ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ρέθυμνο 20/12/2005
Αριθ.πρωτ.:8020

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 2/12/2005 απόφαση της 229ης συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Κρήτης,
προκηρύσσουμε
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μετακίνηση
ατόμων και διαμονή τους σε ξενοδοχεία του Ρεθύμνου.
Η προθεσμία παράδοσης των προσφορών είναι η 10η Ιανουαρίου 2006 και ώρα
12:00 μ.μ. στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό υποβάλλουν έγγραφη
σφραγισμένη προσφορά, μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω
(10 Ιανουαρίου 2006, ώρα 12:00) στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Επιτροπή Ερευνών
741 00 Ρέθυμνο
Υπόψη κας Βαρβάρας Κοπανάκη ή Ρούλας Κρητικάκη (με την ένδειξη για
διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 8020, 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 Ιανουαρίου 2006 και ώρα 12:00 μ.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης (υποέργου 3) ανέρχεται στο ποσό των
178.860,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη για τις παραπάνω υπηρεσίες θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» με Κ.Α:2223 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 Διαπολιτισμικών και
Μεταναστευτικών Μελετών(Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο διαγωνισμός θα γίνουν την 11η Ιανουαρίου
2006 και ώρα 10:30μ.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) συνεταιρισμοί, γ)
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) κοινοπραξίες
προμηθευτών, εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μετακίνησης και διαμονής ατόμων σε
ξενοδοχεία του Ρεθύμνου 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 υποβάλουν προσφορές για το σύνολο
των δραστηριοτήτων (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4), που
περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν ή μόνο για τις αεροπορικές
μετακινήσεις (1.1, 2.1 και 3.1), ή μόνο για τις οδικές μετακινήσεις και τις
ξεναγήσεις (δραστηριότητες 1.3, 2.3, 2.4, 3.3 και 3.4), ή μόνο για τη διαμονή
/διατροφή (δραστηριότητες 1.2, 2.2, και 3.2), 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.
Για το φυσικό αντικείμενο που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν οφείλουν να
λαμβάνουν υπόψη τους τα ακόλουθα:
- ως προς τις μετακινήσεις:
→ ομαδοποιήσεις των εισιτηρίων, ώστε να μειώνεται το κόστος κάθε
εισιτηρίου
→ ελαχιστοποίηση του κόστους εσωτερικών μετακινήσεων/διαδρομών
αεροδρόμιο Χανίων ή Ηρακλείου προς Ρέθυμνο και αντίστροφα
→ η ελαχιστοποίηση χρόνου αναμονής σε ενδιάμεσα αεροδρόμια
→ ελαχιστοποίηση των αλλαγών πτήσεων
→ τήρηση των ημερομηνιών άφιξης/αναχώρησης
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- ως προς τη διαμονή:
→ επιτόπιος έλεγχος για διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών από τα ξενοδοχεία
→ αναλυτική κατάθεση του μενού για προσφορά ημιδιατροφής ή πλήρους
διατροφής
→ ευελιξία στη διαμόρφωση του μενού.
1η Δραστηριότητα
1.Ετήσια Συνάντηση Εργασίας μελών Επιστημονικής Επιτροπής
συνεργατών.
Άφιξη 23 Φεβρουαρίου, Αναχώρηση 26 Φεβρουαρίου 2006
(κατά προσέγγιση από/προς κάθε προορισμό μετακινούνται 1-2 άτομα)

