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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο εδρεύει στην 

Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71) με ΑΦΜ: 090208378, Α’ ΔΟΥ Πατρών, όπως νομίμως 

εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΤΑ/ΠΔΕ κ. Αναστάσιο Αποστο-

λόπουλο, Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & 

Ιονίου, προβαίνει στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με προϋπολογισμό το ανώτατο ποσό 

των 15.000,00 Ευρώ (δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 

υπ’ αριθμό 345/27-01-2011 Απόφασης του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την επιλογή Αναδό-

χου με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για το έργο PRoMPt - “Proactive Human 

Response to Wildfires Outbreak: Measure and Prepare for it” της Κοινοτικής Πρωτο-

βουλίας INTERREG IVC και με αντικείμενο την “παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συ-

γκριτικής αξιολόγησης πρακτικών αντιμετώπισης καταστροφικών πυρκαγιών ως 

προς την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων 

αρμοδιότητας του έργου PRoMPt – INTERREG IVC”. 
Η χρονική διάρκεια για την υλοποίησή της, ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 

30η Ιουνίου 2011.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται άμεσα τόσο με τη Συντονίστρια και 

τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όσο και με 

τον Υπεύθυνο Εταίρο της Ομάδας Κρούσης 2 (Task Force 2) με τίτλο “Determination of a 

Readiness Indicators Index” από πλευράς Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων και πρέπει 

τελικά να συντάξει αναφορά με τίτλο «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» με βάση τις δύο (2) παρακάτω κα-

τευθύνσεις: 

 

(1) την ετοιμότητα δράσης των επιφορτισμένων φορέων με το δύσκολο έργο της αντιμε-
τώπισης των πυρκαγιών, και 

(2) την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των φορέων αυτών να φέρουν σε πέρας την 
αποστολή τους στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών 
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Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εντοπίσει, στο μέτρο του δυνατού, βέλτιστες πρακτικές 

αντιμετώπισης καταστροφικών πυρκαγιών με βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις τουλάχιστον 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αν και επιθυμητό είναι η αναζήτησή του αυτή να επεκταθεί και σε διε-

θνές επίπεδο. Στη συνέχεια θα πρέπει να προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) 

αυτών των πρακτικών με βάση προκαθορισμένους δείκτες ετοιμότητας και αποτελεσματικότη-

τας στην αντιμετώπιση καταστροφικών πυρκαγιών. Επίσης, για την καλύτερη διαχείριση της 

εργασίας που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, κρίνεται αναγκαίο να λάβει υπόψη του ως πηγή και 

την αναφορά με τίτλο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ», η οποία προέκυψε ως Παραδοτέο σε προηγούμενη φάση 

του εν λόγω έργου. 

Στην προσπάθειά του αυτή ο Ανάδοχος θα πρέπει: 

(α) να συνεργαστεί αποτελεσματικά με την Ομάδα Κρούσης 2 του έργου με σκοπό την καλύ-

τερη εξειδίκευση των δεικτών ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που θα καθο-

ριστούν από αυτήν και να συνδράμει την Ομάδα αυτή με οτιδήποτε υλικό απαιτηθεί για το 

σκοπό αυτό στις περιοχές/χώρες των Εταίρων του έργου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, παράλληλα 

με τη δική του αναζήτηση σε Ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο, 

 

(β) να προτείνει/καθορίσει δείκτες αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών 

μέσα από την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών που θα κάνει, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Ανάδοχος θα πρέπει: 

(α) να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογες εργασίες σε Εθνικό ή/και Ευρωπαϊκό επί-

πεδο και γενικότερα πολύχρονη ενασχόληση με Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά έργα, 

(β) να διαθέτει γνώση του ειδικού αντικειμένου του έργου αλλά και γενικότερα σε θέματα 

πολιτικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος, 

(γ) να γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική γλώσσα, ενώ η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών 

κρίνεται επιθυμητή, και  

(δ) να έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στην Ευρώπη ή/και αλλού για την καλύτερη διε-

ρεύνηση των περιπτώσεων που τον αφορούν, όπως και στις Τεχνικές Συναντήσεις της 

Ομάδας Κρούσης 2 του έργου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.    

