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Ρέθυµνο 23/02/2011
Αριθ.πρωτ.: 846

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του ισχύοντος Οδηγού Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού
Πανεπιστηµίου Κρήτης (καλούµενου ως ΟΧ∆), όπως ψηφίστηκε

µε την µε αρ.

172/13.1.2009 απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών, και εγκρίθηκε µε
την απόφαση 263/22.1.09 της Συγκλήτου του ΠΚ, ο οποίος τροποποιήθηκε α)
κατόπιν των µε αρ. 312/16.4.10 και 314/14.5.10 αποφάσεων της Επιτροπής
Ερευνών που εγκρίθηκαν µε την απόφαση 278/3.6.10 της Συγκλήτου του ΠΚ και
β) κατόπιν της µε αρ. 324/8.10.10 απόφασης της Ολοµέλειας της Επιτροπής
Ερευνών, και ισχύει ως ενιαίο κείµενο µε ενσωµατωµένες όλες τις τροποποιήσεις,
κατόπιν της µε αρ. 324/8.10.10 απόφασης της Ολοµέλειας της Επιτροπής
Ερευνών, που εγκρίθηκε µε την απόφαση 283/16.12.10 της Συγκλήτου του ΠΚ.
2. της ΚΥΑ 679/22.8.96, των Υπουργών Οικονοµίας και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ Β1/819/88 Β920/21.12.88» (ΦΕΚ Β-826/10.9.96) ως ισχύει, η οποία απέκτησε ισχύ νόµου
δυνάµει του άρθρου 36 του ν. 3794/09, ΦΕΚ Α 156/4.9.09 και τροποποιήθηκε
δυνάµει του άρθρου 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/19.5.2010
3. της 4.4.5. απόφασης της 333/11.02.2011 συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή διαγωνισµών και
ορίστηκαν οι σχετικές επιτροπές στα πλαίσια του προγράµµατος µε τίτλο
«Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση
στη ∆ιασπορά» για το υποέργο 7 µε κα 3185 και τίτλο «Μετακίνηση-διαµονή
συµµετεχόντων στις δραστηριότητες άνοιξης 2011»
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προκηρύσσουµε

πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης
τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων που θα εξυπηρετήσει τις
ανάγκες µετακίνησης των συµµετεχόντων σε επιµορφωτικό σεµινάριο στα πλαίσια του
έργου µε τίτλο «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια ∆ιαπολιτισµική
Εκπαίδευση στη ∆ιασπορά» (Υποέργο 7 µε κα 3185).

Η προθεσµία παράδοσης προσφορών είναι την Παρασκευή 11/03/2011 ώρα 14:30
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν έγγραφη
σφραγισµένη προσφορά, µέχρι την προθεσµία που αναφέρεται παραπάνω

στα κάτωθι

στοιχεία:

Ειδικός Λογαριασµός
Πανεπιστήµιο Κρήτης,
Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυµνο
Τηλέφωνο: 28310 77948 fax:28310 77951
µε την ένδειξη για διαγωνισµό µε αριθµό διακήρυξης 846-23/02/2011
Πληροφορίες:
1. για διαδικαστικά θέµατα σχετικά µε το διαγωνισµό κ. Μαρία Καλυβά, Τηλ. (+30)
2810 393156 & 393170, φαξ: (+30) 2810 393130, E-mail: kaliva@elke.uoc.gr,
2. για τις προδιαγραφές της διακήρυξης κ.Χρ. Κελαϊδή, τηλ. 28310 77605, Fax
28310 77636, e-mail: ediamme@edc.uoc.gr.
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδροµείο) ο φάκελος της
προσφοράς πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία µέχρι το χρόνο λήξης της προθεσµίας.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες
και επιστρέφονται.
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Άρθρο I.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σεµινάριο Επιµόρφωσης 30 Οµογενών Εκπαιδευτικών που θα πραγµατοποιηθεί την
περίοδο 02-17.04.2011.Οι συµµετέχοντες θα προέρχονται κατά προσέγγιση 20 από
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία 5 από Ν. Αφρική, Αιθιοπία, Αίγυπτο και 5 από Αργεντινή,
Βραζιλία και Χιλή.
Το έργο διαιρείται σε δύο οµάδες:
1.Οµάδα Α: Αεροπορικά εισιτήρια- Οδικές µετακινήσεις
αρχαιολογικούς χώρους- Βιωµατική µάθηση - Ξεναγήσεις

–

Επισκέψεις

σε

1.1.Αεροπορικά εισιτήρια για τις κάτωθι διαδροµές-Ηµεροµηνίες αφίξεων
02&03/04/2011-Ηµεροµηνίες αναχωρήσεων 16&17/04/2011:
Μελβούρνη – Χανιά ή Ηράκλειο – Μελβούρνη
Σίδνεϋ – Χανιά ή Ηράκλειο - Σίδνεϋ
Αδελαΐδα – Χανιά ή Ηράκλειο - Αδελαΐδα
Πέρθη- Χανιά ή Ηράκλειο – Πέρθη
Βρισβάνη – Χανιά ή Ηράκλειο – Βρισβάνη
Ντάργουιν – Χανιά ή Ηράκλειο – Ντάργουιν
Όκλαντ- Χανιά ή Ηράκλειο – Όκλαντ
Γιοχάνεσµπουργκ - Χανιά ή Ηράκλειο – Γιοχάνεσµπουργκ
Κέηπ Τάουν – Χανιά ή Ηράκλειο – Κέηπ Τάουν
Αντίς Αµπέµπα – Χανιά ή Ηράκλειο – Αντίς Αµπέµπα
Κάιρο- Χανιά ή Ηράκλειο – Κάιρο
Μπουένος Άιρες – Χανιά ή Ηράκλειο – Μπουένος Άιρες
Σάο Πάολο - Χανιά ή Ηράκλειο – Σάο Πάολο
Σαντιάγο - Χανιά ή Ηράκλειο- Σαντιάγο
Σηµείωση:
Το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου πρέπει να αφορά
δυνατότητα αλλαγής των ηµεροµηνιών αναχώρησης - άφιξης.