και

1.1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 20 ΑΤΟΜΩΝ
Διαδρομή
Μελβούρνη- Χανιά ή ΗράκλειοΜελβούρνη
Αδελαϊδα- Χανιά ή Ηράκλειο- Αδελαϊδα
Νέα Υόρκη – Χανιά ή Ηράκλειο- Νέα
Υόρκη
Σικάγο – Χανιά ή Ηράκλειο- Σικάγο
Μόντρεαλ – Χανιά ή ΗράκλειοΜόντρεαλ
Τορόντο – Χανιά ή Ηράκλειο- Τορόντο
Μπουένος Άιρες – Χανιά ή Ηράκλειο –
Μπουένος Άιρες
Λονδίνο – Χανιά ή Ηράκλειο- Λονδίνο
Φρανκφούρτη – Χανιά ή ΗράκλειοΦρανκφούρτη
Ντύσελντορφ – Χανιά ή Ηράκλειο Ντύσσελντορφ
Μόναχο – Χανιά ή Ηράκλειο – Μόναχο
Γιοχάνεσμπουργκ – Χανιά ή ΗράκλειοΓιοχάνεσμπουργκ
Θεσσαλονίκη – Χανιά ή ΗράκλειοΘεσσαλονίκη
Ιωάννινα – Χανιά ή Ηράκλειο- Ιωάννινα
Αθήνα – Χανιά ή Ηράκλειο- Αθήνα

Ημερομηνία

Αεροπορική Εταιρεία
/ Τιμή εισιτηρίου 1

Άφιξη 23Φεβρουαρίουαναχώρηση 26
Φεβρουαρίου 2006.
Μέγιστο διάστημα
παραμονής πέντε (5)
μέρες.
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Στις μετακινήσεις εξωτερικού θα αναφέρεται η Αεροπορική Εταιρεία και στην τιμή θα
συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής του εισιτηρίου και οι φόροι.
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1.2. ΔΙΑΜΟΝΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 20 ΑΤΟΜΩΝ
Ημερομηνία
Πλήθος και Τύπος Δωματίων
Τιμή κατ’ άτομο
23-26 Φεβρουαρίου 2006
20 μονόκλινα με πρωινό σε
ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο
Ρέθυμνο
Τιμή έξτρα γεύματος ή δείπνου
(συμπεριλαμβανομένου ποτού 2 και
νερού)
1.3. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 3 20 ΑΤΟΜΩΝ
Διαδρομή

Τιμή κατά μονάδα
μέτρησης

Αεροδρόμιο Χανίων – Ρέθυμνο με ταξί
Αεροδρόμιο Ηρακλείου- Ρέθυμνο με ταξί
Αεροδρόμιο Χανίων – Ρέθυμνο με λεωφορείο 16 θέσεων
Αεροδρόμιο Ηρακλείου- Ρέθυμνο με λεωφορείο 16 θέσεων
Αεροδρόμιο Χανίων – Ρέθυμνο με λεωφορείο για 20 άτομα
Αεροδρόμιο Ηρακλείου- Ρέθυμνο με λεωφορείο για 20 άτομα
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήμιο με λεωφορείο για 20 άτομα
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήμιο με ταξί
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Ποτό =ένα αναψυκτικό ή μια μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί
Οι εσωτερικές μετακινήσεις είναι ενδεικτικές. Ενδέχεται να υπάρχει αυξομείωση ανάλογα με τις
ανάγκες.
3

4

2η Δραστηριότητα
2.α Σεμιναρίου Επιμόρφωσης 41 Ομογενών Εκπαιδευτικών
(κατά προσέγγιση 25 από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, 10 από Ν. Αφρική, Αιθιοπία, 3 από
Αίγυπτο και 3 από Αργεντινή, Βραζιλία και Χιλή).*
*Ο αριθμός των ατόμων ανά προορισμό είναι ενδεικτικός.

Ρέθυμνο: άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου – αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
2.1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ
Διαδρομή
Ημερομηνία