  

I. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το προσήκον περιεχόμενο των φακέλων τεχνικής και οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων 
αναλύεται περαιτέρω ως ακολούθως: 
 
1.      ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και να βασίζεται στην 
περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, όπως αυτή αναπτύχθηκε ανωτέρω. 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, τα περιεχόμενα των 
οποίων περιγράφονται στην συνέχεια. 
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ΜΕΡΟΣ 1: Προσέγγιση του Έργου 
• Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου  
• Προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου 
 
ΜΕΡΟΣ 2: Μεθοδολογία, Μέσα, Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα 
• Μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης έργου 
• Τεχνικά μέσα και εργαλεία 
• Περιγραφή και ανάλυση του έργου σε Φάσεις και ανάλυση Φάσεων σε επιμέρους   

δραστηριότητες 
• Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή παραδοτέων  
• Χρονοδιάγραμμα Gantt 
 
ΜΕΡΟΣ 3: Οργάνωση και Ομάδα Έργου 
• Αναλυτικό οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου. 
• Γενική περιγραφή των λειτουργιών που θα επιτελέσουν τα επιμέρους όργανα ή ε-

νότητες 
• Πρόταση του συστήματος διοίκησης έργου, που θα περιλαμβάνει το σχήμα και τις σχέ-

σεις των οργάνων διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση προς τα αντίστοιχα 
όργανα του Αναδόχου. 

• Κατάλογο στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου του Αναδόχου, σύντομα βιο-
γραφικά τους στοιχεία, αναφορά ετών επαγγελματικής εμπειρίας σε ανάλογα έργα και 
επισήμανση της θέσης τους ως προς το προηγούμενο οργανωτικό σύμφωνα με το υπό-
δειγμα που ακολουθεί. 

• Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων  στελεχών 
      Σημειώνεται ότι όσα στελέχη της Ομάδας Έργου δεν αποτελούν μόνιμα στελέχη 

του προσφέροντος (δηλ. δεν αποτελούν υπαλλήλους ή μόνιμους συνεργάτες του) 
να απασχοληθούν με Σύμβαση Έργου ειδικά για το έργο αυτό, πρέπει να υποβάλ-
λουν υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας κατά τη διάρκεια του έρ-
γου με τον προσφέροντα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

Εταιρ  ένα: ................................................   

Α/Α  
ΟΝΟΜΑ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ  

     

     

     

 
2.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
2.1. Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμ-
μένο τον ακόλουθο πίνακα ανά τμήμα του έργου, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, καθώς 
και συνολικά: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Εταιρεία: .................................  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(τιμές σε Ευρώ)  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 
ΦΠΑ 
(τιμές σε Ευ-
ρώ)  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 
(τιμές σε Ευρώ)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ     

2.2 Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά 
και ολογράφως. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται (αριθμητικά και ολογράφως) χωριστά ως 
ποσοστό και ως ποσό. 

2.3 Ως συμβατικό τίμημα του υποψηφίου Αναδόχου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, 
ορίζεται το συνολικό άθροισμα της Οικονομικής Προσφοράς του (όπως φαίνεται στον 
ανωτέρω πίνακα), το οποίο –επί ποινή αποκλεισμού- δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά 
περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου ή τα ποσά κάποιου 
επιμέρους τμήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αντίστοιχου προϋπολογι-
σμού του τμήματος.  

2.4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την Οικονομική του 
Προσφορά, βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να θεωρήσει ότι ο πίνακας 
δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τους ορισμούς της προκήρυξης, και ότι η είναι αόριστη και 
ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την απορρίψει στο σύνολο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τους πρόσθετα 
στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμε-
τέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
Εκ νέου επισημαίνεται ότι προσφορές, στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προ-
σφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή, απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση που ένα ποσό ως 
συνάρτηση άλλων (κατόπιν προσθέσεως, άλλης μαθηματικής πράξεως, κλπ.) και υ-
πολογιστεί εσφαλμένα σε κάποια προσφορά, τότε λαμβάνεται το ποσό που προκύ-
πτει μετά τη σχετική ορθή εκτέλεση της μαθηματικής πράξης ή εκπτώσεως, κ.λπ. Σε 
περίπτωση όμως που οι λογιστικές διαφορές είναι πολλές σε πλήθος ή η διόρθωσή 
τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του τιμήματος της προσφοράς, τότε η προ-
σφορά μπορεί να απορριφθεί στο σύνολό της. 

2.5.     Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οποιονδήποτε λόγο καθ' όλη τη διάρ-
κεια της σύμβασης, ακόμη και σε ενδεχόμενη ανάθεση νέων ή συμπληρωματικών υπη-
ρεσιών, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονο-
μικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

 

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρους ομάδων κρι-
τηρίων. Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει 
συντελεστή βαρύτητας 80%. 

