ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ρέθυµνο 06/04/2004
Αριθ.πρωτ.: 243

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη :
1. τις διατάξεις του Π.∆ 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας
στα Α.Ε.Ι όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22-8-96
2. τον οδηγό χρηµατοδότησης ερευνών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
3. την από 12/03/2004 απόφαση της 203η' συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης,
προκηρύσσουµε
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την παροχή γευµάτων
και παροχή δεξίωσης.
Η προθεσµία παράδοσης προσφορών είναι την 19η Απριλίου 2004 και ώρα 14.00 µ.µ. στα
στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης ή του Παιδαγωγικού Τµήµατος
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ) Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό υποβάλλουν έγγραφη σφραγισµένη
προσφορά, µέχρι την ώρα που αναφέρεται παραπάνω (19/04/2004 και ώρα 14.00) στη
διεύθυνση :
Πανεπιστήµιο Κρήτης,
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαι/σης (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ).
74100 Ρέθυµνο (υπόψη κ. ∆αµανάκη, τηλ: 28310 77624 /77604-05 , φαξ:28310 77636)
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδροµείο) ο φάκελος της
προσφοράς πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία µέχρι το χρόνο λήξης της προθεσµίας.
δηλαδή την 19η Απριλίου 2004 και ώρα 14.00 µµ.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες
και επιστρέφονται.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
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συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ..
Η δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράµµατος
«Παιδεία Οµογενών» µε Κ.Α: 1589 το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΚ ΙΙ,
εντάσσεται στην 1.1.1. ενέργεια, και συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατά 25% από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
υλοποιείται

από

το

Εργαστήριο

∆ιαπολιτισµικών

και

Μεταναστευτικών

Μελετών(Ε∆ΙΑΜΜΕ).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισµός θα γίνει την 20η Απριλίου 2004 και ώρα 12µµ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Ε∆ΙΑΜΜΕ στην Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος α) φυσικά πρόσωπα, β) συνεταιρισµοί, γ) ενώσεις
προµηθευτών

που

υποβάλλουν

κοινή

προσφορά,

δ)

κοινοπραξίες

προµηθευτών,

εγκατεστηµένες σε οποιαδήποτε χώρα Ε.Ε. οι οποίες µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες
γευµάτων και δεξίωσης µε τις προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της παρούσας
διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο
αναγράφονται ευκρινώς:
• η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
• ο αριθµός διακήρυξης και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού
• τα στοιχεία του αποστολέα
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
διακήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα
οποία δεν αποδέχεται και περιγράψει τους διαφορετικούς όρους προκειµένου να
αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού.
Οι ενδιαφερόµενοι (ανάδοχοι) µπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των
δραστηριοτήτων (1.1, 1.2), που περιγράφονται παρακάτω ή µόνο για την παροχή
Γευµάτων (δραστηριότητα 1.1), ή µόνο για τη παροχή δεξίωσης (δραστηριότητα 1.2).
Α) 13-30 Ιουνίου 2004 ( Πρόγραµµα Εκπαιδευτικών, Μαθητών)
1.1)

Παροχή γευµάτων (περίπου 18) για 50 άτοµα (εκπαιδευτικών) κατά
προσέγγιση, που θα περιλαµβάνει: σαλάτα, πρώτο, δεύτερο πιάτο, φρούτα,
νερό-αναψυκτικά, κρασί ή µπύρα.

1.2)

Οργάνωση µιας δεξίωσης 170 ατόµων περίπου.