Αεροπορική Εταιρεία /
Τιμή εισιτηρίου 4

Μελβούρνη – Χανιά ή Ηράκλειο - Άφιξη 11ή 12/3/06
Μελβούρνη
Αναχώρηση 1ή2/4/06
Σίδνεϋ – Χανιά ή Ηράκλειο - Σίδνεϋ
Άφιξη 11ή 12/3/06
Αναχώρηση 1ή2/4/06
Αδελαΐδα – Χανιά ή Ηράκλειο - Άφιξη 11ή 12/3/06
Αδελαΐδα
Αναχώρηση 1ή2/4/06
Πέρθη- Χανιά ή Ηράκλειο - Πέρθη
Άφιξη 11ή 12/3/06
Αναχώρηση 1ή2/4/06
Βρισβάνη – Χανιά ή Ηράκλειο - Άφιξη 11ή 12/3/06
Βρισβάνη
Αναχώρηση 1ή2/4/06
Ντάργουιν – Χανιά ή Ηράκλειο - Άφιξη 11ή 12/3/06
Αναχώρηση 1ή2/4/06
Ντάργουιν
Όκλαντ-Χανιά ή Ηράκλειο – Όκλαντ Άφιξη 11ή 12/3/06
Αναχώρηση 1ή2/4/06
Γιοχάνεσμπουργκ - Χανιά ή Ηράκλειο Άφιξη 11ή 12/3/06
- Γιοχάνεσμπουργκ
Αναχώρηση 1ή2/4/06
Κέηπ Τάουν – Χανιά ή Ηράκλειο – Άφιξη 11ή 12/3/06
Αναχώρηση 1ή2/4/06
Κέηπ Τάουν
Αντίς Αμπέμπα – Χανιά ή Ηράκλειο – Άφιξη 11ή 12/3/06
Αντίς Αμπέμπα
Αναχώρηση 1ή2/4/06
Κάιρο-Χανιά ή Ηράκλειο - Κάιρο
Άφιξη 11ή 12/3/06
Αναχώρηση 1ή2/4/06
Μπουένος Άιρες – Χανιά ή Ηράκλειο Άφιξη 11ή 12/3/06
– Μπουένος Άιρες
Αναχώρηση 1ή2/4/06
Σάο Πάολο – Χανιά ή Ηράκλειο – Άφιξη 11ή 12/3/06
Σάο Πάολο
Αναχώρηση 1ή2/4/06
Σαντιάγο – Χανιά ή Ηράκλειο - Άφιξη 11ή 12/3/06
Σαντιάγο
Αναχώρηση 1ή2/4/06
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Στις μετακινήσεις εξωτερικού θα αναφέρεται η Αεροπορική Εταιρεία και στην τιμή θα
συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής του εισιτηρίου και οι φόροι.
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2.2. ΔΙΑΜΟΝΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 41 ΑΤΟΜΩΝ
Ημερομηνία
Πλήθος και Τύπος Δωματίων
11 ή 12/3/2006 - 1 ή 19 δίκλινα και 4 μονόκλινα με
2/4/2006
πλήρη διατροφή 5
(συμπεριλαμβανομένου
(21 ή 22 διανυκτερεύσεις)
αναψυκτικού και νερού) σε
ξενοδοχείο Α’ ή Β’ κατηγορίας

Τιμή μονάδος
Τιμή μονόκλινου
με πλήρη διατροφή
Τιμή δίκλινου με
πλήρη διατροφή
Τιμή μονόκλινου
με ημιδιατροφή
τιμή δίκλινου με
ημιδιατροφή

