ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ»
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
διεθνή ανοιχτό διαγωνισµό µε τον σκοπό της επιλογής αναδόχου για τις ανάγκες του
έργου
«ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ»
Υποέργο 8: «Μετακίνηση και διαµονή συµµετεχόντων στις δραστηριότητες του
θέρους 2011
προϋπολογισµού 231.463,96 € (χωρίς ΦΠΑ),
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα παρόντα τεύχη δηµοπράτησης και
καλεί κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει σχετική προσφορά.
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2025/13.04.2011
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ΜΕΡΟΣ Α’: Γενικά
Άρθρο 1
Στοιχεία ∆ιαγωνισµού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισµοί – ∆ηµοσίευση
1.1. Στοιχεία ∆ιαγωνισµού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΣΤΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ – ∆ΙΑΜΟΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ
2011
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:
231.463,96
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ:
256.925
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 02/06/2011
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΏΡΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
10:00 π.µ.
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ε∆ΙΑΜΜΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΓΑΛΛΟΥ- ΡΕΘΥΜΝΟ-ΚΡΗΤΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
1.2. Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΠΑΝΑΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΡΕΘΥΜΝΟ-ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
28310 77948
ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX:
28310 77951
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ kopanaki@elke.uoc.gr
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ:

ΓΑΛΛΟΥ-
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1.3. Ορισµοί:
Στην παρούσα προκήρυξη, καθώς και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης του
παρόντος διαγωνισµού οι παρακάτω όροι θα χρησιµοποιούνται µε το κάτωθι
περιεχόµενο:
Ενδιαφερόµενος: οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος προτίθεται να λάβει
µέρος στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία,
∆ιαγωνιζόµενος: ο φορέας ο οποίος έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής,
Τεύχη: τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 της
παρούσας Προκήρυξης,
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού: η Επιτροπή παραλαβής των προσφορών και
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία έχει ορισθεί βάσει των οικείων
διατάξεων.
Επιτροπή Ενστάσεων: η Επιτροπή που επιλαµβάνεται όλων των
ενστάσεων των σχετικών µε το διαγωνισµό και έχει οριστεί βάσει των
οικείων διατάξεων
Προσωρινός ανάδοχος: ο διαγωνιζόµενος η προσφορά του οποίου έχει
κριθεί ως η πλέον κατάλληλη και εκκρεµεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών
του άρθρου 17.3. της παρούσας προκήρυξης.
Οριστικός ανάδοχος: ο διαγωνιζόµενος στον οποίο κατακυρώνεται
οριστικά το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.
Σύµβαση: το συµβατικό κείµενο που θα υπογραφεί µεταξύ της
αναθέτουσας αρχής και του οριστικού αναδόχου, µετά την οριστική
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σε αυτόν.
Συµβατική αµοιβή: η οικονοµική προσφορά του οριστικού αναδόχου, χωρίς
ΦΠΑ.
1.4. ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες ∆ηµοσίευσης:
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Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δηµοσιευθεί, µε δαπάνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεών της και, µε
δαπάνες της αναθέτουσας αρχής, στον ελληνικό τύπο, ως ακολούθως:
1.4.1. Ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14/04/2011
1.4.2. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως: 15/04/2011
1.4.3. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα,
ευρείας κυκλοφορίας, δηλαδή στην εφηµερίδα «ΚΕΡ∆ΟΣ» :
19/04/2011
1.4.4. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε δεύτερη ηµερήσια οικονοµική
εφηµερίδα, ευρείας κυκλοφορίας, δηλαδή στην εφηµερίδα «ΓΕΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»:19/04/2011
1.4.5. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε τοπική εφηµερίδα, δηλαδή στην
εφηµερίδα «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»19/04/2011
1.4.6. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε δεύτερη τοπική εφηµερίδα, δηλαδή στην
εφηµερίδα «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 19/04/2011

Άρθρο 2
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
Ο διαγωνισµός αφορά σε:
1. Εισιτήρια, οδικές µετακινήσεις και διαµονή για 20 άτοµα τα οποία
θα συµµετέχουν σε συνάντηση εργασίας στο Ρέθυµνο το χρονικό
διάστηµα 07-13/07/2011
2. Εισιτήρια, οδικές µετακινήσεις και διαµονή για 15 άτοµα τα οποία
θα συµµετέχουν σε διηµερίδα στο Ρέθυµνο το χρονικό διάστηµα 0710/07/2011
3. Εισιτήρια, οδικές µετακινήσεις, ξεναγήσεις και διαµονή για 30
άτοµα τα οποία θα συµµετέχουν σε επιµορφωτικό σεµινάριο στο Ρέθυµνο
το χρονικό διάστηµα 01-17/07/2011
4. Εισιτήρια, οδικές µετακινήσεις, ξεναγήσεις και διαµονή για 35
άτοµα τα οποία θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα ηλεκτρονικής µάθησης
∆ίκτυο σχολείων στο Ρέθυµνο το χρονικό διάστηµα 01-10/07/2011
5. Εισιτήρια και διαµονή µε διατροφή 10 ατόµων, διαµονή µε διατροφή
75 ατόµων για 5 ηµέρες και διατροφή 75 ατόµων για 5 ηµέρες, τα οποία
θα συµµετέχουν σε επιµορφωτικό σεµινάριο στην Αθήνα το χρονικό
διάστηµα περίπου το δεύτερο ή τρίτο δεκαήµερο Ιουλίου 2011.
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Άρθρο 3
Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – Τεύχη ∆ιαγωνισµού – Συµβατικά Τεύχη
3.1. Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι κατωτέρω
διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας
προκήρυξης.
3.1.1. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών».
3.1.2. O ισχύων Οδηγός Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασµού Πανεπιστηµίου Κρήτης (καλούµενος ως ΟΧ∆)
3.1.3.H ΚΥΑ 679/22.8.96 των Υπουργών Οικονοµίας και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
ΚΥΑ Β1/819/88 Β-920/21.12.88» (ΦΕΚ Β-826/10.9.96) ως ισχύει
3.1.4. Η µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»
(Κωδικός ΕΠ 6, CCI: 2007GR05UP0002) της προγραµµατικής
περιόδου 2007-2013 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
3.1.5. Το Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου
2005».
3.1.6. Ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/2010) «∆ηµόσιες συµβάσεις:
∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψή τους-Οδηγ 89/665 &
92/13/ΕΟΚ.
3.1.7.Ο Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19/1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου
Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
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3.1.8.Το Π∆ 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών
Ανωνύµων Εταιριών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων
ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα».
3.1.9.Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νοµοθεσίας, κατά το
µέρος που αφορά τον παρόντα ∆ιαγωνισµό.
3.1.10.Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247/1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει
σήµερα».
3.1.11. Η 4.4.5. απόφαση 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 8 µε κα 3186 και τίτλο «Μετακίνηση – ∆ιαµονή
συµµετεχόντων στις δραστηριότητες του θέρους 2011»
3.2. Τεύχη ∆ιαγωνισµού – Συµβατικά Τεύχη:
Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού, τα οποία, µετά την υπογραφή της σύµβασης,
καθίστανται συµβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

Το συνηµµένο στην παρούσα προκήρυξη σχέδιο Σύµβασης.
Η παρούσα Προκήρυξη.
Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου.
Η τεχνική προσφορά του αναδόχου.
Το συµβατικό κείµενο που θα υπογραφεί.

