδιαγραφές απορρίπτονται ως

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.
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με τους
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων:
Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής
Βαρύτητας

A

ΟΜΑΔΑ Α/ Μεθοδολογία Προσέγγισης & Υλοποίησης του έργου

40%

Α1

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε
επιμέρους δραστηριότητες

20%

Α2

Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής και αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης
του έργου

20%

Β

ΟΜΑΔΑ Β/Οργάνωση-Διοίκηση ομάδας έργου

60%
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B1

Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος / Σχετική εμπειρία Αναδόχου σε αντίστοιχα έργα

20%

B2

Οργάνωση/ροή του έργου

5%

B3

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης/παράδοσης

5%

B4

Υπεύθυνος έργου
(Θα αξιολογηθεί ο βαθμός επάρκειας και ανταπόκρισης του Υπεύθυνου Έργου στις απαιτήσεις
σπουδών, εξειδικεύσεων και εμπειρίας).

Β5

15%

Λοιπά στελέχη της ομάδας έργου
(θα αξιολογηθεί ο βαθμός επάρκειας και ανταπόκρισης των λοιπών στελεχών, στις απαιτήσεις
σπουδών, εξειδικεύσεων και εμπειρίας. Ειδικότερα θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη: H
εργασιακή εμπειρία των προτεινόμενων στελεχών στο αντικείμενο του Έργου. Ο διδακτορικός
τίτλος σπουδών σε θέματα με άμεση σχέση με το αντικείμενο του Έργου.)

15%

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι
όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του
συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη
βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών
όλων των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
Βi = σ1.Κ1 + σ2.Κ2 +......+σν.Κν
Όπου
Βi: συνολική βαθμολογία προσφοράς, σν: συντελεστής βαρύτητας του Κν κριτηρίου.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

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 από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσας) 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 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.

Αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς - Κατάταξη προσφορών
Η αποσφράγιση του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί
κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
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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.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση το συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική
προσφορά όσο και για την οικονομική προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει την μεγαλύτερη τιμή Λj σύμφωνα
με τον ακόλουθο τύπο:
Λi = (85)*(Bi/Bmax) + (15)*(kmin/ki)
όπου Bmax = Η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά
Βi = Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i
Κmin = το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με την μικρότερη τιμή
Κi = Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προφοράς i
Ο υπολογισμός Λj γίνεται μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο χωρίς στρογγυλοποίηση.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα
διακήρυξη (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016).
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 ενιαίο 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 είτε
για την κατακύρωση της σύμβασης και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης κατακύρωσης του Διαγωνισμού, είτε
για τη ματαίωση της διαδικασίας.
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.
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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.

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

Καθηγητής Δρόσος Ι. Κουτσούμπας
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ημερομηνία, ………….........................
ΠΡΟΣ:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ

(Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Θ.Π.Ζ.

ΕΡΓΟ: «Δειγματοληψίες σε Απειλούμενα Εκβρασμένα/Περιθάλποντα είδη (Sampling Endangered
stranded/hospitalized species)» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Plastic Busters MPAs.

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Του
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
Για την παροχή υπηρεσιών «Δειγματοληψίες σε Απειλούμενα Εκβρασμένα/Περιθάλποντα είδη
(Sampling Endangered stranded/hospitalized species)».
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.
…………………, ...../......./2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΔΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ

(υπογραφή-σφραγίδα)

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499

E-Mail: info@nmp-zak.org,
Website: http://www.nmp-zak.org
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Έργο: Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020 με τίτλο έργου PlasticBusters MPAs (Plastic Busters:
preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas – Προστασία της
βιοποικιλότητας από τα πλαστικά σε Μεσογειακές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές) με κωδικό
ΠΔΕ 2018ΣΕ07520002

Υπηρεσία προς ανάθεση: «Δειγματοληψίες σε Απειλούμενα Εκβρασμένα/Περιθάλποντα είδη
(Sampling Endangered stranded/hospitalized species», με κωδικό CPV: [77700000-7] - Υπηρεσίες
σχετιζόμενες με την αλιεία, (WP4 - Activity 4.3: Δειγματοληψίες σε Απειλούμενα
Εκβρασμένα/Περιθάλποντα είδη (Sampling Endangered stranded/hospitalized species).