σε οικονοµική θέση µε

Επίσης πρέπει να περιλαµβάνει όλους τους φόρους και τα πιθανά έξοδα.
1.2.Οδικές µετακινήσεις 30 περίπου ατόµων για τις κάτωθι διαδροµές:
Ξενοδοχείο (εντός Ρεθύµνου) – Πανεπιστήµιο (εγκαταστάσεις στο Ρέθυµνο)
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Ρέθυµνο –Ηράκλειο – Κνωσσός – Μουσείο – Ρέθυµνο (ολοήµερη εκδροµή για 30 άτοµα)
Ρέθυµνο –Χανιά – Τάφοι Βενιζέλων – Μάλεµε – Συµµαχικό Νεκροταφείο – Ρέθυµνο
(ολοήµερη εκδροµή για 30 άτοµα)
Ρέθυµνο –Αρκάδι –Ρέθυµνο (απογευµατινή εκδροµή για 30 άτοµα)
Ρέθυµνο –Μονή Πρέβελη –Ρέθυµνο (απογευµατινή εκδροµή για 30 άτοµα)
Σηµείωση:
1. Ο αριθµός των µετακινούµενων είναι ενδεικτικός. Ενδέχεται να υπάρχει
αυξοµείωση ανάλογα µε τις ανάγκες.
2. Οι υποψήφιοι καλούνται να παρέχουν µόνο τις οδικές µετακινήσεις κατά τη
διάρκεια των παραπάνω εκδροµών.
1.3.Ξεναγήσεις µε απασχόληση του ξεναγού για όλη ή τη µισή µέρα
2.Οµάδα Β: ∆ιαµονή 30 περίπου ατόµων σε ξενοδοχείο εντός της πόλης του
Ρεθύµνου τουλάχιστον Β’ κατηγορίας µε πλήρη διατροφή
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους αναλυτικά το µενού των
γευµάτων.
Σηµείωση: Οι προσφορές των συµµετεχόντων για όλα τα γεύµατα (µεσηµεριανό-βραδινό)
πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα κάτωθι:
Πρώτο και δεύτερο πιάτο, σαλάτα, νερό, αναψυκτικά ή εναλλακτικά ένα ποτήρι κρασί ή
µπύρα γλυκό και καφέ

Άρθρο II.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 84.275

€

µη

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (93.545 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και
κατανέµεται στις 2 οµάδες ως εξής;
Οµάδα Α- Αεροπορικά εισιτήρια- Οδικές µετακινήσεις – Ξεναγήσεις :65.810 € µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
Οµάδα Β-∆ιαµονές:18.465 € µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

Η δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου µε
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τίτλο «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση
στη ∆ιασπορά» και συγκεκριµένα του υποέργου 7 µε ΚΑ 3185 το οποίο υλοποιείται
από τον Ειδικό Λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

Άρθρο III. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισµός θα γίνει τη
Ε∆ΙΑΜΜΕ,

στο

ΚΕΜΕ

∆ευτέρα 14/03/2011 και ώρα 9:30π.µ. στα γραφεία του
στην

Πανεπιστηµιούπολη

του

Γάλλου,

στο

Ρέθυµνο.

Άρθρο IV. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος :
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία
κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό σε τοµείς σχετικούς µε το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού.
2. Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ.
του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε τοµείς
σχετικούς µε το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, οι οποίοι υποβάλλουν
κοινή Προσφορά.
Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:
•

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και

εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης
της Σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
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Σύµβασης.
•

Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου

να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους
ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή.
•

Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα µέλος αυτών να διαθέτει

την απαιτούµενη εµπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο V της παρούσας.[Στην περίπτωση αυτή δύναται να τεθεί συγκεκριµένο όριο
ποσοστού συµµετοχής στην ένωση/κοινοπραξίας από την πλευρά του φορέα που διαθέτει
την απαιτούµενη εµπειρία].
Κάθε συµµετέχων, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από
µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία ή
ένωση σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό και µαζί µε
αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συµµετείχαν.

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό κάθε προσφέρων που έχει εκδοθεί σε
βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση που αφορά σε ένα ή περισσότερα από τα
παρακάτω αδικήµατα:
Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
∆) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
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χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.
Ε) κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
ΣΤ) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

∆εν θα γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι προσφέροντες για τους οποίους συντρέχει κάποια
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
Β) Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
Γ) Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα
σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους.
∆) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένως
διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
Ε) ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας
εγκατάστασής τους όσο και του Ελληνικού δικαίου.
ΣΤ) ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων
και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του
Ελληνικού δικαίου.
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Ζ) Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007 ή όταν δεν έχουν
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει επιβληθεί στον υποψήφιο ανάδοχο η ποινή του
αποκλεισµού από διαγωνισµούς και δεν πρέπει να έχουν τεθεί νοµικοί περιορισµοί στη
λειτουργία της επιχείρησης

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
προσφορά που θα αφορά στο σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών ή στο σύνολο των
υπηρεσιών µιας τουλάχιστον οµάδας της διακήρυξης, Η προϋπολογιζόµενη αξία ελάχιστου
αριθµού προσφερόµενων υπηρεσιών είναι 18.465 €.

