ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ρέθυμνο 30/11/2006
Αριθ.πρωτ:10194

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Π.Δ 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 12/10/2006 απόφαση της 245ης συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Κρήτης,
προκηρύσσουμε
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή
coffee break και δεξιώσεων στους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του έργου
«Παιδεία ομογενών ΙΙΙ» κατά το έτος 2007, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο
Ρέθυμνο.
Η προθεσμία παράδοσης των προσφορών είναι η 10η Δεκεμβρίου 2006 και ώρα
12:00 μ.μ. στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης
στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό υποβάλλουν έγγραφη
σφραγισμένη προσφορά, μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω
(10 Δεκεμβρίου 2006, ώρα 12:00) στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Επιτροπή Ερευνών
741 00 Ρέθυμνο
Υπόψη κας Βαρβάρας Κοπανάκη ή Ρούλας Κρητικάκη (με την ένδειξη για τον
διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 10194( Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.).
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 10η Δεκεμβρίου 2006 και ώρα 12:00 μ.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 26.0000€ , κατά
προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα για παροχή coffee break
13.000€ και για παροχή δεξιώσεων 13.000€.
Η δαπάνη για τις παραπάνω υπηρεσίες θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» με Κ.Α:2221 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
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Θρησκευμάτων και υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και
Μεταναστευτικών Μελετών(Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο διαγωνισμός θα γίνουν την 11η Δεκεμβρίου
2006 και ώρα 10:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. στην
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, κτίριο Γ3.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος α) φυσικά πρόσωπα, β) νομικά πρόσωπα
γ)συνεταιρισμοί, δ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ε)
κοινοπραξίες προμηθευτών, εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οι οποίες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες coffee break και υπηρεσίες
παροχής δεξιώσεων 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.
Οι ενδιαφερόμενοι (ανάδοχοι) μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο
των δραστηριοτήτων (1η και 2η ), που περιγράφονται παρακάτω ή μόνο για την
παροχή coffee break (δραστηριότητα 1η), ή μόνο για την παροχή δεξιώσεων
(δραστηριότητα 2η ), δηλώνοντάς το αυτό ρητά στην προσφορά τους τόσο ως
προς το φυσικό αντικείμενο όσο και ως προς τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.
Επίσης πρέπει να δηλώνεται ρητά, αν η προσφορά συναρτάται με την
κατακύρωση στον ανάδοχο του όλου ή μέρους του έργου. Οι προσφορές θα
αναφέρονται σε τιμή ανά άτομο για τα coffee break και για τις δεξιώσεις.

1η Δραστηριότητα (παροχή coffee break)
1.1) Ιανουάριος 2007 (Π2/07α και Π3/07α, Προγράμματα Εκπαιδευτικών Μαθητών)
1) Παροχή coffee break (περίπου 15) για 40-45 άτομα (εκπαιδευτικών) κατά
προσέγγιση.
Αυτά τα coffee break θα περιλαμβάνουν: καφέ, νερό, φυσικό χυμό πορτοκάλι, κέικ 2
ειδών, ποικιλία βουτήματα, υάλινο σέρβις και σερβιτόρο.
2) Παροχή coffee break (περίπου 5) για 40 -45 άτομα (μαθητών) κατά προσέγγιση.
Αυτά τα coffee break θα περιλαμβάνουν: νερό, φυσικό χυμό πορτοκάλι, κέικ 2 ειδών,
ατομικές σφολιάτες, χάρτινο σέρβις και σερβιτόρο.

Ιούνιος 2007
1.2) (Π2/07/β, /Π2/07/δ,
Μετεκπαίδευση)

Προγράμματα

Επιμόρφωσης

Εκπαιδευτικών,
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3) Παροχή coffee break (περίπου 20) για 55 άτομα κατά προσέγγιση.
Αυτά τα coffee break θα περιλαμβάνουν: καφέ, νερό, φυσικό χυμό πορτοκάλι, κέικ 2
ειδών, ποικιλία βουτήματα, υάλινο σέρβις και σερβιτόρο.
4) Παροχή coffee break (περίπου 20) για 30 άτομα κατά προσέγγιση
Αυτά τα coffee break θα περιλαμβάνουν: καφέ, νερό, φυσικό χυμό πορτοκάλι, κέικ 2
ειδών, ποικιλία βουτήματα, υάλινο σέρβις και σερβιτόρο.
1.3) (Π3/07/β, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαθητών)
5) Παροχή coffee break (περίπου 3) για 100 άτομα (μαθητών) κατά προσέγγιση.
Αυτά τα coffee break θα περιλαμβάνουν: νερό, φυσικό χυμό πορτοκάλι, κέικ 2 ειδών,
ατομικές σφολιάτες, χάρτινο σέρβις και σερβιτόρο.
1.4) (ΟΥ1/07, ΟΥ2/07/α, (Συνάντηση Εργασίας, Συνένδριο)
6) Παροχή coffee break (περίπου 8) για 30-35 άτομα κατά προσέγγιση.
Αυτά τα coffee break θα περιλαμβάνουν: καφέ, νερό, φυσικό χυμό πορτοκάλι, κέικ 2
ειδών, ποικιλία βουτήματα, υάλινο σέρβις και σερβιτόρο.
7) Παροχή coffee break (περίπου 5) για 150 άτομα κατά προσέγγιση.
Αυτά τα coffee break θα περιλαμβάνουν: καφέ, νερό, φυσικό χυμό πορτοκάλι, κέικ 2
ειδών, ποικιλία βουτήματα, υάλινο σέρβις και σερβιτόρο.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλουν προσφορές για όλα τα παραπάνω είδη
αναφέροντας τιμή ανά άτομο και όπου αυτοί το κρίνουν σκόπιμο ότι απαιτείται
αναλυτική συμπληρωματική λίστα. Ενδέχεται το πλήθος τόσο των ατόμων όσο και
των γευμάτων να αυξομειωθεί. Διευκρινίζεται ότι το ανώτατο ποσό ανά άτομο δεν
δύναται να ξεπεράσει τα 2,5€ για τα coffee break.