Διάρκεια και φάσεις υλοποίησης: Δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η υλοποίηση των δράσεων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) Φάσεις (Α΄ Φάση, Β΄ Φάση και Γ΄ Φάση)
που χωρίζονται χρονικά ως εξής: 1) Α΄ Φάση με διάρκεια 2 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, 2)
Β΄ Φάση με διάρκεια 4 μήνες από την λήξη της Α΄ Φάσης και 3) Γ΄ Φάση με διάρκεια 4 μήνες από την
λήξη της Β΄ Φάσης.

Προϋπολογισμός: 19.252,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και όλων των νόμιμων
κρατήσεων.

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών:
Στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Ελευθερίου Βενιζέλου 1,
ή/και στην τοποθεσία υλοποίησης των δράσεων του έργου ή/και στην έδρα του Αναδόχου.

Αντικείμενο των υπηρεσιών
Η υπηρεσία αφορά σε δειγματοληψίες σε Απειλούμενα Εκβρασμένα/Περιθάλποντα είδη Θαλάσσιας Χελώνας,
Μεσογειακής Φώκιας και Κητωδών στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
(Ε.Θ.Π.Ζ.). για την υλοποίηση του Ερευνητικού Προγράμματος PLASTIC BUSTERS MPAs (Πακέτο Εργασίας 4 του
ΤΔ του Προγράμματος) στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Ειδικότερα, οι δειγματοληψίες επικεντρώνονται
στην αφαίρεση του γαστρεντερικού σωλήνα των ανωτέρω ειδών και στην παράδοση τους στο Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) για την περαιτέρω χημική ανάλυση και ανίχνευση για την ύπαρξη πλαστικών.
Επίσης η υπηρεσία αφορά στην καταγραφή της συνολικής θνησιμότητας των Θαλάσσιων Χελωνών Caretta
caretta στην Ζάκυνθο και την σχετική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων στο χώρο και τον χρόνο
λαμβάνοντας υπόψη δημογραφικά στοιχεία των Εκβρασμένων ζώων αλλά και των αιτιών
Θανάτου/Τραυματισμού αλλά και τον εντοπισμό των Περιοχών υψηλού ρίσκου από ανθρώπινες
δραστηριότητες.

Παραδοτέα:
Παραδοτέα Α΄ Φάσης (δύο μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης)
 Στρατηγική ανάλυσης των δεδομένων θνησιμότητας της Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta και της
χωρο-χρονικής αποτύπωσής τους καθώς και των ανθρωπογενών πιέσεων. (Τεχνική Έκθεση στην
Αγγλική γλώσσα με εκτεταμένη περίληψη στα Ελληνικά σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή – 2
αντίτυπα).

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499

E-Mail: info@nmp-zak.org,
Website: http://www.nmp-zak.org
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Παραδοτέα Β΄ Φάσης (έξι μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης)
 Τεχνική Έκθεση προγραμματισμού και μεθοδολογιών των εργασιών πεδίου και δειγματοληψιών σε
Απειλούμενα Εκβρασμένα/Περιθάλποντα είδη Θαλάσσιας Χελώνας, Μεσογειακής Φώκιας και
Κητωδών στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Τεχνική Έκθεση
στην Αγγλική γλώσσα με εκτεταμένη περίληψη στα Ελληνικά σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή – 2
Αντίτυπα).
Παραδοτέα Γ΄ Φάσης (δέκα μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης)
 Τεχνική Έκθεση σχετικά με την
υλοποίηση των δειγματοληψιών σε Απειλούμενα
Εκβρασμένα/Περιθάλποντα είδη Θαλάσσιας Χελώνας, Μεσογειακής Φώκιας και Κητωδών στην
Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου στην οποία θα περιγράφονται
ποσοτικοί δείκτες υλοποίησης των μέτρων (π.χ. αριθμός θέσεων δειγματοληψίας, αριθμός δειγμάτων)
(Έκθεση Πεπραγμένων στην Αγγλική γλώσσα με εκτεταμένη περίληψη στα Ελληνικά σε ηλεκτρονική
και έντυπη μορφή – 2 Αντίτυπα)
 Επικαιροποιημένη έκθεση ανάλυσης των δεδομένων θνησιμότητας της Θαλάσσιας Χελώνας Caretta
caretta και της χωρο-χρονικής αποτύπωσης τους αλλά και των ανθρωπογενών πιέσεων στο Εθνικό
Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (Τεχνική Έκθεση στην Αγγλική γλώσσα με εκτεταμένη Περίληψη στα
Ελληνικά σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή – 2 Αντίτυπα).

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499

E-Mail: info@nmp-zak.org,
Website: http://www.nmp-zak.org
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