Άρθρο V.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες / Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια
Οι Προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, µε ποινή
αποκλεισµού, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής.
α)

Οι Προσφέροντες πρέπει να έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας γραφείο

γενικού τουρισµού ή ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις ή άλλες συναφείς
δραστηριότητες µε το περιεχόµενο του παρόντος έργου και να πληρούν τους όρους
και τις προϋποθέσεις της παρούσας.
β)

Οι Προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλα τεκµηριωµένη και

αποδεδειγµένη εµπειρία στην υλοποίηση έργων συναφούς αντικειµένου µε το υπό
ανάθεση Έργο.
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γ)

Οι Προσφέροντες πρέπει να έχουν µέσο κύκλο εργασιών των τριων

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή µεγαλύτερο από το 150% του
προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου.
Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων
συµµετοχής,

καταθέτοντας

µε

την

προσφορά

του

(εντός

του

Φακέλου

«∆ικαιολογητικά») ως στοιχεία τεκµηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεµελιώνει τις ελάχιστες
απαιτούµενες τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες καθώς και την οικονοµική /
χρηµατοοικονοµική

επάρκεια,

όπως

αυτά

ειδικότερα

προσδιορίζονται

στην

παράγραφο V της παρούσας.

Άρθρο VI.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους
που µπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική, και πρέπει να είναι καθαρογραµµένες και
µονογραµµένες, να µη φέρουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην

προσφορά

οποιαδήποτε

διόρθωση,

πρέπει

να

είναι

καθαρογραµµένη

και

µονογραµµένη από τον προσφέροντα.

Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν µε οποιοδήποτε τρόπο στην προαναφερθείσα
διεύθυνση µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη και παραλαµβάνονται µε
απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου).

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο
αναγράφονται ευκρινώς:
10

• η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
• ο αριθµός διακήρυξης και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού
• τα στοιχεία του αποστολέα
Σε ένα από τα δύο αντίτυπα θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το
επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις ξεχωριστοί σφραγισµένοι
φάκελοι µε τις αντίστοιχες ενδείξεις «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ,«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Περιεχόµενα φακέλου «∆ικαιολογητικά»
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, στον
υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην Ελληνική
γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση µη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία
ανάθεσης του έργου. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισµού.
1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους, ποσού ίσου µε το 5% του
προϋπολογισµού του έργου, (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).Θα γίνουν δεκτές και
προσφορές

που

προϋπολογισµού

η

εγγύησή

των

τους

οµάδων

καλύπτει

για

τις

µόνο

οποίες

ποσοστό

5%

καταθέτουν

επί

του

προσφορά

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ισχύος τουλάχιστον 3 µηνών από την εποµένη
της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι:

Ι. Ο προσφέρων
 είναι

εγγεγραµµένος

στο

οικείο

επαγγελµατικό

µητρώο,

Επιµελητήριο

ή

επαγγελµατική ένωση,
 δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στο άρθρο IV της
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παρούσης (αναλυτική καταγραφή στο σώµα της υπεύθυνης δήλωσης),
 είναι φορολογικά ενήµερος,
 είναι ασφαλιστικά ενήµερος και

ΙΙ. η υποβαλλόµενη προσφορά
 συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων ο
Προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται,
 τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή.
3. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική
υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και κατά µορφή
απασχόλησης.
4. Κατάλογο

και

συνοπτική

περιγραφή

των

κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το

προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τριετία και
συγκεκριµένα τα έτη 2008-2009-2010, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του
χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων καθώς και του
ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό.
5. Αντίγραφα

ή

αποσπάσµατα

ισολογισµών

των

τριών

(3)

προηγούµενων

οικονοµικών χρήσεων του έτους του διαγωνισµού, στις περιπτώσεις όπου η
δηµοσίευση ισολογισµών απαιτείται σύµφωνα µε την εταιρική νοµοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ανάδοχος. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος
λειτουργεί ή ασκεί δραστηριότητα κατά το χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την
έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς που έχουν
εκδοθεί και τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό ή
στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών, αναφορά του
ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων
ετών ή αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά την εκτέλεση έργων
συναφών προς το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης ή κατάλληλες τραπεζικές
βεβαιώσεις, στις οποίες να αναφέρεται η χρηµατοπιστωτική ικανότητα της
επιχείρησης τόσο για εγγυητικές όσο και για λήψη δανείου.

Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, τα ανωτέρω
12

στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της Ένωσης.

Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική προσφορά»
Ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαµβάνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
εργασιών, των πόρων και των αποτελεσµάτων που πρέπει να επιτευχθούν.
Συγκεκριµένα η τεχνική προσφορά των υποψηφίων πρέπει να περιέχει:
1. Περιγραφή

προσφερόµενων υπηρεσιών που θα παρέχει ο υποψήφιος κατά την

υλοποίηση του έργου
2. Σχεδιασµός και µεθοδολογία υλοποίησης του έργου.
Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, τα ανωτέρω
στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της Ένωσης.
Η αρµόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους προσφέροντες για συνέντευξη
προκειµένου να αιτιολογήσουν ή να επεξηγήσουν τη µεθοδολογία προσέγγισης του έργου.
Περιεχόµενα φακέλου «Οικονοµική προσφορά»

Ο φάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς και συγκεκριµένα:
Για την οµάδα α
•

Για τις αεροπορικές µετακινήσεις
1. Τιµή συνολικού κόστους εισιτηρίου ανά διαδροµή
2. Κόστος µεταφοράς από το αεροδρόµιο σε ξενοδοχείο εντός της πόλης του
Ρεθύµνου µε επιστροφή

•

Για τις οδικές µετακινήσεις τριάντα περίπου ατόµων
1. Τιµή για µίσθωση πούλµαν 50 θέσεων για διαδροµή Ξενοδοχείο (εντός της
πόλης του Ρεθύµνου)-Πανεπιστήµιο
2. Τιµή για µίσθωση

πούλµαν 30 θέσεων για διαδροµή Ξενοδοχείο (εντός της

πόλης του Ρεθύµνου)-Πανεπιστήµιο
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3. Τιµή για µίσθωση