Άρθρο 4
Παραλαβή Τευχών ∆ιαγωνισµού – Παροχή Συµπληρωµατικών
Πληροφοριών/ ∆ιευκρινίσεων
4.1. Παραλαβή τευχών ∆ιαγωνισµού:
4.1.1.Περίληψη της παρούσας προκήρυξης καταρτίστηκε και απεστάλη µε
ηλεκτρονικά µέσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://simap.eu.int
4.1.2.H παρούσα προκήρυξη µε όλα τα παραρτήµατά της διατίθεται
ελεύθερα, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην ηλεκτρονική
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διεύθυνση http://www.elke.uoc.gr στην οποία ο καθένας έχει άµεση,
ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση
4.2. Παροχή Συµπληρωµατικών Πληροφοριών/ ∆ιευκρινίσεων:
4.2.1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν συµπληρωµατικές
πληροφορίες/ διευκρινίσεις, αναφορικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού,
µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας
άσκησης της ένστασης του άρθρου 20 της παρούσας προκήρυξης. Οι
εν λόγω πληροφορίες/ διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως το
αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν τις ως άνω συµπληρωµατικές
πληροφορίες/ διευκρινίσεις ακόµα και µετά την παρέλευση της
ανωτέρω προθεσµίας. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω
πληροφορίες/ διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως το αργότερο έξι
(6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,
χωρίς ο συγκεκριµένος ενδιαφερόµενος να έχει δικαίωµα ένστασης
δυνάµει του άρθρου 20 της παρούσας προκήρυξης.
4.2.2. Οι γραπτές απαντήσεις της αναθέτουσας αρχής του παρόντος
άρθρου, αναρτώνται εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο παρόν
άρθρο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.elke.uoc.gr στην
οποία ο καθένας έχει άµεση, ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση.
4.2.3. Από την παραλαβή των τευχών του ∆ιαγωνισµού και από την
παροχή, κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, των τυχόν
συµπληρωµατικών πληροφοριών/ διευκρινίσεων συνάγεται, κατά
αµάχητο τεκµήριο, ότι ο ενδιαφερόµενος έχει λάβει γνώση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου.

Άρθρο 5
Γλώσσα ∆ιαδικασίας
5.1. Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή
απόφαση τα οποία θα εκδίδονται από την αναθέτουσα αρχή θα συντάσσεται
στην ελληνική γλώσσα.
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5.2. Κάθε συνεννόηση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των
ενδιαφεροµένων, των διαγωνιζοµένων και του προσωρινού ή οριστικού
αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόµνηµα των εν λόγω προσώπων
που απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα.
5.3. Οι ενδιαφερόµενοι, οι διαγωνιζόµενοι και ο προσωρινός ή οριστικός
ανάδοχος είναι υποχρεωµένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν
αλλοδαπών υπαλλήλων τους µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την
παρουσία κατάλληλων διερµηνέων.

Άρθρο 6
Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό
6.1. Η συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά αµάχητο τεκµήριο ότι
ο διαγωνιζόµενος, αλλά και κάθε µέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόµενης
σύµπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση α) της
παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β) της
εφαρµοστέας νοµοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο άρθρο 3.1 της παρούσας
προκήρυξης.
6.2. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνιστά, επίσης, αµάχητο τεκµήριο ότι ο
διαγωνιζόµενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νοµιµότητα των όρων
όλων των τευχών
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Άρθρο 7
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
7.1. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση η
οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του
έργου του παρόντος διαγωνισµού σε αυτήν:
7.1.2 Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα
κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή
στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου,
η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄
139/1997).
7.1.3. Κοινοπραξίες – Συµπράξεις - Ενώσεις µέλη των οποίων είναι τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου.
7.2. Οι Κοινοπραξίες – Συµπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν
υποχρεούνται να περιβληθούν µε ιδιαίτερη νοµική µορφή, προκειµένου να
υποβάλουν προσφορά. Τα µέλη αυτών των Κοινοπραξιών – Συµπράξεων –
Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της αναθέτουσας αρχής,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση
κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας
βίας, µέλος των Κοινοπραξιών – Συµπράξεων – Ενώσεων δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς, µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα
προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, µε την
ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος
πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται,
µε την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή και
εγκρίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
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7.3. Τα παραπάνω ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι
εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου, ενώ, τα παραπάνω
αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου του κράτους εγκατάστασής τους ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.
7.4. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να συµµετάσχει σε ένα µόνο
διαγωνιζόµενο σχήµα, είτε αυτοτελώς, είτε ως µέλος Σύµπραξης,
Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από το
διαγωνισµό, τόσο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όσο και όλα τα
διαγωνιζόµενα σχήµατα στα οποία συµµετέχει το ίδιο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο.
7.5. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν ειδική τεχνική και επαγγελµατική
ικανότητα, σχετική µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης.

Άρθρο 8
Προσωπική κατάσταση διαγωνιζοµένων
8.1. Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό, εφόσον συντρέχουν
στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο) ή σε ένα τουλάχιστον από τα µέλη του (αν πρόκειται για
σύµπραξη, κοινοπραξία ή ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων) µία
τουλάχιστον από τις παρακάτω ιδιότητες:
8.1.1. εάν έχει καταδικασθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων,
ο ποινικά υπεύθυνος µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, ήτοι:
8.1.1.1. για το αδίκηµα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
8.1.1.2. για το αδίκηµα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται 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,
8.1.1.3. για το αδίκηµα της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1
της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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8.1.1.4. για το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση από παράνοµες δραστηριότητες.
8.1.3. Εάν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, σύµφωνα
µε το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής του, για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
8.1.4. Ειδικά για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, εάν δεν έχουν
ονοµαστικοποιήσει τις µετοχές τους και, γενικά, εάν δεν έχουν
τηρήσει όσα προβλέπονται στο Π∆ 82/1996.
8.1.5. Εάν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση ή αναστολή εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή τελεί σε ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του.
8.1.6. Εάν νοµικό πρόσωπο τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.
1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή, για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα, σε άλλες, ανάλογες, καταστάσεις και, επίσης, εάν τελεί
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή, για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, υπό
άλλες, ανάλογες, καταστάσεις.
8.1.7. Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισµού από
διαγωνισµούς. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο
χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη µόνο για το χρονικό αυτό
διάστηµα.
8.1.8. Εάν έχει καταδικασθεί βάσει αµετάκλητης δικαστικής απόφασης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και
η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή
του.
8.1.9. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε
το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική
του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε
µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

14

8.1.10.Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας
εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου.
8.1.11.Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της
χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου.

Άρθρο 9
Ειδική Τεχνική, Επαγγελµατική και Χρηµατοπιστωτική Ικανότητα
9.1. Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της
παρούσας προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον, και ειδική τεχνική,
επαγγελµατική και χρηµατοπιστωτική ικανότητα, κατά τα διαλαµβανόµενα
στο παρόν άρθρο.
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να έχει την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας
σύµφωνα µε την νοµοθεσία, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να
συµπεριλάβει στο φάκελο «δικαιολογητικά».
Επίσης κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλα τεκµηριωµένη
και αποδεδειγµένη εµπειρία στην υλοποίηση έργων συναφούς αντικειµένου
µε το υπό ανάθεση Έργο.
Προς απόδειξη της εµπειρίας του ο διαγωνιζόµενος πρέπει να παραθέσει εντός
του φακέλου «Τεχνική προσφορά » κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των
κυριότερων, αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία
υλοποίησε κατά την προηγούµενη τριετία και συγκεκριµένα τα έτη 20082009-2010, 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.
Επίσης κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή µεγαλύτερο από το 150% του
προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου και συγκεκριµένα
• 385.688 € στη περίπτωση που συµµετέχει για το σύνολο του
προκηρυσσόµενου έργου
• 224.517€ σε περίπτωση που συµµετέχει µόνο για την οµάδα 1
• 160.870€ σε περίπτωση που συµµετέχει µόνο για την οµάδα 2.
.
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Προς απόδειξη χρηµατοπιστωτικής του ικανότητας ο διαγωνιζόµενος πρέπει να
παραθέσει εντός του φακέλου «τεχνική προσφορά» 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.
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ελάχιστων
προϋποθέσεων συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά τους (εντός
του Φακέλου «Τεχνική προσφορά») 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 9.1. της παρούσας.