2.   Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς 
3. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 

δύο Ομάδες, με τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: 
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Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

Α 
ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

σ1 (70% )  

A1 

Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία σε σχέση με τους 
στόχους και το αντικείμενο του έργου, χρήση αναγνωρισμένων 
μεθοδολογιών και προτύπων για τη διατύπωση της προτεινόμενης 
προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, οργάνωση του έργου, ρεαλιστικό-
τητα της προσέγγισης  

40%  

A2 Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του έργου, 
σαφήνεια της πρότασης  

30%  

A3 Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του 
έργου σε σχέση με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των παραδο-
τέων και τη διασφάλιση των όρων ποιότητας των προσφερόμε-
νων υπηρεσιών  

20%  

A4 Εργαλεία υποστήριξης της προτεινόμενης μεθοδολογίας  10%  

B ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΡΓΟΥ  

σ2 (30% )  

B1 Δομή, σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας Έργου σε σχέση με τις 
απαιτήσεις του έργου, οργανόγραμμα, λειτουργία, τρόπος συ-
νεργασίας, ροή εργασιών, εξειδίκευση ρόλων  

50%  

B2 

Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Υπευθύνου του 
Έργου και του Αναπληρωτή του σε σχέση με το έργο, συ-
ντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης σε ι-
διαίτερες απαιτήσεις του έργου  

30%  

B3 
Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου και 
των Στελεχών της σε σχέση με το έργο  

20%  

4. Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή 
βαρύτητας 20%. 

5.      Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. 
6. Λόγω της σημασίας και του μεγέθους του έργου, αλλά και της κατ' αρχήν κοστολόγησης 

την Αναθέτουσα Αρχή, δεν γίνονται δεκτές και αποκλείονται του διαγωνισμού προσφορές 
που προσφέρουν έκπτωση μεγαλύτερη του 5%. 

7. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα βαθμό, από το 0 έως το 10, κάθε ένα 
από τα στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός κάθε μέλους για κάθε κριτή-
ριο θα προκύψει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των επιμέρους στοι-
χείων κριτηρίου (υποκριτήρια), πολλαπλασιασμένων με τους αντίστοιχους συντελε-
στές βαρύτητας των επιμέρους στοιχείων του κριτηρίου (υποκριτήρια). 

 Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών 
του συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών της. Ο 
βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο 
βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των 
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κριτηρίων δίνει το συνολικό βαθμό της τεχνικής προσφοράς (Β.Τ.Π.). Σε όλους τους α-
νωτέρω υπολογισμούς η στρογγύλευση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Συντελεστής Τεχνικής Προσφοράς (Σ.Τ.Π.) 

Η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς Β.Τ.Π. (όπως ορίσθηκε στην προηγούμενη παράγραφο)/ 

μέγιστη Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς που έλαβε κάποιος από τους προσφέροντες 

(Β.Τ.Π.max) 

Σ.Τ.Π. = Β.Τ.Π. / Β.Τ.Π.max 
 

Συντελεστής Οικονομικής Προσφοράς (Σ.Ο.Π.) 

Χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά (ευρώ)Χ.Ο.Π./ Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου 

(ευρώ) Ο.Π.Δ. Ευνόητο είναι ότι οι οικονομικές προσφορές λαμβάνονται υπόψη για σύ-

γκριση χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Σ.Ο.Π.= Χ.Ο.Π./Ο.Π.Δ. 

 
III. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης (Τ.Β.Α.) 

Ο Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης (Τ.Β.Α.) προσφορών που θα δοθεί στον κάθε διαγωνιζόμενο 

και βάσει του οποίου θα γίνει η τελική κατάταξη προκύπτει από τον τύπο: 

Τ.Β.Α.= 100 Χ [(0.80 Χ Σ.Τ.Π.)+(0.20 Χ Σ.Ο.Π.)] 

Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα τάξη λαμβανομένων υπόψη μέχρι δύο (2) 

δεκαδικών ψηφίων με βάση τον ανωτέρω τύπο. 

Η συμφερότερη προσφορά είναι αυτή που θα λάβει μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης 

(Τ.Β.Α.).  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής αξιολό-
γησης. 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Ρητά εκ νέου επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές 
σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, αυτές απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Παρασκευή, 18/02/2011, 

ώρα 10:00 π.μ.         
Ο Πρόεδρος Δ.Σ του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

  

  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Μέλη της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών 
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