2.3. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 6 41 ΑΤΟΜΩΝ
Τιμή κατά μονάδα
Διαδρομή
μέτρησης
Αεροδρόμιο Χανίων – Ρέθυμνο με ταξί
Αεροδρόμιο Ηρακλείου- Ρέθυμνο με ταξί
Αεροδρόμιο Χανίων – Ρέθυμνο με λεωφορείο 16 θέσεων
Αεροδρόμιο Ηρακλείου- Ρέθυμνο με λεωφορείο 16 θέσεων
Αεροδρόμιο Χανίων – Ρέθυμνο με λεωφορείο 30 θέσεων
Αεροδρόμιο Ηρακλείου- Ρέθυμνο με λεωφορείο 30 θέσεων
Αεροδρόμιο Χανίων – Ρέθυμνο με λεωφορείο 50 θέσεων
Αεροδρόμιο Ηρακλείου- Ρέθυμνο με λεωφορείο 50 θέσεων
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήμιο με λεωφορείο 16 θέσεων
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήμιο με λεωφορείο 30 θέσεων
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήμιο με λεωφορείο 50 θέσεων
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήμιο με ταξί
Ρέθυμνο –Ηράκλειο – Κνωσσός – Μουσείο – Ρέθυμνο (ολοήμερη
εκδρομή για 41 άτομα)*
Ρέθυμνο –Χανιά – Τάφοι Βενιζέλων – Μάλεμε – Συμμαχικό
Νεκροταφείο – Ρέθυμνο (ολοήμερη εκδρομή για 41 άτομα)*
Ρέθυμνο –Αρκάδι –Ρέθυμνο (απογευματινή εκδρομή για 41
άτομα)*
Ρέθυμνο –Μονή Πρέβελη –Ρέθυμνο (απογευματινή εκδρομή για
41 άτομα)
Ρέθυμνο- Φαιστός- Γόρτυνα- Μάταλα- Φαιστός-Ρέθυμνο
(ολοήμερη εκδρομή για 41 άτομα)*
Ρέθυμνο – Αρχαία Ελεύθερνα - Μαργαρίτες – Ρέθυμνο (πρωινή
εκδρομή για 41 άτομα)*
Ρέθυμνο- Ανώγεια- Ρέθυμνο (ολοήμερη εκδρομή για 41 άτομα)
*Θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η ξενάγηση.
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Τις ημέρες που οι εκπαιδευτικοί θα απουσιάζουν σε εκδρομές ή σε άλλες δραστηριότητες δεν θα
γίνεται χρέωση του γεύματος ή τους δείπνου αντίστοιχα. Επίσης, στην προσφορά θα πρέπει να
αναφέρεται αναλυτικά το μενού των γευμάτων και των δείπνων.
6
Οι εσωτερικές μετακινήσεις είναι ενδεικτικές. Ενδέχεται να υπάρχει αυξομείωση ανάλογα με τις
ανάγκες.
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2.4. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Είδος δραστηριότητας
Απασχόληση ξεναγού για ολόκληρη μέρα
Απασχόληση ξεναγού για μισή μέρα

Τιμή

3η Δραστηριότητα
3. Εκπαιδευτικού Προγράμματος 40 Ομογενών Μαθητών με τους συνοδούς τους.
Κατά προσέγγιση 18 έφηβοι μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί από
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, 5 έφηβοι μαθητές και 1 συνοδός εκπαιδευτικός
από Ν. Αφρική, 4 έφηβοι μαθητές από Αιθιοπία και Ζιμπάμπουε (μέσω
Γιοχάνεσμπουργκ) και 1 συνοδός εκπαιδευτικός, 9 έφηβοι μαθητές και 1 συνοδός
εκπαιδευτικός από Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή (μέσω Μπουένος Άιρες).*
*Ο αριθμός των ατόμων ανά προορισμό είναι ενδεικτικός.

Ρέθυμνο: άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου –αναχώρηση 1ή 2 Απριλίου 2006
3.1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 40 ΑΤΟΜΩΝ
Διαδρομή
Ημερομηνία
Μελβούρνη – Χανιά ή
Ηράκλειο Αθήνα Μελβούρνη
Σίδνεϋ – Χανιά ή Ηράκλειο –
Αθήνα -Σίδνεϋ
Αδελαΐδα
–
Χανιά
ή
Ηράκλειο
–
Αθήνα
Αδελαΐδα
Γιοχάνεσμπουργκ - Χανιά ή
Ηράκλειο
–
Αθήνα
Γιοχάνεσμπουργκ
Αντίς
Αμπέμπα
Γιοχάνσμπουργκ– Χανιά ή
ΗράκλειοΑθήνα
–
Γιοχάνεσμπουργκ - Αντίς
Αμπέμπα
Ζιμπάμπουε
(Χαράρε)Γιοχάνεσμπουργκ – Χανιά ή
Ηράκλειο – Γιοχάνεσμπουργκ
– Ζιμπάμπουε (Χαράρε)
Σουδάν
(Χαρτούμ)
-

