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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 32 & Αμερικής) με ΑΦΜ: 090208378, Α’ ΔΟΥ Πατρών, όπως νομίμως εκπρο-

σωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Κατσιφάρα, Περιφερειάρχη Δυτι-

κής Ελλάδας, προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό το 

ανώτατο ποσό των 30.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με τη διαδικασία του πρόχειρου 

διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της υπ’ αριθμό  432/  20 - 02 -

2013 Απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προ-

σώπου) για την “παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και 

διαχείριση της πιλοτικής εφαρμογής του Έργου CHERPLAN στο Δήμο Ναυπακτίας” στα πλαί-

σια υλοποίησης δράσεων του Έργου CHERPLAN της Κ.Π. South East Europe του πακέτου εργασίας 5 

(WP5) και ειδικότερα: 

 

 Την υποστήριξη των Ημερίδων Διαβούλευσης (workshops) με την Επιτροπή παρακολούθησης της 

πιλοτικής δράσης του Έργου CHERPLAN. 

 Την εκπόνηση και ανάπτυξη σεναρίων και τεχνικών λύσεων για το σχέδιο δράσης και το επιχειρησι-

ακό σχέδιο της πιλοτικής εφαρμογής του Δήμου Ναυπακτίας σε συνεργασία με την Επιτροπή παρα-

κολούθησης της πιλοτικής δράσης του Έργου CHERPLAN. 

 Την υποβοήθηση της παραγωγής ηλεκτρονικών χαρτών για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 

– GIS για την πιλοτική περιοχή εφαρμογής του Δήμου Ναυπακτίας, βασισμένων στην εφαρμογή και 

τις προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί από τους Εταίρους του Έργου.    
 

Επίσης, για την καλύτερη διαχείριση της εργασίας που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, κρίνεται αναγκαίο να 

λάβει υπόψη του ως πηγές κατεύθυνσης τις αναφορές των Πακέτων Εργασιών WP-3: «Ανάλυση των 

περιοχών πολιτισμικής κληρονομιάς» και WP-4: «Η έννοια του περιβαλλοντικού Σχεδιασμού» που θα 

δοθούν από τους υπεύθυνους του ΠΤΑ. Στην προσπάθειά του αυτή ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργα-

στεί αποτελεσματικά με τους Υπεύθυνους Εταίρους των παραπάνω αναφερομένων πακέτων εργασιών, 

καθώς επίσης με τον Συντονιστή και τον Επιστημονικό-Τεχνικό Υπεύθυνο του έργου από πλευράς Περι-

φερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Ανάδοχος θα πρέπει: 

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

λοντικού σχεδιασμού και διαχείρισης ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπλασης,  
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(β) να έχει πολύ καλή γνώση της περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος, η οποία θα πρέπει να απο-

δεικνύεται από ανάλογες εργασίες – μελέτες που εκπονήθηκαν για την περιοχή της πόλης της Ναυπά-

κτου. 

(γ) να γνωρίζει καλά την Αγγλική γλώσσα, ενώ η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών κρίνεται επιθυμητή.  

 

I. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το προσήκον περιεχόμενο των φακέλων τεχνικής και οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων αναλύε-
ται 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 πε-
ριγράφονται στην συνέχεια. 
 

ΜΕΡΟΣ 1: Προσέγγιση του Έργου 
• Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου  
• Προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου 
• Αναφορά στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες 
 
ΜΕΡΟΣ 2: Μεθοδολογία, Μέσα, Φάσεις Υλοποίησης και Χρονοδιάγραμμα 
• Μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης έργου 
• Τεχνικά μέσα και εργαλεία 
• Περιγραφή και ανάλυση του έργου σε Φάσεις και ανάλυση Φάσεων σε επιμέρους δραστηριό-

τητες 
• 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 ενότητες 
• Πρόταση του συστήματος διοίκησης έργου, που θα περιλαμβάνει το σχήμα και τις σχέσεις των 

οργάνων διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση προς τα αντίστοιχα όργανα του Αναδό-
χου. 