πούλµαν για ολοήµερη εκδροµή Ρέθυµνο –Ηράκλειο –

Κνωσός – Μουσείο – Ρέθυµνο
4. Τιµή για µίσθωση πούλµαν για ολοήµερη εκδροµή Ρέθυµνο –Χανιά – Τάφοι
Βενιζέλων – Μάλεµε – Συµµαχικό Νεκροταφείο – Ρέθυµνο
5. Τιµή για µίσθωση πούλµαν για απογευµατινή εκδροµή Ρέθυµνο –Αρκάδι –
Ρέθυµνο
6. Τιµή για µίσθωση

πούλµαν για απογευµατινή εκδροµή Ρέθυµνο –Μονή

Πρέβελη –Ρέθυµνο
•

Για τις ξεναγήσεις:
1. Τιµή για απασχόληση ξεναγού για ολόκληρη µέρα
2. Τιµή για απασχόληση ξεναγού για µισή µέρα

Για την οµάδα β
•

Για τη διαµονή
1. Τιµή για διαµονή σε µονόκλινο δωµάτιο µε πλήρη διατροφή
2. Τιµή για διαµονή σε δίκλινο δωµάτιο µε πλήρη διατροφή
3. Τιµή για διαµονή σε µονόκλινο δωµάτιο µε ηµιδιατροφή
4. Τιµή για διαµονή σε δίκλινο δωµάτιο µε ηµιδιατροφή

Παρατήρηση: Για την σύγκριση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων θα
ληφθεί υπόψη µόνο το κόστος της διαµονής σε δίκλινο δωµάτιο µε πλήρη διατροφή.

Στα παραπάνω ποσά της οικονοµικής προσφοράς θα περιλαµβάνονται και όλα τα τυχόν
έξοδα που θα χρειαστεί να αναλάβει ο Ανάδοχος.

Οι τιµές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο. Οι
προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προσφέροντα για 60 ηµέρες τουλάχιστον από την
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εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί
εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία.
Αύξηση τιµών των υπηρεσιών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του
ανάδοχου δεν γίνονται αποδεκτές.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης.
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες µόνο όταν ζητούνται από το αρµόδιο
όργανο.
Άρθρο VII.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ι. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια την ηµέρα, ώρα και στον τόπο που
ορίζεται ανωτέρω στην παρούσα από την αρµόδια επιτροπή ∆ιαγωνισµού του Ειδικού
Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης, παρουσία των συµµετεχόντων αυτοπροσώπως,
ή των εκπροσώπων τους, οι οποίοι πρέπει να προσκοµίσουν εξουσιοδότηση που τους δίνει
το δικαίωµα να παρευρίσκονται στην αποσφράγιση των προσφορών.

ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε κλειστή
συνεδρίαση της, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαµβάνει τα ακόλουθα :
1. ∆ιαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής & Έλεγχος ελαχίστων
προϋποθέσεων

συµµετοχής / Τεχνικές

και

επαγγελµατικές ικανότητες /

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια.
Η επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τις προσφορές σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη
διακήρυξη.
Περαιτέρω αξιολόγηση της προσφοράς γίνεται µόνο για τις προσφορές που µετά τη
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διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής
κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν
καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας, ενώ
οι

Φάκελοι

Τεχνικής

και

Οικονοµικής

Προσφοράς

επιστρέφονται

χωρίς

να

αποσφραγιστούν
2. Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του φακέλου
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου αξιολόγησης
αποτελεσµάτων, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης απορρίπτονται, ενώ οι αντίστοιχοι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.

3. Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του φακέλου
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Κατά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, το τελικό πρακτικό αξιολόγησης
αφού υπογραφεί από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και επικυρωθεί από την
Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού του Π.Κ. κοινοποιείται σε όλους τους
συµµετέχοντες του διαγωνισµού, οι οποίοι οφείλουν, εάν επιθυµούν, να αναζητήσουν
πληροφορίες ή να προσέλθουν (µε την προσκόµιση εξουσιοδότησης µε το γνήσιο της
υπογραφής) για την επίδειξη του φακέλου του διαγωνισµού µέχρι την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα από την σχετική κοινοποίηση.

Άρθρο VIII.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΤΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

–

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλλει στο αρµόδιο για την έγκριση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού όργανο, που είναι η Επιτροπή Ερευνών ολόκληρο το φάκελο του διαγωνισµού
µε γνωµοδότησή της. Η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει
εναλλακτικά:

Α. Την κατακύρωση του διαγωνισµού σε ένα ανάδοχο και την υπογραφή σχετικής
σύµβασης (σύµφωνα µε το σχέδιο που επισυνάπτεται στο παράρτηµα Β της παρούσης.
Β. Την επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή µη των όρων της διακήρυξης.
Γ. Τη µαταίωση του διαγωνισµού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,
όταν

συντρέχει

λόγος

επείγοντος,

που

δεν

οφείλεται

σε

υπαιτιότητα

της

προκηρύσσουσας αρχής
∆. την οριστική µαταίωση του διαγωνισµού

Η κατακύρωση ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προµηθευτή, ο οποίος είναι
υποχρεωµένος εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ' αυτόν, µε φαξ ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, εφόσον βεβαιώνεται η
παραλαβή αυτού, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, όλα τα επί µέρους
δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαριθµούνται παρακάτω, διαφορετικά θα αποκλεισθεί
και θα εκπέσει η Εγγύηση Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό, την οποία έχει καταθέσει µε την
Προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωµα να καλέσει
τον επόµενο κατά σειρά βαθµολόγησης ∆ιαγωνιζόµενο µε τις ίδιες προϋποθέσεις,
προκειµένου να συνάψει την Σύµβαση µαζί του.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:
α. Οι 'Ελληνες πολίτες:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί µε

αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα που

αναφέρονται εντός του κειµένου της υπεύθυνης δήλωσης υπό παρ.1.
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(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω κοινοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια
Αρχή ή τον οικείο ΟΤΑ.
β. Αλλοδαποί:
(1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται εντός του κειµένου
της υπεύθυνης δήλωσης υπό παρ. 1.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της
Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν ότι δεν τελούν σε
πτώχευση, ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής
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τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπής ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος
ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου τούτο εγγράφου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της
Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση (του Κ.Ν. 2190/20) ή ειδική εκκαθάριση (Ν. 1892/90) ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπά ν.π.)
Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι
τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης
της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή
εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση.
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Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισµοί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2
του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ.
β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
Ένωση.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται αφενός ότι στην
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συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και αφετέρου ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.