9.2. Εάν ο διαγωνιζόµενος είναι Σύµπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση φυσικών ή
νοµικών προσώπων, η ειδική τεχνική, επαγγελµατική και χρηµατοπιστωτική
ικανότητα η οποία απαιτείται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µπορεί να
προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα µέλη της Σύµπραξης, Κοινοπραξίας ή
Ένωσης.
9.3. Οι διαγωνιζόµενοι, για να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν την τεχνική και
επαγγελµατική τους ικανότητα, µπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες
άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων, που δεν µετέχουν στο διαγωνισµό,
αλλά έχουν δεσµευθεί ότι θα τις θέσουν στη διάθεση των διαγωνιζοµένων
για την εκτέλεση της Σύµβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν µε
αυτούς σχέση συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Η δέσµευση αυτή
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αποδεικνύεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου, εάν πρόκειται
για νοµικό πρόσωπο, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση, εάν πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο. Το εν λόγω τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πρέπει να πληροί
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης.

17

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 10
Αντικείµενο του έργου
10.1. Γενική περιγραφή του αντικειµένου του έργου1
Ο διαγωνισµός αφορά σε:
1. Εισιτήρια, οδικές µετακινήσεις και διαµονή για 20 άτοµα τα οποία θα
συµµετέχουν σε συνάντηση εργασίας στο Ρέθυµνο το χρονικό
διάστηµα 07-13/07/2011
2. Εισιτήρια, οδικές µετακινήσεις και διαµονή για 15 άτοµα τα οποία θα
συµµετέχουν σε διηµερίδα στο Ρέθυµνο το χρονικό διάστηµα 0710/07/2011
3. Εισιτήρια, οδικές µετακινήσεις, ξεναγήσεις και διαµονή για 30 άτοµα
τα οποία θα συµµετέχουν σε επιµορφωτικό σεµινάριο στο Ρέθυµνο το
χρονικό διάστηµα 01-17/07/2011
4. Εισιτήρια, οδικές µετακινήσεις, ξεναγήσεις και διαµονή για 35 άτοµα
τα οποία θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα ηλεκτρονικής µάθησης
∆ίκτυο σχολείων στο Ρέθυµνο το χρονικό διάστηµα 01-10/07/2011
5. Εισιτήρια και διαµονή µε διατροφή 10 ατόµων, διαµονή µε διατροφή
75 ατόµων για 5 ηµέρες και διατροφή 75 ατόµων για 5 ηµέρες, τα
οποία θα συµµετέχουν σε επιµορφωτικό σεµινάριο στην Αθήνα το
χρονικό διάστηµα περίπου το δεύτερο ή τρίτο δεκαήµερο Ιουλίου
2011.

10.2. Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλαβει τις κάτωθι υποχρεώσεις καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου:
Αναφορικά µε τα αεροπορικά εισιτήρια:
1. να αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση των υπηρεσιών θα γίνει στις
ηµεροµηνίες που αναγράφονται στην προκήρυξη, χωρίς να
αποκλείεται το ενδεχόµενο να υπάρξουν και κάποιες µικρές
1

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου στο Παράρτημα Α «Αναλυτική Περιγραφή
Αντικειμένου έργου » της διακήρυξης
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αποκλίσεις εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων. Ακόµη λόγω
αστάθµητων παραγόντων ενδέχεται να τροποποιηθεί ελαφρώς ο
αριθµός των ατόµων, η αφετηρία του ταξιδιού, οι ηµεροµηνίες
αφίξεως-αναχωρήσεως. Αν οι αλλαγές αυτές επιφέρουν αλλαγή
των αντίστοιχων τιµών αυτή αυτή θα επιβαρύνει τον εργοδότη,
µε την προϋπόθεση ότι οι νέες τιµές θα είναι ανάλογες µε αυτές
που έχει προσφέρει ο ανάδοχος και ότι θα ενηµερώσει για τις
νέες χρώσεις των εργοδότη χωρίς καθυστέρηση.
2. να συνεργάζεται µε τον εργοδότη σε περίπτωση τροποποίησης
των ηµεροµηνιών άφιξης ή αναχώρησης για την διασφάλιση της
διαµονής των µετακινουµένων. Σε περίπτωση που η αλλαγή των
ηµεροµηνιών αυτών γίνεται υπαιτιότητά του, οφείλει να
αναλαµβάνει αποκλειστικά το κόστος της τυχόν επιπλέον
διανυκτέρευσής τους, τα επιπλέον έξοδά τους και να αναλαµβάνει
να τους αποζηµιώνει πλήρως για τυχόν άλλες ζηµίες
προκαλούνται από την αλλαγή αυτή,
3. να φροντίζει κατά τις κρατήσεις των εισιτηρίων να προκαλεί
ελαχιστοποίηση του χρόνου αναµονής των µετακινουµένων στα
ενδιάµεσα αεροδρόµια,
4. να συνεννοείται συνεχώς και να συνεργάζεται µε τα εντεταλµένα
για το σκοπό αυτό πρόσωπα από τη µεριά του εργοδότη ώστε να
επιτυγχάνεται επαλήθευση των δραστηριοτήτων προτού κάνει τις
σχετικές κρατήσεις και καταβάλει τα σχετικά ποσά µε σκοπό την
καλύτερη υλοποίηση των δραστηριοτήτων και την αποφυγή
σφαλµάτων,
5. να διορίσει ένα εκπρόσωπό της στο Ρέθυµνο µε σκοπό να
επιτυγχάνεται η επιτόπια συνεργασία µε τα εντεταλµένα
πρόσωπα του εργοδότη σχετικά µε κάθε δραστηριότητα,
6. να µεριµνά για τη συγκέντρωση των στελεχών των εισιτηρίων και
των καρτών επιβίβασης και για την παράδοσή τους στον
εργοδότη. Εάν για οποιοδήποτε λόγο χαθούν ή δεν
προσκοµισθούν οι κάρτες, τότε ο ανάδοχος αναλαµβάνει να πάρει
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Υπεύθυνες δηλώσεις για την πραγµατοποίηση της µετακίνησης
και την απώλεια της κάρτας (ανά οµάδα µετακινούµενων),

7. σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου
από
την
ανάδοχο,
υπάρξει
ανάγκη
πραγµατοποίησης
διαφορετικών από τις περιγραφόµενες στη διακήρυξη του
διαγωνισµού υπηρεσιών ή αύξηση των ζητούµενων, η ανάδοχος
υποχρεούται να τις πραγµατοποιεί αναντίρρητα αναζητώντας
πάντα το χαµηλότερο δυνατό κόστος για τον εργοδότη και σε
συνεργασία µαζί του, κατόπιν της αµοιβαίας αποδοχής σχετικά µε
την αναπροσαρµογή της αµοιβής της στην περίπτωση αυτή. Σε
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει και γραπτή αίτηση
των επιπλέον υπηρεσιών από τον εργοδότη ή τους
αντιπροσώπους του,
8. σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων µπορεί, µετά από συνεννόηση
µε τον εργοδότη, να υλοποιεί τη µετακίνηση µε άλλη πτήση ή
µέσω άλλης εταιρίας, και εφόσον προκύπτει επιπλέον κόστος
αυτό επιβαρύνει τον εργοδότη, κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσής
του από την ανάδοχο και σχετικής αποδοχής από τον εργοδότη,
9. σε περίπτωση αποκλίσεων των τιµών από τις προσφερθείσες
τιµές αυτές θα γνωστοποιείται στον εργοδότη πριν την έκδοση
του εισιτηρίου. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που η απόκλιση
υπερβαίνει το 5% της αρχικά προσφερόµενης τιµής του
εισιτηρίου, απαιτείται η συγκατάθεση του εργοδότη πριν την
έκδοση του εισιτηρίου,
10. σε περίπτωση ακύρωσης εκδοθέντων εισιτηρίων µε υπαιτιότητα
των µετακινούµενων, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει
την πληρωµή των εισιτηρίων στον ανάδοχο,
εφόσον
προσκοµιστεί βεβαίωση από την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία
ότι το αντίτιµο του συγκεκριµένου εισιτηρίου δεν µπορεί να
επιστραφεί.

Αναφορικά µε τη διαµονή-διατροφή:
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Για τη διαµονή των συµµετεχόντων θα απαιτηθούν µονόκλινα ή δίκλινα
δωµάτια µε ηµιδιατροφή ή πλήρη διατροφή. Η ανάδοχος οφείλει :
1. να αποστείλει λίστα µε όλες τις κρατήσεις των δωµατίων στα ονόµατα των
συµµετεχόντων ένα µήνα πριν από την ηµεροµηνία άφιξης, τις οποίες θα
επιβεβαιώσει ο εργοδότης εντός µίας εβδοµάδας. Σε περίπτωση αλλαγής
ή ακύρωσης των κρατήσεων, εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί προ µιας
εβδοµάδας από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία άφιξης, ο εργοδότης ή
οι συµµετέχοντες θα απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους για την
πληρωµή για αυτές. Εάν πραγµατοποιηθούν ακυρώσεις εντός της
τελευταίας εβδοµάδας προ της προγραµµατισµένης άφιξης για λόγους που
δεν ανάγονται σε ανωτέρα βία, ο εργοδότης θα επιβαρυνθεί µε το ήµισυ
της χρέωσης για τις πρώτες τρεις προγραµµατισµένες διανυκτερεύσεις,
για δε τις λοιπές θα απαλλάσσεται ολοσχερώς, εφόσον ειδοποιήσει
εγγράφως τον ανάδοχο προ της ηµεροµηνίας της προγραµµατισµένης
άφιξης. Εάν οι ακυρώσεις οφείλονται σε λόγους που δεν ανάγονται στη
σφαίρα ευθύνης των συµµετεχόντων ή του εργοδότη ή σε γεγονότα
ανωτέρας βίας, ο εργοδότης θα επιβαρυνθεί µε το ήµισυ της χρέωσης για
την πρώτη προγραµµατισµένη διανυκτέρευση, για δε τις λοιπές θα
απαλλάσσεται ολοσχερώς, εφόσον ειδοποιήσει εγγράφως τον ανάδοχο προ
της ηµεροµηνίας της προγραµµατισµένης άφιξης.
2. να συνεργάζεται µε τον εργοδότη έτσι ώστε να διαµορφώνεται το µενού
που θα προσφέρεται από το ξενοδοχείο σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των
συµµετεχόντων προσώπων και να ενηµερώνει εγκαίρως και πλήρως για
το µενού των γευµάτων.
3. Ο εργοδότης δύναται να αλλάξει µονοµερώς το πρόγραµµα των γευµάτων
(είτε µειώνοντας αυτά είτε αυξάνοντάς τα) που έχει αναλάβει ο ανάδοχος,
εφόσον ειδοποιήσει για το σκοπό αυτό τον ανάδοχο εγγράφως προ 24
ωρών, και σε αυτή την περίπτωση θα αναπροσαρµόζεται η χρέωση
αναλόγως, σύµφωνα µε τις προσφερθείσες τιµές και ο ανάδοχος οφείλει
να ενηµερώνει τον εργοδότη για τις νέες χρεώσεις χωρίς καθυστέρηση

Άρθρο 11
Προϋπολογισµός του έργου
11.1. Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των

231.463,96 €, χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 256.925 €, µε ΦΠΑ.
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11.2. Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού επιµερίζεται, ως εξής:
Οµάδα 1:αεροπορικές και οδικές µετακινήσεις (προϋπολογισµός 149.678)
Οµάδα2: διαµονή - διατροφή (προϋπολογισµός 107.247).

Άρθρο 12
Συµβατική ∆ιάρκεια – Αµοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωµής

12.1. Συµβατική ∆ιάρκεια:
Η διάρκεια της Σύµβασης είναι το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία
υπογραφής της έως και τις 15/08/2011.
12.2. Αµοιβή Αναδόχου:
12.2.1.
Η οικονοµική προσφορά του οριστικού αναδόχου αποτελεί τη
συµβατική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το ΦΠΑ.
12.2.2. Η αµοιβή του οριστικού αναδόχου δεν αναθεωρείται καθ’ όλη τη
διάρκεια της Σύµβασης.
12.2.3.
Ο οριστικός ανάδοχος δεσµεύεται για το αµετάβλητο της
οικονοµικής προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από αυτούς
που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας και αναφέρονται στο άρθρο 22
της παρούσας προκήρυξης. Επίσης, δεσµεύεται και για την ακρίβεια
των υπολογισµών, µε βάση τους οποίους θα διαµορφώσει την
οικονοµική προσφορά του.
12.2.4.
Όλα τα χρηµατικά ποσά και οι πληρωµές που θα
διενεργούνται από την αναθέτουσα αρχή θα εκφράζονται σε ευρώ,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
12.3. Τρόπος Πληρωµής:
12.3.1 Η πληρωµή του οριστικού αναδόχου, σύµφωνα µε την οικονοµική
προσφορά του, θα γίνεται µε βάση τους ακόλουθους κανόνες:
12.3.1.1
Με την υπογραφή της σύµβασης, στον ανάδοχο θα
καταβληθεί έντοκη προκαταβολή ύψους :
• 33% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ για την οµάδα 1 και
• 10% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ για την οµάδα 2
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Έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής που οφείλει να
εκδώσει ο ανάδοχος µε ηµεροµηνία λήξεως τον προβλεπόµενο
από τη σύµβαση χρόνο ολοκλήρωσης του έργου και να την
παραδώσει κατά την υπογραφή της σύµβασης.
12.3.1.2.
Το υπόλοιπο της συµβατικής αµοιβής του οριστικού
αναδόχου, µαζί µε το σύνολο του ΦΠΑ, θα καταβληθεί µε την
ολοκλήρωση της Σύµβασης, ήτοι µε την οριστική παραλαβή
του συνολικού παραδοτέου έργου και της συνεπούς
εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν
από την Σύµβαση.
12.3.2 Η συµβατική αµοιβή καταβάλλεται σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή
άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο.
12.3.3 Σε περίπτωση Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας ή Ένωσης φυσικών ή
νοµικών προσώπων, οι πληρωµές θα καταβληθούν αναλογικά σε
κάθε συµµετέχοντα στην εν λόγω Σύµπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση,
σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του.
12.3.4 Τα προβλεπόµενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα
εκδίδονται στο όνοµα της αναθέτουσας αρχής, µετά την εκτέλεση και
παράδοση του έργου, κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
12.3.5.
Η αναθέτουσα αρχή θα εξοφλεί το αντίτιµο των
παραστατικών της προηγούµενης παραγράφου, Η αναθέτουσα αρχή
θα εξοφλεί το αντίτιµο των παραστατικών της προηγούµενης
παραγράφου, σύµφωνα µε τους όρους του οδηγού χρηµατοδότησης
και διαχείρισης του εργοδότη που είναι σε ισχύ και σύµφωνα µε την
ΚΥΑ 679/96 όπως ισχύει και κατόπιν εντολής προς τη Γραµµατεία
του εργοδότη από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Κατά την εξόφληση
αυτή θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος, εφόσον αυτό
προβλέπεται από τις οικείες φορολογικές διατάξεις.
12.3.6.
Σε περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου, προϋπόθεση
για την εκτέλεση των ως άνω πληρωµών αποτελεί η χρηµατοδότηση
της αναθέτουσας αρχής, πριν από την οποία η αναθέτουσα αρχή δεν
θεωρείται υπερήµερη ως προς την εξόφληση των ως άνω
παραστατικών.
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ΜΕΡΟΣ ∆’: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 13
Τόπος, Τρόπος και Χρόνος υποβολής της Προσφοράς
13.1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν µε οποιοδήποτε µέσο το
φάκελο των προσφορών τους προς την αναθέτουσα αρχή και
συγκεκριµένα στις εγκαταστάσεις του Ειδικού Λογαριασµού στο
Ρέθυµνο
∆ιεύθυνση: Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου- Ρέθυµνο
Στοιχεία αρµοδίου ατόµου: Βαρβάρα Κοπανάκη,τηλ.28310 77948
Fax 28310 77951, ηλεκτρονική διεύθυνση kopanaki@elke.uoc.gr.
Στην περίπτωση αυτή, η προσφορά που αποστέλλεται γίνεται δεκτή µόνο εάν
περιέλθει αποδεδειγµένα στην αναθέτουσα αρχή την προηγούµενη ηµέρα της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι και την 01/06/2011,
ηµέρα Τετάρτη. Ηµεροµηνία δε υποβολής της προσφοράς θεωρείται η
ηµεροµηνία υποβολής της στο µέσο που θα την αποστείλει στην αναθέτουσα
αρχή.
13.2. Οι προσφορές που αποστέλλονται, κατά τη διαδικασία της προηγούµενης
παραγράφου, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή, πριν από
την λήξη της προθεσµίας της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου,
προκειµένου να αποσφραγιστούν µε τις υπόλοιπες προσφορές.
13.3. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή,
κατά παράβαση των οριζοµένων στις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος
άρθρου ή/ και εκπρόθεσµα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται,
χωρίς να αποσφραγιστούν.

Άρθρο 14
Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
14.1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, µέσα
σε σφραγισµένο φάκελο. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρωτότυπο
διαφέρει από το αντίγραφο της προσφοράς, υπερισχύει το πρωτότυπο.
14.2. Σε εξωτερική όψη του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
14.2.1. Η λέξη «Προσφορά».
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14.2.2.Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής,
14.2.3. Ο αριθµός και τα λοιπά στοιχεία της παρούσας προκήρυξης.
14.2.4.Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
14.2.5.Τα στοιχεία του αποστολέα/ διαγωνιζόµενου, µε ορισµό υπευθύνου
επικοινωνίας και ταχυδροµικής, καθώς και ηλεκτρονικής
διεύθυνσης.
14.3. Ο κύριος φάκελος προσφοράς επιβάλλεται να περιλαµβάνει τρεις
διακριτούς, σφραγισµένους φακέλους, ήτοι:
14.3.1.σφραγισµένο φάκελο των τυπικών δικαιολογητικών,
14.3.2.σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς και
14.3.3.σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.
14.4. Οι επιµέρους ως άνω φάκελοι φέρουν, πέραν από τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου, κατά τα οριζόµενα στην δεύτερη παράγραφο του παρόντος
άρθρου, την ένδειξη «Τυπικά ∆ικαιολογητικά», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονοµική Προσφορά», αντίστοιχα.
14.5. Το ειδικότερο περιεχόµενο των τριών επιµέρους φακέλων είναι το
ακόλουθο:
14.5.1.

Φάκελος Τυπικών ∆ικαιολογητικών:

Ο επιµέρους φάκελος των τυπικών δικαιολογητικών επιβάλλεται να
περιέχει τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:
14.5.1.1.
Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε τη µορφή
επιστολής) προς την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα
πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα
οποία υποβάλλουν την προσφορά ή η Σύµπραξη, η
Κοινοπραξία ή η Ένωση η οποία υποβάλλει την προσφορά,
καθώς και τα µέλη αυτής της Σύµπραξης, της Κοινοπραξίας
ή της Ένωσης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από
Σύµπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση θα δηλώνονται, επίσης, τα
ποσοστά συµµετοχής και το είδος των υπηρεσιών ή το µέρος
αυτών που αντιστοιχεί σε κάθε µέλος, καθώς και ο κοινός
νόµιµος εκπρόσωπος της Σύµπραξης, της Κοινοπραξίας ή
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της Ένωσης. Επίσης, στην αίτηση συµµετοχής πρέπει να
αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς Η αίτηση
συµµετοχής θα υπογράφεται:
14.5.1.1.1.
για φυσικά πρόσωπα, είτε από το ίδιο το
φυσικό πρόσωπο, είτε, εάν αυτό συµµετέχει στο
διαγωνισµό
µέσω
αντιπροσώπου,
από
τον
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο αυτού. Η αίτηση
συµµετοχής πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής από διοικητική αρχή, ανεξαρτήτως από το
ποιος την υπογράφει. Σε περίπτωση δε υπογραφής
της αίτησης συµµετοχής από εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπο του διαγωνιζόµενου, απαιτείται και η
υποβολή ειδικής εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική
αρχή.
14.5.1.1.2.
για νοµικά πρόσωπα, από τον νόµιµο
εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου που υποβάλλει την
προσφορά. Για τη νοµιµοποίησή του, απαιτείται η
υποβολή µε την προσφορά: α) του καταστατικού του
νοµικού προσώπου, οι τροποποιήσεις αυτού και η
τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της
αρµόδιας αρχής αναφορικά µε το ότι δεν έχει
τροποποιηθεί περαιτέρω το εν λόγω καταστατικό και
βεβαίωση µη λύσης του νοµικού προσώπου και β) της
σχετικής απόφασης/ πρακτικού του αρµοδίου, κατά το
καταστατικό, οργάνου του νοµικού προσώπου µε την
οποία αποφασίζεται η συµµετοχή του νοµικού
προσώπου στον διαγωνισµό και εξουσιοδοτείται ο
νόµιµος εκπρόσωπός του να προβεί προς τούτο σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
14.5.1.1.3.
για Κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο
της Κοινοπραξίας, σύµφωνα µε το κοινοπρακτικό
καταστατικό. Για την νοµιµοποίηση του ως άνω κοινού
εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή µε την προσφορά
του κοινοπρακτικού καταστατικού. Εάν η Κοινοπραξία
δεν έχει ακόµα συσταθεί, στην περίπτωση αυτή, για
την νοµιµοποίηση του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται
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η υποβολή µε την προσφορά των σχετικών
εξουσιοδοτήσεων των µελών της Κοινοπραξίας, οι
οποίες θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής από διοικητική αρχή. Για την υπογραφή
των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων εφαρµόζονται,
αναλόγως, οι παράγραφοι 14.5.1.1.1. και 14.5.1.1.2. του
παρόντος
άρθρου,
µε
την
υποβολή
των
δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές.
14.5.1.1.4.
σε περίπτωση Σύµπραξης ή Ένωσης φυσικών
ή νοµικών προσώπων, η αίτηση συµµετοχής
υπογράφεται από κάθε µέλος της Σύµπραξης ή
Ένωσης, εφαρµοζόµενες, αναλόγως, οι παράγραφοι
14.5.1.1.1. και 14.5.1.1.2. του παρόντος άρθρου, µε την
υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε
αυτές, ή από κοινό εκπρόσωπο, εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη, η οποία συνυποβάλλεται µε
την προσφορά.