Αεροπορική
Εταιρεία / Τιμή
εισιτηρίου 7

Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006

Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
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Στις μετακινήσεις εξωτερικού θα αναφέρεται η Αεροπορική Εταιρεία και στην τιμή θα
συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής του εισιτηρίου και οι φόροι.
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Γιοχάνεσμπουργκ – Χανιά ή
Ηράκλειο – Γιοχάνεσμπουργκ
– Σουδάν (Χαρτούμ)
Λ.Δ.Κογκό
(Κινσάσα)Γιοχάνεσμπουργκ – Χανιά ή
Ηράκλειο – Γιοχάνεσμπουργκ
– Λ.Δ.Κογκό (Κινσάσα)
Νιγηρία
(Λάγος)
Γιοχάνεσμπουργκ – Χανιά ή
Ηράκλειο – Γιοχάνεσμπουργκ
– Νιγηρία (Λάγος)
Ζάμπια
(Λουσάκα)Γιοχάνεσμπουργκ – Χανιά ή
Ηράκλειο – Γιοχάνεσμπουργκ
– Ζάμπια (Λουσάκα)
Μαλάουι
(Λιλόκβε)Γιοχάνεσμπουργκ – Χανιά ή
Ηράκλειο – Γιοχάνεσμπουργκ
– Μαλάουι (Λιλόκβε)
Μπουένος Άιρες – Χανιά ή
Ηράκλειο- Αθήνα - Μπουένος
Άιρες
Σάο Πάολο – Μπουένος
Άιρες – Χανιά ή Ηράκλειο –
Μπουένος Άιρες – Σάο
Πάολο
Σαντιάγο – Μπουένος Άιρες –
Χανιά
ή
Ηράκλειο
–
Μπουένος Άιρες – Σαντιάγο

αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
Άφιξη 11 ή 12 Μαρτίου 2006 –
αναχώρηση 1 ή 2 Απριλίου 2006
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3.2. ΔΙΑΜΟΝΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 40 ΑΤΟΜΩΝ
Ημερομηνία
Πλήθος και Τύπος Δωματίων
11ή12/3/2006-1ή Μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα
2/4/2006
δωμάτια για 40 άτομα με πλήρη
διατροφή 8 (συμπεριλαμβανομένου
αναψυκτικού και νερού) σε
ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας στο
Ρέθυμνο

Τιμή κατ’ άτομο
Τιμή μονόκλινου με πλήρη
διατροφή
Τιμή δίκλινου με πλήρη
διατροφή
Τιμή τρίκλινου με πλήρη
διατροφή
Τιμή
μονόκλινου
με
ημιδιατροφή
Τιμή δίκλινου με ημιδιατροφή
Τιμή τρίκλινου με ημιδιατροφή

3.3. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 9 40 ΑΤΟΜΩΝ
Διαδρομή

Τιμή
κατά
μονάδα
μέτρησης

Αεροδρόμιο Χανίων – Ρέθυμνο με ταξί
Αεροδρόμιο Ηρακλείου- Ρέθυμνο με ταξί
Αεροδρόμιο Χανίων – Ρέθυμνο με λεωφορείο 16 θέσεων
Αεροδρόμιο Ηρακλείου- Ρέθυμνο με λεωφορείο 16 θέσεων
Αεροδρόμιο Χανίων – Ρέθυμνο με λεωφορείο 30 θέσεων
Αεροδρόμιο Ηρακλείου- Ρέθυμνο με λεωφορείο 30 θέσεων
Αεροδρόμιο Χανίων – Ρέθυμνο με λεωφορείο 50 θέσεων
Αεροδρόμιο Ηρακλείου- Ρέθυμνο με λεωφορείο 50 θέσεων
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήμιο με λεωφορείο 50 θέσεων
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήμιο με λεωφορείο 30 θέσεων
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήμιο με λεωφορείο 16 θέσεων
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήμιο με ταξί
Ρέθυμνο –Ηράκλειο – Κνωσσός – Μουσείο – Ρέθυμνο (ολοήμερη
εκδρομή με λεωφορείο 16 ή 30 ή 50 θέσεων ) *
Ρέθυμνο –Χανιά – Τάφοι Βενιζέλων – Μάλεμε – Συμμαχικό
Νεκροταφείο – Ρέθυμνο (ολοήμερη εκδρομή με λεωφορείο 16 ή 30 ή
50 θέσεων)*
Ρέθυμνο –Αρκάδι –Ρέθυμνο (απογευματινή εκδρομή με λεωφορείο 16
ή 30 ή 50 θέσεων)*
Ρέθυμνο- Φαιστός- Γόρτυνα- Μάταλα- Φαιστός-Ρέθυμνο(ολοήμερη
εκδρομή με λεωφορείο 16 ή 30 ή 50 θέσεων)*
Ρέθυμνο- Ανώγεια- Ρέθυμνο (ολοήμερη εκδρομή με λεωφορείο 16 ή
30 ή 50 θέσεων)
Ρέθυμνο- Φαράγγι Σαμαριάς- Ρέθυμνο (ολοήμερη εκδρομή με
λεωφορείο 16 ή 30 ή 50 θέσεων)
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Τις ημέρες που θα απουσιάζουν σε εκδρομές ή σε άλλες δραστηριότητες δεν θα γίνεται χρέωση του
γεύματος ή τους δείπνου αντίστοιχα.
Επίσης, στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το μενού των γευμάτων και των δείπνων.
9
Οι εσωτερικές μετακινήσεις είναι ενδεικτικές. Ενδέχεται να υπάρχει αυξομείωση ανάλογα με τις
ανάγκες.
9

