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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
O Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.

4.

5.

Την ΚΥΑ 23537/2003 (ΦΕΚ 621Δ/19-6-2003) Χαρακτηρισμός της χερσαίας
και θαλάσσιας περιοχής των Βορείων Σποράδων ως Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου.
Την ΥΑ 53945/2005 (ΦΕΚ 1961Β/31-12-2004) Έγκριση Κανονισμού
Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Την ΥΑ 53946/2004 (ΦΕΚ 1961Β/31-12-2004) « Έγκριση Κανονισμού
Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 32709/2010 (ΦΕΚ 1298
Β/17-8-2010) Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
Την αριθμ. 53944/21-12-2004 (ΦΕΚ 1961 / Β’ /2004) Απόφαση του
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την Έγκριση Κανονισμού για την εκτέλεση
έργων, την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών,
την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για
τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης του
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
Την υπ’ αρ. 28896 Υ.Α. (ΦΕΚ 538/ 29-12-2009) όπως τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αρ. 7427 (ΦΕΚ 80/9-3-2010) και 12095 (ΦΕΚ 113/29-3-2010) Υπουργικές

ΑΔΑ: Β43Ε46Ψ8ΒΙ-ΛΗ0

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Αποφάσεις της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
περί συγκρότησης μελών του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Τη με αρ. 2/12-5-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
περί «Μεταφορά αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του Φορέα σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ. 19 του κανονισμού λειτουργίας».
Τον Ν.2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών
θεμάτων»
Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
Την με αριθμ. 1106/11-04-2012 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος
του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012»
και διάθεσης πίστωσης έτους 2012.
Την από 11/07/2012 έγκριση της χρηματοδότησης της εν λόγω δράσης από το
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ».
Την απόφαση της με αρ. 11/25-07-2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης
δραστηριοτήτων Εναλλακτικού Τουρισμού στην περιοχή ευθύνης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., στη
Διεύθυνση «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου - Πατητήρι ΑλοννήσουΤ.Κ. 37005», μέχρι τις 18/10/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ.

Στη μελέτη να υπάρχει περιγραφή των παρακάτω:
Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟ
(ΕΙΔΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ)
1.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ-ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΖΩΝΗ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ-ΗΛΙΚΙΑ-ΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ)
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)
(ΥΨΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ)
3.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
(ΜΕΣΑ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ)
4.ΧΡΟΝΟΣ
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)
5.ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩΝ(ΚΟΣΤΟΣ)-ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ(ΚΑΤΑΝΟΜΗ)ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΕΣΩΝ)
6.ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
7.ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΜΑΖΙΚΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
8.ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)
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Β. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ
1. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
2. ΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
3. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
1.ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
(ΠΡΟΒΟΛΗ)
2.ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΙΤΙΩΝ
(ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΑΓΩΝ)
3.ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
4.ΑΠΛΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΣΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ)
Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά. Για
την επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα
προβεί στα παρακάτω:
Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης με βάση τα αναφερόμενα κατωτέρω.
Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας
προσφοράς με βάση τον τύπο που αναφέρεται κατωτέρω.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει
πρακτικά, στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη
βαθμολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών. Τα αποτελέσματα κάθε
σταδίου του Διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες.
Η βαθμολόγηση των Τεχνικών προσφορών, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και το περιεχόμενο των φακέλων που θα κατατεθούν αναφέρονται στο
ενσωματωμένο άρθρο Ι.
ΑΡΘΡΟ Ι
Βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών
Η Βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα «Κριτήρια
Αξιολόγησης», όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα κατωτέρω. Όλα τα επιμέρους
κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 100 έως 110 βαθμούς.
Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των Τεχνικών Προσφορών είναι:
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100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι αιτούμενες προδιαγραφές.
η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις
που υπερκαλύπτονται οι αιτούμενες προδιαγραφές.
Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης – Συγκριτική Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, θα γίνει με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά έχουν αναλυθεί ανωτέρω:
Κριτήρια Αξιολόγησης
A1. Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου
A2. Γενική εμπειρία και ικανότητα, το ανθρώπινο δυναμικό και η διαθέσιμη
υλικοτεχνική υποδομή υποστήριξης των υποψηφίων καθώς και ικανότητα ανταπόκρισης
της Ομάδας Έργου στις απαιτήσεις του έργου
Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια κάθε πρόταση βαθμολογείται από 0-100 η 110 για
υπερκάλυψη.
Συγκριτική Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών
Το κόστος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτούμενων
υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος, το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην
Οικονομική του Προσφορά.
Για τη συγκριτική αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα ληφθεί υπόψη το
συνολικό κόστος με το Φ.Π.Α.
Τελική Αξιολόγηση – Κατάταξη Προσφορών
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 = 0,50 * Tj/100 +0,50 * Omin/ Oj
Fj: η συνολική βαθμολογία της πρότασης j
Tj: η βαθμολογία της Τεχνικής Αξιολόγησης της πρότασης j
Oj: η τιμή προσφοράς με ΦΠΑ για την πρόταση j, όπως αναφέρεται στην Οικονομική
Προσφορά του Υποψηφίου
Omin: η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω
κριτήρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι εταιρείες / φυσικά πρόσωπα που θα έχουν
ισοβαθμήσει, θα ενημερωθούν και θα παραστούν δια του αντιπροσώπου τους και θα
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διενεργηθεί κλήρωση ενώπιόν τους. Με τη χρήση της κληρωτίδας και την τοποθέτηση των
ονομάτων των εταιριών σε αυτή.
Σημείωση : Εκπτώσεις άνω του 15% σύμφωνα με το άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
μπορεί να κριθούν ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό τους και θα ζητηθούν
γραπτώς διευκρινίσεις. Εάν οι διευκρινίσεις κριθούν μη επαρκείς η Αναθέτουσα Αρχή
επιφυλάσσεται να απορρίψει την προσφορά.