14.5.1.2.
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής διαγωνιζοµένου στο
διαγωνισµό, ποσού 12.846,25 €, το οποίο αντιστοιχεί στο
5% επί του συνολικού προϋπολογισµού του έργου, µε ΦΠΑ,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα το οποίο προσαρτάται στην
παρούσα προκήρυξη. Θα γίνουν δεκτές και προσφορές που η
εγγύησή τους καλύπτει µόνο ποσοστό 5% επί του
προϋπολογισµού των οµάδων για τις οποίες καταθέτουν
προσφορά (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Οποιαδήποτε απόκλιση της υποβαλλόµενης εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής διαγωνιζοµένου από το εν λόγω
υπόδειγµα (π.χ. αφαίρεση ή προσθήκη λέξεων ή προτάσεων)
συνιστά λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. Η εν λόγω
εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους διαγωνιζόµενους οι
προσφορές των οποίων απορρίφθηκαν, εφόσον δεν έχει
ασκηθεί ένδικο βοήθηµα ή έχει παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία άσκησης ένδικων βοηθηµάτων ή έχει κατατεθεί
παραίτηση από τυχόν ασκηθέντα. Στους λοιπούς
διαγωνιζοµένους επιστρέφεται, σύµφωνα µε το άρθρο 18.8
της παρούσας προκήρυξης.
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14.5.1.3.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986, όπως ισχύει, η οποία θα φέρει θεώρηση γνησίου
της υπογραφής από διοικητική αρχή. Η υπεύθυνη δήλωση
γίνεται από τα πρόσωπα που υπογράφουν την αίτηση
συµµετοχής, δυνάµει του άρθρου 14.5.1.1 και στην οποία:
α) θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού
και ο αριθµός, καθώς και τα στοιχεία της παρούσας
προκήρυξης,
β) θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της
προσφοράς τους:
14.5.1.3.1.
∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, και για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου
πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
ανωτέρω αδικήµατα οι διαχειριστές τους, στις
περιπτώσεις των εταιριών περιορισµένης ευθύνης και
των προσωπικών εταιριών (οµόρρυθµης
και
ετερόρρυθµης εταιρίας) ή ο πρόεδρός τους, καθώς
και ο διευθύνων σύµβουλος τους, στις περιπτώσεις
των ανώνυµων εταιριών.
14.5.1.3.2.
∆εν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
14.5.1.3.3.
Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
14.5.1.3.4.
Είναι εγγεγραµµένοι στο συγκεκριµένο οικείο
Επιµελητήριο. Κατά τη δήλωση αυτή θα πρέπει να
αναφέρεται η ακριβής επωνυµία του συγκεκριµένου
οικείου Επιµελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι.
14.5.1.3.5.
Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920,
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όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
14.5.1.3.6.
∆εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα.
γ) θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα
προσκόµιση
των
δικαιολογητικών που
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 17 της παρούσας προκήρυξης,
δ) θα δηλώνεται ότι η προσφορά συνετάγη, σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση
και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία
που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή και
ε) θα δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα
αποζηµίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω αναβολής,
µαταίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισµού.
14.5.1.4.
Τα
παραστατικά
εκπροσώπησης,
εφόσον
οι
διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό, µέσω
αντιπροσώπου τους.
14.5.1.5.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαγωνιζόµενος
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου τρίτου οικονοµικού
φορέα, προκειµένου να αποκτήσει ή να ενισχύσει την τεχνική
ικανότητά του, κατά το άρθρο 9.3. της παρούσας
προκήρυξης, θα πρέπει να υποβάλλονται, επίσης, α)
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου οικονοµικού
φορέα, σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή υπεύθυνη
δήλωση, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, κατά την έννοια
του άρθρου 9.3. της παρούσας προκήρυξης, περί ανάληψης
δέσµευσης και β) υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου και
του νοµίµου εκπροσώπου του τρίτου οικονοµικού φορέα, σε
περίπτωση νοµικού προσώπου ή και του ίδιου του τρίτου
οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου µε την
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οποία θα δηλώνεται ότι το εν λόγω τρίτο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της
παρούσας προκήρυξης. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα
φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή.
14.5.1.6.
Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

14.5.2.

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς:

14.5.2.1.
Ο επιµέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς
περιέχει δύο τµήµατα ως εξής:
14.5.2.1.1.
Το πρώτο τµήµα του φακέλου τεχνικής
προσφοράς πρέπει να περιέχει τα παρακάτω έγγραφα
και δικαιολογητικά:
14.5.2.1.1.1.
στοιχεία του διαγωνιζόµενου (επωνυµία,
διεύθυνση, τηλέφωνο, όνοµα του αρµοδίου
εκπροσώπου για την προσφορά),
14.5.2.1.1.2.
ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξης
του διαγωνιζόµενου,
14.5.2.1.1.3.
περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής
του διαγωνιζόµενου (νοµική µορφή, οργανόγραµµα,
απασχολούµενο
προσωπικό,
εύρος
δραστηριοτήτων, τεχνική υποδοµή),
14.5.2.1.1.4.
περιγραφή
του
συνόλου
των
δραστηριοτήτων του διαγωνιζόµενου: αντικείµενο,
προϊόντα, υπηρεσίες, βασικό πελατολόγιο,
14.5.2.1.1.5.
απασχολούµενο
προσωπικό
κατά
ειδικότητα,
14.5.2.1.1.8.
Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή, στην
οποία θα δηλώνονται τυχόν νοµικοί περιορισµοί
λειτουργίας της δραστηριότητάς του καθώς και
εάν του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού
από διαγωνισµούς.
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14.5.2.1.1.9.Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των
κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο,
έργων, τα οποία υλοποίησε ο διαγωνιζόµενος 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.
14.5.2.1.1.10.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 διαγωνιζόµενος 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.