Παρακαλούµε για όλα τα παραπάνω να µας αναφέρετε τιµή ανά άτοµο και όπου
απαιτείται αναλυτική λίστα µενού. Ενδέχεται το πλήθος τόσο των ατόµων όσο και των
γευµάτων να αυξοµειωθεί.
Ο χώρος που θα πραγµατοποιηθούν τα γεύµατα είναι η Πανεπιστηµιούπολη
Ρεθύµνου ή εστιατόρια ή ξενοδοχεία στην πόλη του Ρεθύµνου. Η δεξίωση µπορεί να
πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο ή σε κάποια αίθουσα µέσα στην πόλη του Ρεθύµνου.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προµηθευτή για 60 ηµέρες τουλάχιστον από την
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί
εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή του Πανεπιστηµίου
αποτελούµενη από τους: α) Μιχάλη ∆αµανάκη, β) Ασπασία Χατζηδάκη, γ) Ελένη Βασιλάκη
ή τους αναπληρωµατικούς τους α) Μιχάλη Βάµβουκα, β) Χουρδάκη Αντώνη, γ)
Αναστασιάδη Παναγιώτη, µε κριτήριο, την πλέον συµφέρουσα προσφορά.
Για τον χαρακτηρισµό µιας προσφοράς ως πιο συµφέρουσας θα ληφθούν υπόψη κυρίως τα
παρακάτω κριτήρια:
1) Ποιότητα προσφερόµενων υπηρεσιών.
2) Χαµηλότερη τιµή.
3) Άµεση εξυπηρέτηση.
Προσφορές γίνονται δεκτές µόνο σε Ευρώ. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή σε
ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι προσφορές συνάσσονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς ή απόκρουση όρου της διακήρυξη.
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες µόνο όταν ζητούνται από το αρµόδιο όργανο.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών (επιτροπή διαγωνισµού)
υποβάλλει στο αρµόδιο για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού όργανο που
είναι η Επιτροπή Ερευνών ολόκληρο το φάκελο του διαγωνισµού µε ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ της
µε την οποία µπορεί να προτείνει:
Την κατακύρωση του διαγωνισµού.
Την επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων της διακήρυξης.

Τη µαταίωση του διαγωνισµού
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Κρήτης, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισµό. Η
κατακύρωση ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προµηθευτή, ο οποίος είναι
υποχρεωµένος να προσέλθει σε 15 ηµέρες για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε µε την
ανακοίνωση της κατακύρωσης σ’ αυτόν της ανάθεσης της µίσθωσης να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο
όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου
Ο ανάδοχος αναφορικά µε τη σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων
Ηρακλείου.
Η ανάθεση των δύο δραστηριοτήτων (1.1 και 1.2) µπορεί να γίνει σε έναν µόνο προµηθευτή
ή σε δύο ανάλογα το είδος της προσφοράς.
(Η Επιτροπή Ερευνών δε δεσµεύεται και δεν είναι υποχρεωµένη να κατακυρώσει το
διαγωνισµό σ' αυτόν που θα προσφέρει την φθηνότερη τιµή. θα ληφθούν υπόψη εκτός από
την τιµή τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ".)
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η υλοποίηση των υπηρεσιών θα γίνει στις ηµεροµηνίες που αναγράφονται στη διακήρυξη,
χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόµενο να υπάρξουν και κάποιες µικρές αποκλίσεις εξαιτίας
απρόβλεπτων γεγονότων.
Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση και συνεργασία µε τους συνεργάτες υλοποίησης
και οργανωτικής υποστήριξης του έργου στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ε ∆ΙΑ.Μ.ΜΕ).
Οι τιµές ανά υπηρεσία και δραστηριότητα είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο.
Αύξηση τιµών στις παρεχόµενες υπηρεσίες από τυχόν λάθη και παραλήψεις από την πλευρά
του ανάδοχου δεν γίνεται αποδεκτή.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Η αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού, που έχει οριστεί µε απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών θα προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους συγκρίνοντας τη συµβατότητα της
προσφοράς µε τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν.
Οι παρατηρήσεις που τελικά η παραπάνω επιτροπή θα κάνει σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύµβασης σχετικά µε τη συνέπεια και την αξιοπιστία του προµηθευτή θα ληφθούν
υπόψη σε µελλοντικές διαδικασίες αξιολόγησης προµηθευτών.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά µετά από κάθε
παρεχόµενη υπηρεσία. Για κάθε παρεχόµενη υπηρεσία ο ανάδοχος θα εκδίδει τιµολόγιο
πώλησης / τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών το οποίο θα περιγράφει τις υπηρεσίες που
προσφέρθηκαν.

Η εξόφληση θα γίνεται από την γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
του Πανεπιστηµίου Κρήτης κατά κανόνα εντός 90 ηµερών από την παροχή των υπηρεσιών
(µε προϋπόθεση την έγκαιρη και επαρκή χρηµατοδότηση του έργου από το Φορέα
Χρηµατοδότησης).
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Τον ανάδοχο βαρύνουν;
Όσον αφορά Έλληνες προµηθευτές, παρακράτηση φόρου 4% ή 8% επί της αξίας των
υπηρεσιών πριν τον υπολογισµό ΦΠΑ, για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση
παρακράτησης και απόδοσης φόρου εισοδήµατος.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο σχετικό µε τον
διαγωνισµό εκτός από προφανή σφάλµατα και παραδροµές.
2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε δύο τοπικές εφηµερίδες.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Νικόλαος Σιαφάκας