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

• Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών 
• Στοιχεία που αποδεικνύουν την γνώση των ιδιαιτέρων τοπικών συνθηκών (περιοχής της πόλης και 

της ευρύτερης περιοχής της Ναυπάκτου) 
 

      Σημειώνεται ότι όσα στελέχη της Ομάδας Έργου δεν αποτελούν μόνιμα στελέχη του προσφέ-
ροντος (δηλ. δεν αποτελούν υπαλλήλους ή μόνιμους συνεργάτες του) και θα απασχοληθούν με 
Σύμβαση Έργου ειδικά για το έργο αυτό, πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμ-
φωνία συνεργασίας κατά τη διάρκεια του έργου με τον προσφέροντα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

Εταιρ.  ...........................................................   

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 υπογεγραμμένο τον 
ακόλουθο πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Εταιρεία: ...........................  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(τιμές σε Ευρώ)  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
Σ 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 ολο-

γράφως. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται (αριθμητικά και ολογράφως) χωριστά ως ποσοστό και ως 
ποσό. 

2.3 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την Οικονομική του Προσφο-
ρά, 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 συμμετέχοντες πρόσθετα 
στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υ-
ποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

2.4 Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οποιονδήποτε λόγο καθ' όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, ακόμη και σε ενδεχόμενη ανάθεση νέων ή συμπληρωματικών υπηρεσιών, δοθέντος ότι ο 
Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και 
τον αποδέχεται. 

 
 
II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.  Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρους ομάδων κριτηρίων. 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 Ομά-
δες, 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, χρονοδιά-
γραμμα, οργάνωση του έργου, ρεαλιστικότητα της προσέγγισης  

30%  

A2 Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του έργου, σαφή-
νεια της πρότασης  

20%  

A3 Αναφορά στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες 20% 

A4 Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου 
σε σχέση με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των παραδοτέων και τη δια-
σφάλιση των όρων ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών  

20%  

A5 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 απαι-
τήσεις του έργου, οργανόγραμμα, λειτουργία, τρόπος συνεργασίας, ροή 
εργασιών, εξειδίκευση ρόλων  

50%  

B2 

Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Υπευθύνου του Έργου 
και του Αναπληρωτή του σε σχέση με το έργο, συντονιστικές δυ-
νατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις του 
έργου και γνώση των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών συνθηκών 

50%  

 
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 Αναθέ-
τουσα 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 στοι-
χεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός κάθε μέλους για κάθε κριτήριο θα προκύψει από το 
άθροισμα των γινομένων των βαθμών των επιμέρους στοιχείων κριτηρίου (υπό-κριτήρια), πολλα-
πλασιασμένων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των επιμέρους στοιχείων του κριτηρίου (υ-
πό-κριτήρια). 
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 κριτηρίων δίνει το συνολικό βαθμό της τεχνικής προσφοράς 
(Β.Τ.Π.). Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγύλευση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Συντελεστής Τεχνικής Προσφοράς (Σ.Τ.Π.) 
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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 σύγκριση χωρίς τον αναλο-

γούντα 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) δεκαδι-

κών 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 αξιολόγησης. 
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 προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ  (30.000,00 

€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του Έργου CHERPLAN – South East Europe, οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα στη διεύθυνση: www.cherplan.eu.  

Λεπτομέρειες για το χρονικό ορίζοντα παράδοσης των εξειδικευμένων υπηρεσιών, θα ορίζεται στη σύμ-

βαση με τον Ανάδοχο.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές στην Επιτροπή διενέργειας πρόχει-

ρου διαγωνισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (δυνάμει της υπ’ αριθ. 16ης Απόφασης της 4ης 

Συνεδρίασης/2012 του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ) και στην διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 

τ.κ:264 41  Πάτρα, 1ος όροφος  μέχρι  την 8η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 

μ.μ.   

 

 

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 

 

Απόστολος Κατσιφάρας 

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

 

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡΕΒ-ΗΦΛ