14.5.2.1.2.
Το δεύτερο τµήµα του φακέλου της τεχνικής
προσφοράς, πρέπει να εκτενή περιγραφή των
προσφερόµενων υπηρεσιών που θα παρέχει ο
υποψήφιος κατά την υλοποίηση του έργου µε αναφορά
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στο σχεδιασµό και τη µεθοδολογία υλοποίησης του
έργου.
14.5.2.2.
Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι όσον το
δυνατόν πιο αναλυτικά και εµπεριστατωµένα, ώστε, αφενός,
να δίνουν σαφή εικόνα της τεχνικής ικανότητας, της
εµπειρίας και της χρηµατοπιστωτικής ικανότητας του
διαγωνιζόµενου και, αφετέρου, να περιγράφεται σαφώς η εν
στενή εννοία τεχνική προσφορά του διαγωνιζόµενου.
14.5.2.3.
Σε
περίπτωση
ΣυµπράξεωνΚοινοπραξιώνΕνώσεων φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία επιβάλλεται να
παρέχονται για κάθε µέλος της Σύµπραξης- ΚοινοπραξίαςΈνωσης, ανάλογα µε το τµήµα του έργου στο οποίο θα
συµµετάσχει το κάθε µέλος.
14.5.2.4.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα δικαιολογητικά
τεχνικής ικανότητας της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

14.5.3 Φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς:
Στον
επιµέρους
φάκελο
της
οικονοµικής
προσφοράς
περιλαµβάνονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς του
διαγωνιζοµένου. Τα οικονοµικά αυτά στοιχεία θα πρέπει να
περιλαµβάνουν τη συνολική προτεινόµενη τιµή, χωρίς ΦΠΑ και τη
προτεινόµενη τιµή, χωρίς ΦΠΑ, ανά επιµερισµένο, κατά το άρθρο
11.2. της παρούσας προκήρυξης, τµήµα του έργου. Για την
αξιολόγηση της προσφοράς λαµβάνεται υπόψη η συνολική
προτεινόµενη τιµή, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση ασυµφωνίας του
αθροίσµατος των επιµέρους προτεινόµενων τιµών, χωρίς ΦΠΑ, µε
τη συνολική προτεινόµενη τιµή, χωρίς ΦΠΑ, θα υπερισχύει το
άθροισµα των επιµέρους προτεινόµενων τιµών, χωρίς ΦΠΑ.
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να συµπεριλάβουν στο φάκελο της
οικονοµικής τους προσφοράς συµπληρωµένους τους πίνακες:
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•

•

•

1.1. έως 1.8. του παραρτήµατος Α της διακήρυξης σε
περίπτωση που συµµετέχουν µόνο για την οµάδα Α της
διακήρυξης
2.1 έως 2.4. του παραρτήµατος Α της διακήρυξης σε
περίπτωση που συµµετέχουν µόνο για την οµάδα Β της
διακήρυξης
Όλους τους πίνακες του παραρτήµατος Α της διακήρυξης σε
περίπτωση που συµµετέχουν για το σύνολο των
προκηρυσσόµενων υπηρεσιών

14.6. Γενικές ∆ιατάξεις:
14.6.1.
Οι σελίδες όλων των εγγράφων που βρίσκονται εντός των
τριών επιµέρους φακέλων πρέπει να φέρουν συνεχόµενη αρίθµηση,
ανά επιµέρους φάκελο.
14.6.2.
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να
υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα αντίγραφα.
14.6.3.
Σε περίπτωση κατά την οποία στη χώρα εγκατάστασης του
διαγωνιζόµενου ή µέλους αυτού δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη
βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφεροµένου, η οποία γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε
άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή αντικαθίσταται
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού.
14.6.4.
Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπό οικονοµικό
φορέα και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην
παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το
αρµόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζόµενου, είτε µε την
επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύµφωνα µε την συνθήκη της
Χάγης της 05.10.1961 -που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84-, ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η επίσηµη µετάφραση των εν
λόγω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα µπορεί να γίνει είτε από τη
µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το
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αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
14.6.5.
Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία µπορεί να γίνει είτε από
τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από
το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του
άρθρου 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό
µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή
τέτοια υπηρεσία.
14.6.6.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους
για 120 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου
από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
14.6.7.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη
της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα 240 ηµερών. Μετά τη
λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος
της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται,
εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του ∆ιαγωνισµού εξυπηρετεί το
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό
µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου
ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
14.6.8.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς και µόνο επί νοµίµως
υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν
διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή. Οι
διευκρινίσεις παρέχονται εντός της προθεσµίας η οποία
αναγράφεται στην έγγραφη ειδοποίηση του διαγωνιζοµένου και είναι
ίδια για όλους τους διαγωνιζόµενους.
14.6.9.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή
είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνώµη της
Επιτροπής.
14.6.10.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα,
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
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µονογραµµένη από τον διαγωνιζόµενο. Ο Πρόεδρος δε και τα µέλη
της Επιτροπής, κατά το σχετικό έλεγχο, µονογράφει την τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν
σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της
Επιτροπής.
14.6.11.
Η τήρηση όλων των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος
άρθρου τίθεται επί ποινή αποκλεισµού. Ιδίως, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες προσφορές που παρουσιάζουν οποιαδήποτε απόκλιση
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης και των
λοιπών τευχών.

Άρθρο 15
Κριτήριο Κατακύρωσης
15.1. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται, κατά τη διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 16 της παρούσας προκήρυξης, στον διαγωνιζόµενο που έχει
προσφέρει την χαµηλότερη οικονοµική προτεινόµενη τιµή, εκ των
διαγωνιζοµένων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ότι πληρούν τους
όρους της παρούσας προκήρυξης.

Άρθρο 16
∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία
16.1. Παραλαβή – Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς:
16.1.1.