Όλα τα δικαιολογητικά στον φάκελο θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι αριθµηµένα, και να
ακολουθούν την ίδια αρίθµηση µε αυτήν της διακήρυξης.
Κατόπιν της προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Κρήτης την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο προσφέροντα σύµφωνα µε την
ανωτέρω διαδικασία. Η Επιτροπή Ερευνών εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον
ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύµβαση.

Με την ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα & το έγγραφο της σύµβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύµβασης θα εξασφαλίζει την εκτέλεση του έργου όπως
προδιαγράφηκε.
Ο ανάδοχος όταν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να προσκοµίσει
και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 10% του συµβατικού αντικειµένου
χωρίς ΦΠΑ και ηµεροµηνία λήξης 60 ηµέρες αργότερα από την ολοκλήρωση του
συνολικού έργου.
Σε περίπτωση παράτασης για οποιοδήποτε λόγο της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου
θα παρατείνεται, µε ενέργειες του αναδόχου, και η ισχύς της εγγυητικής επιστολής.
Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε µε την
ανακοίνωση της κατακύρωσης σ’ αυτόν της ανάθεσης της προµήθειας 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 και παρακρατείται η εγγύηση
συµµετοχής. Ο διαγωνισµός µπορεί να κατακυρωθεί στον επόµενο.
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Ο ανάδοχος αναφορικά µε τη σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων
Ηρακλείου.

Άρθρο IX. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωµή θα γίνει ως εξής:
Με την υπογραφή της σύµβασης θα καταβληθεί το 20% της σύµβασης.
Με την αναχώρηση και πλήρη ολοκλήρωση του έργου θα καταβληθεί το υπόλοιπο της
σύµβασης
Προϋπόθεση πληρωµής είναι η βεβαίωση της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής (που
συγκροτείται σύµφωνα µε το ΟΧ∆) για την σωστή πραγµατοποίηση των υπηρεσιών και η
έγκαιρη και επαρκής χρηµατοδότηση του έργου.

Ο ανάδοχος στο τέλος του έργου οφείλει να εκδώσει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία
(τιµολόγια παροχής υπηρεσιών –αποδείξεις είσπραξης εισιτηρίων) στα κάτωθι στοιχεία
Επωνυµία: Ειδικός Λογαριασµός Πανεπιστηµίου Κρήτης,
ΑΦΜ 090273059,
∆ΟΥ Ρεθύµνου,
∆ιεύθυνση Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, Ρέθυµνο
Ταχ. Κώδικας: 74100
Παρατηρήσεις:Για διαγωνισµό µε αρ.διακ.# 846-23/02/2011
Η εξόφληση θα γίνεται από την γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
του Πανεπιστηµίου Κρήτης µέσω των τραπεζών Πειραιώς και Ε.Τ.Ε. µε τις οποίες
συνεργάζεται ο ΕΛΚΕ (τα τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο), κατά κανόνα
εντός 90 ηµερών από την παραλαβή του σχετικού τιµολογίου από τον ανάδοχο (µε
προϋπόθεση την έγκαιρη και επαρκή χρηµατοδότηση του έργου από το Φορέα
Χρηµατοδότησης).
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Άρθρο X.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ'αυτόν και της
νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται
ένσταση.
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού (διεύθυνση
άρθρο 1) ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευσή της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής
των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση
του χρόνου αυτού ένσταση µε αυτήν την αιτία απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ένσταση
εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, συνοδευόµενη από
Γνωµοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον ΟΧ∆, και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο τρεις (3)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
β) Κατά της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας ως προς
την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από
αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά
από γνωµοδότησή της επιτροπής ενστάσεων του διαγωνισµού. Η ένσταση κατά της
συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ' αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται εντός 2 ηµερών από της υποβολής της.
γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική
απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση
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της κατακυρωτικής απόφασης, µε οποιοδήποτε τρόπο, στους συµµετέχοντες.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός 2
ηµερών από της υποβολής της, µε επιµέλεια του επισταµένου, εξετάζεται από την
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από
γνωµοδότηση της επιτροπής ενστάσεως του διαγωνισµού το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που κατατίθενται σύµφωνα µε το άρθρο 5
ενότητα β της παρούσης, µέσα σε χρονικό διάστηµα 2 εργασίµων ηµερών αφότου ο
ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω
δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός 2 ηµερών από την
υποβολή της στο µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την
επιτροπή ενστάσεων και η Επιτροπή Ερευνών εκδίδει την σχετική απόφασή του το
αργότερο σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από την ανωτέρω διηµέρου προθεσµίας.

Ενστάσεις

που

υποβάλλονται

για

οποιουσδήποτε

άλλους

λόγους,

εκτός

τους

προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές.
Η σχετική απόφαση επί των ενστάσεων κοινοποιείται στους ενισταµένους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Γραµµατείας της Επιτροπής Ερευνών. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη
γνώση της απόφασης µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς από την Επιτροπή
Ερευνών µε φροντίδα τους.

Άρθρο XI. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην παρούσα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων,
αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
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Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση το πιστωτικό ίδρυµα
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: α) Την ηµεροµηνία έκδοσης, β) Τον
εκδότη, γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δ) Τον αριθµό της εγγύησης, ε) Το
ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του
προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως
ΙI. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Επιτροπής Ερευνών που διενεργεί
τον διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
IV.