ΑΔΑ: Β43Ε46Ψ8ΒΙ-ΛΗ0
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Υπεύθυνη Δήλωση της π. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86
Καθώς και τα παρακάτω:
Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας
1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγούμενων του
έτους του Διαγωνισμού
2. Υπεύθυνη Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του
κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων ή αντίστοιχων με τις
ζητούμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων του
έτους του Διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων.
Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας
Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την υποδομή,
το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του
ζητούμενου έργου καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των
παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών.
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από
έλεγχο θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαιωνιζόμενου εκείνου του οποίου
τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
1. Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η κατανόηση και η ικανότητα του
υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.
2. Μεθοδολογία για το προτεινόμενο σχέδιο υλοποίησης του έργου.
3. Γενική εμπειρία και η ικανότητα, το ανθρώπινο δυναμικό και η διαθέσιμη
υλικοτεχνική υποδομή υποστήριξης του υποψηφίου.
4. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου στη
διαχείριση σχετικών με το προκηρυσσόμενο έργο, στο πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στο φάκελο «Οικονομική Προσφορά» εσωκλείεται η Οικονομική Προσφορά, η οποία
πρέπει να περιλαμβάνει τον ακόλουθο πίνακα συμπληρωμένο με την προσφορά του
διαγωνιζομένου.
α/α
1
2
3

Είδος
Έργο
Σύνολο
Αναλογούν ΦΠΑ

Τιμή μονάδας

6

Σύνολο

ΑΔΑ: Β43Ε46Ψ8ΒΙ-ΛΗ0

Το συνολικό ποσό εκφράζεται σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου
προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εάν οι τιμές ενός Προσφέροντος είναι κατά τη γνώμη της Επιτροπής του
Διαγωνισμού αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον Προσφέροντα να τις
αιτιολογήσει και εάν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλεισθεί από
το Διαγωνισμό.
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από
έλεγχο θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαιωνιζόμενου εκείνου του οποίου
τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη
διεύθυνση: www.alonissos-park.gr
Το συμβατικό τίμημα της μελέτης ορίζεται σε 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ» του έτους 2012.
Η παράδοση της μελέτης θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία και
μέσα σε διάστημα δέκα ημερών (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η πληρωμή θα γίνει με την παραλαβή της μελέτης και την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών. Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από
την αρμόδια επιτροπή του Φορέα Διαχείρισης στην έδρα του στην Αλόννησο την
Πέμπτη στις 18/10/2012 και ώρα 09:00 π.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Στέφανος Παρασκευόπουλος
Καθηγητής
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