
 

            
                 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

« Παρακολούθηση χερσαίων οικοτόπων, φυτοκοινωνιών, ειδών χλωρίδας και 
Γεωπεριβάλλοντος» 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «Παρακολούθηση χερσαίων οικοτόπων, φυτοκοινωνιών, ειδών χλωρίδας και 
Γεωπεριβάλλοντος». 

Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης 
Το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η καταγραφή, η εποπτεία και η 
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των χερσαίων οικοτόπων, φυτοκοινωνιών, ειδών χλωρίδας και 
Γεωπεριβάλλοντος στην περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ. 
 
Προϋπολογισμός του έργου 
Ο προϋπολογισμός των Υπηρεσιών για το έργο, ανέρχεται σε πενήντα τρεις χιλιάδες σαράντα τρία ευρώ και 
ενενήντα λεπτά (53.043,90 €) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον δώδεκα χιλιάδες διακόσια ευρώ και δέκα λεπτά (12.200,10 
€) Φ.Π.Α., συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (65.244,00 €). 

 

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» του ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία 
εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του 
Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».  
 
Τόπος υλοποίησης και διάρκεια σύμβασης 
Ο τόπος παροχής των Υπηρεσιών θα είναι η περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Η συνολική 
διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και 
ολοκλήρωση του έργου μέχρι το αργότερο 31 ∆εκεμβρίου του 2015. 
 
∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Στο ∆ιαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ.  Τα νομικά πρόσωπα 
πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την 
καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. 

Να διαθέτουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, σε υπηρεσίες σχετικές με το 
αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

Φορέας ∆ιαχείρισης 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Ελευθερίου Βενιζέλου 1 
ΤΚ 291 00, Ζάκυνθος  
Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρμπής   
Τηλ.: 2695029870 
Fax: 2695023499 
E mail: info@nmp-zak.org   

    

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

        Α.∆.Α.:  ΒΙΕΟΟΡΡΥ-6ΝΛ             

             

            Ζάκυνθος, 14/02/2014 

            Αρ. Πρωτ.: 277 



 

O υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, δηλαδή: 

α) Κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 

β) Ομάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται: α) τουλάχιστον (7) επτά επιστήμονες για 
την ∆ράση 1 -  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ 
ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ και β) τουλάχιστον (6) έξι επιστήμονες για την ∆ράση 2 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, όπως αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού.  

 
Απαιτούμενες εγγυήσεις 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το 
συνολικό συμβατικό χρόνο του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 

∆ιαδικασία αξιολόγησης 

O διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Τεχνική Προσφορά (80%) 
2. Οικονομική Προσφορά (20%) 

 

Παραλαβή τευχών 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του 
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στον κο Χαρμπή Γεώργιο, οδός Ελευθερίου 
Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 291 00, τηλ. 26950-29870, fax: 26950-23499, email: info@nmp-zak.org  (εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, 9 π.μ -17 μ.μ). Για την παραλαβή της διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος.  
Επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν μέσω διαδικτύου από τον ∆ιαδικτυακό Τόπο 
www.nmp-zak.org μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 
14/03/2014.    

 

Υποβολή προσφορών - Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του «ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» , την  Παρασκευή 14/03/2014 και ώρα 13:00 μ.μ.   

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: Παρασκευή 14/03/2014 και ώρα 13:00 μ.μ.   

 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στη διεύθυνση:  

- ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
- Ελευθερίου Βενιζέλου 1 
- Ζάκυνθος  
- 291 00 

 

Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, ώστε κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να 
παραληφθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται 
δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισμού.  
 



Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του 
διαγωνισμού. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή της 
υπηρεσίας. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

Ενστάσεις 
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 σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Π∆ 118/2007.  

Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν θα γίνονται δεκτές. 

 
 

                                                                      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 
 
 