2η Δραστηριότητα (παροχή Δεξιώσεων)
2.1) Καλοκαίρι 2007 (Π2/07β, Π2/07δ, Π3/07/β Προγράμματα Εκπαιδευτικών
και Μαθητών)
8) Οργάνωση αποχαιρετιστήριας δεξίωσης για ομογενείς εκπαιδευτικούς μαθητές
περίπου, 220 ατόμων, συμπεριλαμβανομένης και ζωντανής μουσικής.
2.2) Καλοκαίρι 2007 (ΟΥ2/07, Συνέδριο )
9) Οργάνωση μιας δεξίωσης με τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο περίπου, 250
ατόμων συμπεριλαμβανομένης και ζωντανής μουσικής.
Για το σύνολο της 2ης δραστηριότητας (παροχή δεξιώσεων) παρακαλούμε να μας
αναφέρετε τιμή ανά άτομο και αναλυτική λίστα μενού. Ενδέχεται το πλήθος τόσο των
ατόμων όσο και των δεξιώσεων να αυξομειωθεί.
Όσον αφορά τις δεξιώσεις παρακαλούμε να δοθούν τιμές για:
Δεξίωση σε μπουφέ, η οποία θα περιλαμβάνει το παρακάτω μενού:
Κρύα Ορεκτικά
Ποικιλία τυριών
Ζεστά Ορεκτικά- Κυρίως Πιάτο
Σαλάτες
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Επιδόρπιο
Αναψυκτικά –Ποτά
Το σέρβις θα είναι γυάλινο και θα υπάρχει ανάλογος αριθμός σερβιτόρων.
Διευκρινίζεται ότι στις προσφορές η πρόταση μενού που θα υποβληθεί δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 18€ ανά άτομο
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ μπορούν να γίνουν για το σύνολο του διαγωνισμού δηλαδή
και τις δύο δραστηριότητες (1η και 2η ) ή μόνο για μία δραστηριότητα π.χ. μόνο
για τα coffee break ή μόνο για τις δεξιώσεις.
Ο χώρος που θα πραγματοποιηθούν τα coffee Break και οι δεξιώσεις είναι η
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για το έτος 2007 και
συγκεκριμένα από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι στις
31/12/2007.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του
Πανεπιστημίου αποτελούμενη από τους: α) Μιχάλη Δαμανάκη, β) Ασπασία
Χατζηδάκη, γ) Χουρδάκη Αντώνη, ή τους αναπληρωματικούς τους α) Μιχαηλίδη –
Παπαδάκη Ελένη β)Χατζηδάκη Σπύρο γ) Αναστασιάδη Παναγιώτη, με κριτήριο, την
πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Για τον χαρακτηρισμό μιας προσφοράς ως πλέον συμφέρουσας θα ληφθούν υπόψη
κυρίως τα παρακάτω κριτήρια:
1) Ποιότητα προσφερόμενου μενού.
2) Τιμή.
3) Άμεση εξυπηρέτηση και εμπειρία.
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συνεκτιμάται και η προηγούμενη θετική ή μη
συνεργασία των αναδόχων με τον φορέα υλοποίησης.
Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα
ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι προσφορές συντάσσονται 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. Διευκρινίσεις 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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - 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
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της με την οποία μπορεί να προτείνει:
Την κατακύρωση του διαγωνισμού σε ένα ή περισσότερους αναδόχους.
Την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης.
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Τη ματαίωση του διαγωνισμού.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών (Ε.Ε.) του
Πανεπιστημίου Κρήτης, στον υποψήφιο με την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Η
Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον
διαγωνισμό. Η κατακύρωση ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα
προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει άμεσα και το αργότερο εντός
15 ημερών 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 όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Ο
διαγωνισμός μπορεί να κατακυρωθεί στον επόμενο.
Ο ανάδοχος αναφορικά με τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων
Ρεθύμνου.
Η ανάθεση των δύο δραστηριοτήτων (1η και 2η ) μπορεί να γίνει σε έναν μόνο
ανάδοχο ή σε δύο ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
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".)
Στον προσφέροντα στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του έργου θα σταλεί σχετική
ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: α) Την συμφωνία της
κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις
των όρων τούτων β) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης γ) Με την
ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα & το έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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. Ακόμη λόγω αστάθμητων παραγόντων
ενδέχεται να τροποποιηθεί ελαφρώς ο αριθμός των ατόμων, καθώς και να
αυξομειωθεί ο αριθμός των παρεχόμενων coffee break ή δεξιώσεων.
Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και συνεργασία με τους συνεργάτες
υλοποίησης και οργανωτικής υποστήριξης του έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
(Ε.ΔΙΑ.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 πληρότητα της εκτέλεσης
των παραγγελιών θα πιστοποιείται από τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου, με την υπογραφή των σχετικών εντολών
πληρωμής. Η γραμματεία της επιτροπής ερευνών θα προβαίνει σε διαρκείς ελέγχους
των τιμολογίων ως προς τις τιμές της προσφοράς του ανάδοχου.
Η συνέπεια και η αξιοπιστία του προμηθευτή κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα
ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές διαδικασίες αξιολόγησης.
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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 γίνεται από την γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά κανόνα εντός 90 ημερών από την
παραλαβή των αγαθών (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.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Μαρουδιώ Κεντούρη
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