Ρέθυμνο –Μονή Πρέβελη –Ρέθυμνο (απογευματινή εκδρομή με
λεωφορείο 16 ή 30 ή 50 θέσεων )
Ρέθυμνο – Πόλη Χανίων – Ρέθυμνο (πρωινή διαδρομή με λεωφορείο
16 ή 30 ή 50 θέσεων)
Ρέθυμνο – Αρχαία Ελεύθερνα - Μαργαρίτες – Ρέθυμνο (πρωινή
εκδρομή με λεωφορείο 16 ή 30 ή 50 θέσεων)*
Ρέθυμνο- Ανώγεια- Ρέθυμνο (ολοήμερη εκδρομή με λεωφορείο 16 ή
30 ή 50 θέσεων)
*Θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η ξενάγηση.
3.4. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Είδος απασχόλησης
Απασχόληση ξεναγού για ολόκληρη μέρα
Απασχόληση ξεναγού για μισή μέρα

Τιμή
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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 προσφερόμενων υπηρεσιών (κατηγορία ξενοδοχείου, εμπειρία,
κύκλος εργασιών, ποιότητα διατροφής, εξοπλισμός δωματίων κ.τ.λ.).
2) Χαμηλότερη τιμή.
3) Άμεση εξυπηρέτηση.
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συνεκτιμάται και η προηγούμενη θετική ή μη
συνεργασία των αναδόχων με ο 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.
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 εντός 15ημερών 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
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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 μπορεί να γίνει σε έναν μόνο ανάδοχο ή σε περισσότερους ανάλογα με το
είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας.
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. Ο ανάδοχος όταν προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει και εγγυητική επιστολή ίση με το
10% του συμβατικού αντικειμένου ημερομηνία λήξης 90 ημέρες αργότερα από την
τελική παράδοση προμηθευόμενων ειδών.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η παράδοση των εισιτηρίων στους μετακινούμενους γίνεται με ευθύνη του αναδόχου.
Επίσης, με ευθύνη του αναδόχου συγκεντρώνονται τα στελέχη των εισιτηρίων και
παραδίδονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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, η αφετηρία του ταξιδιού
καθώς και το διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα.
Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και συνεργασία με τους συνεργάτες
υλοποίησης και οργανωτικής υποστήριξης του έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
(Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ). Προς το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ένα σύνδεσμο
στο Ρέθυμνο.
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.
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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:
1. Τα μεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης των εισιτηρίων στους
συμμετέχοντες στις συγκεκριμένες δραστηριότητες.
2. Όσον αφορά Έλληνες προμηθευτές, παρακράτηση φόρου 4% ή 9% 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 οικονομικές
εφημερίδες.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Μαρουδιώ Κεντούρη
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