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.

Άρθρο XII. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα προσωπικά έξοδα και οι αµοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για
την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του.

Άρθρο XIII.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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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 και
µία

τοπική

και

θα

αναρτηθεί

και

στην

ιστοσελίδα

του

Ειδικού

Λογαριασµού

www.elke.uoc.gr και στην ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου www.uoc.gr.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Εµµανουήλ Πετράκης

Στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, κατωτέρω, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσης
πρόσκλησης :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Σχέδιο σύµβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υποδείγµατα Υπευθύνων ∆ηλώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Κατάσταση των αντιστοίχων του ελληνικού (εµποροβιοτεχνικού)
επιµελητηρίου µητρώων στις χώρες της κοινότητας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στο Ηράκλειο σήµερα την …………….... µεταξύ των συµβαλλοµένων:
Α) του Ειδικού Λογαριασµού (ΕΛ) του Πανεπιστηµίου Κρήτης που εδρεύει στο Ρέθυµνο,
Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Ερευνών, κ. Πετράκη Εµµανουήλ (Π.∆. 432/81), στο εξής αποκαλούµενο
«Εργοδότης» ή «Αναθέτουσα Αρχή»
Β) τoν .. (όνοµα/επωνυµία) …. κάτοικο/έδρα …, διεπόµενο από … νόµους (για αλλοδαπό
ν.π.)

µε ΑΦΜ …, όπως εκπροσωπείται νόµιµα (για ν.ππ) από τον …, δυνάµει του

υπ’αρ…. πρακτικού .. (για ΑΕ) στο εξής αποκαλούµενο «Ανάδοχος» και
Γ) τον κο Μιχαήλ ∆αµανάκη, που έχει ορισθεί ως επιστηµονικός υπεύθυνος του
ερευνητικού
Λογαριασµός

προγράµµατος

…………………..το

οποίο

διαχειρίζεται

ο

Ειδικός

του Πανεπιστηµίου Κρήτης υπό ΚΑ …….. και χρηµατοδοτείται από

…………., καλούµενος εφεξής ως «επιστηµονικός υπεύθυνος»
συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω :

1. Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε την υπ’αρ ……. απόφαση της
…………. συνεδρίας της, ενέκρινε τη διεξαγωγή διαγωνισµών στα πλαίσια του
προγράµµατος µε κα:………. και τίτλο «…………………..» Το έργο χρηµατοδοτείται από
…………. ∆υνάµει της µε αρ. πρωτ. ………… αναλυτικής διακήρυξης πραγµατοποιήθηκε
πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός, σύµφωνα µε 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, η οποία
απέκτησε ισχύ νόµου δυνάµει του άρθρου 36 του ν. 3794/09, ΦΕΚ Α 156/4.9.09.
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των Υπουργών Οικονοµικών και Εθν. Παιδείας (ΦΕΚ Β826/96) και του οδηγού
χρηµατοδότησης ερευνών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, για
την ανεύρεση αναδόχου-αναδόχων που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες µετακίνησης
των συµµετεχόντων σε επιµορφωτικό σεµινάριο στα πλαίσια του έργου µε τίτλο
«Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση
στη ∆ιασπορά»

Κατόπιν της πραγµατοποίησης του ως άνω διαγωνισµού σύµφωνα µε τους όρους της
προκήρυξης η Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ. στην … Συνεδρία της µετά από εισήγηση της
αρµόδιας επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών (επιτροπής
διαγωνισµού) κατακύρωσε µε την υπ’αρ. … απόφασή της τον παραπάνω διαγωνισµό στον
δεύτερο των συµβαλλοµένων (ανάδοχο). Την απόφασή της αυτή ανακοίνωσε ο εργοδότης
στον ανάδοχο την …, δυνάµει της υπ’αρ. πρωτ…… επιστολής του και τέθηκε προθεσµία για
την υπογραφή αυτής ηµέρες 10 από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης αυτής.

Με βάση τα παραπάνω, ο πρώτος των συµβαλλοµένων αναθέτει στο δεύτερο των
συµβαλλοµένων τη …, σύµφωνα µε τους όρους και την περιγραφή που ορίζονται στην µε
αρ. πρωτ. ….. ανωτέρω αναφερόµενη προκήρυξη, η οποία θεωρείται ότι αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συγκεκριµένα ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το κάτωθι έργο ……….(ακριβής περιγραφή
έργου), το οποίο εφεξής για χάριν συντοµίας θα αναφέρεται ως «έργο»

Η αναλυτική περιγραφή του έργου συµπεριλαµβάνεται στην τεχνική προσφορά του
αναδόχου, η οποία έχει κατατεθεί στην επιτροπή διαγωνισµού, συνάπτεται στη παρούσα
28

υπό παράρτηµα Α και συνυπογράφεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’
αριθµ. …… Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της τράπεζας ……………………….. ποσού …. €
(ίση µε το 10% του συµβατικού αντικειµένου) ευρώ µε ηµεροµηνία λήξης ……….. (60 ηµέρες
αργότερα από την ολοκλήρωση του έργου),. Σε περίπτωση παράτασης για οποιοδήποτε
λόγο της ηµεροµηνίας παράδοσης θα παρατείνεται, µε ενέργειες του αναδόχου, και η ισχύς
της εγγυητικής επιστολής.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ & ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος δηλώνει:
Ο ανάδοχος εγγυάται ότι …

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Η πληρωµή θα γίνει ως εξής:
Με την υπογραφή της σύµβασης θα καταβληθεί το 20% της σύµβασης.
Με την αναχώρηση και πλήρη ολοκλήρωση του έργου θα καταβληθεί το υπόλοιπο της
σύµβασης,
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και την οικονοµική προσφορά του αναδόχου, η
οποία έχει κατατεθεί στην επιτροπή του διαγωνισµού και προσαρτάται στο παρόν ως
παράρτηµα Β, συνυπογράφεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του.
2. Μέσα στην ως άνω τιµή

συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες του

αναδόχου για την εκτέλεση του συµφωνηθέντος έργου.
Ο αναλογούν Φ.Π.Α, βαρύνει τον εργοδότη.
3. Η πληρωµή της αµοιβής του αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε τα ισχύοντα στον οδηγό
χρηµατοδότησης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης µετά την παράδοση,
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εφόσον ο ανάδοχος εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών/ τιµολόγιο πώλησης /
τιµολόγιο δελτίο αποστολής, στα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυµία:Ειδικός Λογαριασµός Πανεπιστηµίου Κρήτης,
ΑΦΜ 090273059,
∆ΟΥ Ρεθύµνου,
∆ιεύθυνση: Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, Ρέθυµνο
Ταχ. Κώδικας: 74100
Παρατηρήσεις:Για διαγωνισµό µε αρ.διακ.#846/23.02.2011
τα

οποία

θα

περιέχουν

τις

υπηρεσίες που

έχουν

εκτελεστεί.Επίσης

για

την

πραγµατοποίηση εκάστης πληρωµής οφείλει ο ανάδοχος να προσκοµίζει ακόµη : α) µία
φορολογική ενηµερότητα, β) µία ασφαλιστική ενηµερότητα. Για την εξόφληση του
τιµολογίου απαιτείται επίσης η βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής του εξοπλισµού που
έχει συσταθεί για το ως άνω πρόγραµµα ότι το έργο παραλήφθηκε και λειτουργεί καλώς.
4. Από το αναγραφόµενο ποσό σε κάθε τιµολόγιο η γραµµατεία του εργοδότη θα
διενεργήσει την παρακράτηση φόρου 4% ή 8% ή 20% επί της αξίας των ειδών πριν τον
υπολογισµό ΦΠΑ και θα αποδώσει στην αρµόδια ∆ΟΥ (και θα χορηγήσει τη σχετική
βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου εισοδήµατος).
5. Η εξόφληση θα γίνεται µε κατάθεση του αντίστοιχου ποσού του τιµολογίου
(αφαιρουµένου του 4% ή 8% ή 20%

που ανωτέρω ορίζεται) από την γραµµατεία του

Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης µέσω των τραπεζών
Πειραιώς ή Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σε τραπεζικό λογαριασµό του αναδόχου που
έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, κατά κανόνα εντός 90 ηµερών από την παραλαβή του
σχετικού τιµολογίου (µε προϋπόθεση την έγκαιρη και επαρκή χρηµατοδότηση του έργου).
Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ.
6. Ρητά αποκλείεται η αύξηση ης αµοιβής του αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία. Ο
ανάδοχος δηλώνει ότι έχει συνυπολογίσει µέσα στην προσφορά του όλες τις περιστάσεις
και παραιτείται ρητώς από την τροποποίηση των τιµών ή την αναπροσαρµογή τους για
οποιαδήποτε αιτία, ακόµη και για τη διενέργεια λογιστικών λαθών ή παραλείψεων.
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7. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα τραπεζικά και λοιπά έξοδα, που θα προκύψουν κατά την
πληρωµή. Τραπεζικά έξοδα που τυχόν προκύψουν βαρύνουν τον ανάδοχο.
8. Τον ανάδοχο βαρύνουν :α) η κράτηση φόρου 4% ή 8% ή 20% για την οποία θα
χορηγείται σχετική βεβαίωση, και β) κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση.

Ε. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της
επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή
εκχώρηση, µόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση
υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το
τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε.

ΣΤ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο,

οφείλει να γνωστοποιήσει και

επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει
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εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά
µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος.

Ζ. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις
προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια
της Αναθέτουσας Αρχής
γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική

διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε
βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
του επαγγέλµατός του
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται,
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι
αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε
τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας
προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο
ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
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β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο,
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς
και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να
µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά

ή άλλα αγαθά που

αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι
του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα
µε

την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους

υποχρεώσεων.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για
κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος λόγω της
καταγγελίας.
Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται ανάλογα οι σχετικές
διατάξεις του Α.Κ. και της λοιπής νοµοθεσίας.

Η. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Όσον αφορά την επικοινωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών αρµόδια πρόσωπα για την
επικοινωνία και την ανταλλαγή δοσοληψιών στα πλαίσια της παρούσης σύµβασης είναι: α)
για την αναθέτουσα αρχή ο κος Μιχαήλ ∆αµανάκης και β) για τον ανάδοχο ο κ. ………… οι
δε διευθύνσεις θα είναι οι αναφερόµενες ανωτέρω. Ο δε …………. (φερόµενος ως νόµιµος
εκπρόσωπος του αναδόχου), εγγυάται ότι έχει την εντολή να εκπροσωπεί την εταιρία και
να τη δεσµεύει µε την υπογραφή του και να συναλλάσσεται για λογαριασµό της όσον αφορά
τη εκτέλεση της παρούσης. Σε περίπτωση δε που δεν έχει την αντίστοιχη εντολή,
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αναλαµβάνει ο ίδιος τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και ευθύνεται προσωπικά
για την εκτέλεσή της.

Θ. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα,
αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια στο Ηράκλειο Κρήτης.
Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε στα ελληνικά και (σε περίπτωση αλλοδαπού αναδόχου) ο
ανάδοχος δηλώνει πως το περιεχόµενό της είναι απολύτως κατανοητό µέσω διερµηνείας ή
µέσω µετάφρασης που διενεργήθηκε µε ευθύνη και επιµέλεια του αναδόχου.
Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις.
Οι όροι της υπ’αρ…………. διακήρυξης ισχύουν ταυτόχρονα, αλλά το κείµενο της σύµβασης
κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη
και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Σε
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από
συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση,
δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.

Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται ανάλογα οι σχετικές
διατάξεις του ελληνικού Α.Κ. και της λοιπής νοµοθεσίας.
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Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε 3 πρωτότυπα και έλαβε κάθε συµβαλλόµενος από ένα.

Για το Πανεπιστήµιο Κρήτης
Εµµανουήλ Πετράκης
Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Μιχαήλ ∆αµανάκης
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Του Έργου

Για τον ανάδοχο
………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
Ακολουθούν υποδείγµατα υπεύθυνων δηλώσεων που καλούνται να υποβάλλουν οι
συµµετέχοντες µε τον φάκελο της προσφοράς τους, σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της
παρούσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: τα υποδείγµατα συµπληρώνονται και διαµορφώνονται από τον κάθε
ενδιαφερόµενο µε δική του ευθύνη.
Απαιτείται σε όλες τις σελίδες θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Υπόδειγµα Α: υπεύθυνη δήλωση συµµετέχοντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο:
Υπόδειγµα Β: υπεύθυνη δήλωση συµµετέχοντα εφόσον είναι νοµικό πρόσωπο:
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2)
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός
∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Αρ.
Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:

Οδό
ς:

Αρι
θ:

ΤΚ
:

∆/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδροµε
ίου
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, και για τη συµµετοχή µου στον διαγωνισµό που
προκηρύχτηκε από τον ΕΛΚΕ ΠΚ µε Αρ. Πρωτ. Αναλυτικής ∆ιακήρυξης …………. δηλώνω ότι:
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1. δεν έχω καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1
του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού
Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας, ή για κάποιο
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. ∆εν τελώ σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου ή δεν έχει κινηθεί σε
βάρος µου διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών,
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιασδήποτε άλλης
ανάλογης κατάστασης που προβέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου
3. είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις µου
4. είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, επάγγελµα ………. (Ή ασκώ γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα ) (για τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα αναφέρεται
το οικείο επιµελητήριο ή ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση)
5. (αν είµαι νοµικό πρόσωπο) δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελώ υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).
6. Ότι δεν έχουν τεθεί νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας στην επιχείρησή µου
7. Ότι δεν έχει επιβληθεί στην επιχείρησή µου η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς,
µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π∆
118/07
Ηµεροµηνία:

……………….20……
Ο – Η ∆ηλ.
(Υπογραφή)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να
ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2)
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός
∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Τηλ:

Οδό
ς:

Αρ.
Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):

Αρι
θ:

ΤΚ
:

∆/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδροµε
ίου
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις

(3)

, που προβλέπονται από τις

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόµιµος εκπρόσωπος
της ………………………………………………………………………….
και για τη συµµετοχή της στον διαγωνισµό της …………...(ηµεροµηνία)

που

προκηρύχτηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Πανεπιστηµίου Κρήτης µε Αρ. Πρωτ.
Αναλυτικής ∆ιακήρυξης …………………….., δηλώνω ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής
της προσφοράς της η εν λόγω εταιρεία:
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1. δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. ∆εν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή οποιαδήποτε
άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής της ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιασδήποτε άλλης ανάλογης κατάστασης
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής της
3. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις της
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της
4. είναι εγγεγραµµένη στο οικείο Επιµελητήριο, επάγγελµα ………. (Ή ασκεί
γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα ) (για τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα θα αναφέρεται το οικείο επιµελητήριο ή ισοδύναµη επαγγελµατική
οργάνωση)
5. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
6. Ότι δεν έχουν τεθεί νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας στην επιχείρηση
7. Ότι δεν έχει επιβληθεί στην επιχείρηση η ποινή του αποκλεισµού από
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα
άρθρα 18, 34 και 39 του Π∆ 118/07
8. ∆ήλωση χώρας καταγωγής των προσφεροµένων ειδών, κατά το Άρθρο 13 της
παρούσης.
9. θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσει µόνο για τους σκοπούς του
διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπόλοιπων προσφορών που
τυχόν θα τεθούν υπόψη µου και αποτελούν κατά δήλωση τους εµπορικό ή
επιχειρηµατικό απόρρητο.
10. η προσφορά της συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται
στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
11. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της ως άνω προκήρυξης.

40

12. Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση
των δικαιολογητικών του άρθρου 10 της παρούσης και σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π∆ 118/07.
(4)
Ηµεροµηνία:

………….….20……
Ο – Η ∆ηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του
δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα
αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της
και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
(ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 78
ΤΟΥ Π∆ 60/2007

Βέλγιο

“Registre du Commerce”
“Handelsregister”

∆ανία

“ Erhvervs-og Selskabsstyrelsen”

Γερµανία

“Handelsregister”
“Handwerksrolle”

Αυστρία

“Firmenbuch”
“Gewerberegister”
“Mitgliederverzeichnisse

der

Landeskammern”
Φινλανδία

“Kaupparekisteri”
“Handelsregistret”

Σουηδία

“Aktiebolags-,

handels-

eller

foreningsregistren”

Γαλλία

“Registre du Commerce et des societes”
“Repertoire des Metiers”

Ιταλία

“Registro

della

Camera

di

Commercio,

Industria, Agricoltura e Artigianato”
“Registro delle Commissioni Provinciali per l’
Artigianato”
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Λουξεµβούργο

“Registre aux Firmes”
“Role de la Chambre des Metiers”

Ολλανδία

“Handelsregister”

Πορτογαλία

“Registro Nacional das Pessoas Colectivas”

Ισπανία

“Registro Mercanti”

Ιρλανδία

“Registrar of Companies”
“Registrar of Friendly Societies”

Ηνωµένο Βασίλειο

“Registrar of Companies”
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