Η Επιτροπή συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση στις
(ηµεροµηνία και τόπος διενέργειας του ∆ιαγωνισµού) και
παραλαµβάνει όλους τους φακέλους προσφορών που έχουν
αποσταλεί στην αναθέτουσα αρχή, κατά το άρθρο 13.2. της παρούσας
προκήρυξης. Προσφορές που υποβάλλονται µε οιονδήποτε άλλο
τρόπο ή εκπρόθεσµα δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στον
διαγωνιζόµενο, ως απαράδεκτες, µετά την οριστικοποίηση, µε
οιονδήποτε τρόπο, της απόφασης της αναθέτουσας αρχής που
προβλέπεται στο άρθρο 16.2.3. της παρούσας προκήρυξης.
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16.1.2.
Μετά την λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, η
Επιτροπή, αυθηµερόν, προβαίνει στην αποσφράγιση όλων των
φακέλων των προσφορών που υποβλήθηκαν παραδεκτώς,
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
16.1.2.1.
Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής µονογράφουν
εξωτερικά όλους τους φακέλους προσφορών, οι οποίοι φέρουν
τις, σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη, απαραίτητες
ενδείξεις.
16.1.2.2.
Στη συνέχεια, για κάθε φάκελο προσφοράς
ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία, σύµφωνα µε τη
χρονολογική σειρά µε την οποία υποβλήθηκαν οι προσφορές:
16.1.2.2.1. Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος της προσφοράς και
οι φάκελοι των τυπικών δικαιολογητικών και της
τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται δε από τον
Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής οι σελίδες των
εγγράφων των ως άνω φακέλων. Κατά τη διαδικασία
αυτή ελέγχεται εάν υπάρχει η συνεχόµενη αρίθµηση των
σελίδων του φακέλου των τυπικών δικαιολογητικών και
η συνεχόµενη αρίθµηση του φακέλου τεχνικής
προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 14.6.1. της παρούσας
προκήρυξης. Εάν δεν υφίσταται τέτοια συνεχόµενη
αρίθµηση, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
16.1.2.2.2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται. Η Επιτροπή τους µονογράφει
εξωτερικά και, µε ευθύνη του Προέδρου της,
φυλάσσονται µέχρι να αποσφραγισθούν, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 16.3. της παρούσας προκήρυξης.
16.1.3.
Όλοι όσοι υπέβαλαν φάκελο προσφοράς δικαιούνται να
παρευρίσκονται κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της Επιτροπής και να
λαµβάνουν γνώση των στοιχείων όλων των διαγωνιζοµένων που
ελέγχονται στο παρόν στάδιο.
16.2. Αξιολόγηση Φακέλων των τυπικών δικαιολογητικών και της τεχνικής
προσφοράς:
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16.2.1.
Η Επιτροπή, κατά την παραπάνω συνεδρίασή της ή σε άλλη,
κατά τον χρόνο που θα έχει ορίσει κατά τη λήξη της προηγούµενης
συνεδρίασής της, ελέγχει, ανά διαγωνιζόµενο και σύµφωνα µε τη
χρονολογική σειρά µε την οποία υποβλήθηκαν οι προσφορές, εάν τα
τυπικά δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν
πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Κατά την άσκηση
των ανωτέρω, η Επιτροπή µπορεί να ασκήσει κάθε αρµοδιότητα που
της παρέχεται από τις οικείες διατάξεις ή την παρούσα προκήρυξη
(βλ., ιδίως, τη διαδικασία του άρθρου 14.6.8. της παρούσας). Η
ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών µπορεί να γίνει σε µία
συνεδρίαση της Επιτροπής ή, εφόσον ο όγκος των προσφορών που
υποβλήθηκαν δεν το επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις της
Επιτροπής. Σε περίπτωση πολλών συνεδριάσεων, η Επιτροπή κατά
τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει τον χρόνο της επόµενης
συνεδρίασής της.
16.2.2.
Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή
συντάσσει ενιαίο πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον:
16.2.2.1.
αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες και τα
αποτελέσµατα του σταδίου της παραλαβής των προσφορών
και της αποσφράγισης των φακέλων,
16.2.2.2.
αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες και τα
αποτελέσµατα του σταδίου αξιολόγησης των φακέλων των
τυπικών δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών τεχνικής
ικανότητας,
16.2.2.3.
αναφέρει τους διαγωνιζόµενους οι προσφορές των
οποίων προτείνεται να απορριφθούν για οιονδήποτε λόγο,
παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία,
16.2.2.4.
αναφέρει τους διαγωνιζόµενους οι προσφορές των
οποίων προτείνεται να γίνουν αποδεκτές παραθέτοντας
σχετική αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται,
16.2.3.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η
Επιτροπή παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά
τα ανωτέρω, όλους τους φακέλους των προσφορών και τυχόν
ενστάσεις/ υποµνήµατα που έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα
αρχή, η οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον
συµφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και
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πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά µε την απόκλισή της από το
πρακτικό της Επιτροπής.
16.2.4.
Το σώµα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου αποστέλλεται, µε
κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο
διαγωνισµό, ακόµα, δηλαδή, και σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορά
µε µη προβλεπόµενο από την παρούσα προκήρυξη τρόπο ή
εκπρόθεσµα. Μαζί µε την εν λόγω απόφαση αποστέλλεται και το
σώµα του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής.
16.3. Αποσφράγιση
προσφορών:

και

Αξιολόγηση

των

φακέλων

των

οικονοµικών

16.3.1.
Μετά την οριστικοποίηση µε οιονδήποτε τρόπο της
απόφασης της αναθέτουσας αρχής που προβλέπεται στο άρθρο
16.2.3. της παρούσας προκήρυξης, ενηµερώνεται σχετικά η
Επιτροπή, η οποία ορίζει τον χρόνο αποσφράγισης και αξιολόγησης
των φακέλων των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων οι
προσφορές των οποίων δεν απερρίφθησαν µε την ως άνω απόφαση
της αναθέτουσας αρχής.
16.3.2.
Οι διαγωνιζόµενοι της προηγούµενης παραγράφου του
παρόντος άρθρου ενηµερώνονται σχετικά µε το χρόνο αποσφράγισης
και αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών τους, µε κάθε
πρόσφορο τρόπο. ∆ικαιούνται δε µόνο αυτοί να παρευρίσκονται κατά
τη σχετική συνεδρίαση ή, σε περίπτωση πολλών, τις σχετικές
συνεδριάσεις της Επιτροπής.
16.3.3.
Κατά την εν λόγω συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Πρόεδρός
της ξεχωρίζει τους φακέλους οικονοµικής προσφοράς των
διαγωνιζοµένων των οποίων οι προσφορές απερρίφθησαν µε την ως
άνω απόφαση της αναθέτουσας αρχής και, αφού επιβεβαιώσει ότι
είναι σφραγισµένοι, φροντίζει για την επιστροφή τους στους
αποκλεισθέντες διαγωνιζόµενους. Στη συνέχεια η Επιτροπή
αποσφραγίζει, ανά διαγωνιζόµενο, τους φακέλους των οικονοµικών
προσφορών. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα µέλη της
Επιτροπής οι σελίδες των εγγράφων των ως άνω φακέλων. Κατά τη
διαδικασία αυτή ελέγχεται εάν υπάρχει η συνεχόµενη αρίθµηση των
σελίδων του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε το
άρθρο 14.6.1 της παρούσας προκήρυξης. Εάν δεν υφίσταται τέτοια
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συνεχόµενη αρίθµηση, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί, ανά διαγωνιζόµενο, τις
οικονοµικές προσφορές. Κατά την άσκηση των ανωτέρω, η Επιτροπή
µπορεί να ασκήσει κάθε αρµοδιότητα που της παρέχεται από τις
οικείες διατάξεις ή την παρούσα προκήρυξη (βλ., ιδίως, τη
διαδικασία του άρθρου 14.6.8. της παρούσας). Η ολοκλήρωση των
ανωτέρω ενεργειών µπορεί να γίνει σε µία συνεδρίαση της
Επιτροπής ή, εφόσον ο όγκος των προσφορών που υποβλήθηκαν δεν
το επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση
πολλών συνεδριάσεων, η Επιτροπή κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης
ορίζει τον χρόνο της επόµενης συνεδρίασής της.
16.3.4.
Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή
συντάσσει ενιαίο πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον:
16.3.4.1.
αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες και τα
αποτελέσµατα του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης
των οικονοµικών προσφορών,
16.3.4.2.
αναφέρει τους διαγωνιζόµενους οι προσφορές των
οποίων προτείνεται να απορριφθούν για οιονδήποτε λόγο,
παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία,
16.3.4.3.
αναφέρει τους διαγωνιζόµενους οι προσφορές των
οποίων προτείνεται να γίνουν αποδεκτές παραθέτοντας
σχετική αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται,
16.3.4.3.
καταρτίζει κατάλογο των οικονοµικών προσφορών
των διαγωνιζοµένων µε αύξουσα σειρά προτεινόµενης τιµής,
δηλαδή από την µικρότερη στην µεγαλύτερη προτεινόµενη
τιµή,
16.3.4.4.
προτείνει των διαγωνιζόµενο στον οποίο θα πρέπει
να κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.
16.3.5.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η
Επιτροπή παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά
τα ανωτέρω, όλους τους φακέλους των προσφορών και τυχόν
ενστάσεις/ υποµνήµατα που έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα
αρχή, η οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον
συµφωνεί, και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στον
διαγωνιζόµενο που πρότεινε η Επιτροπή, τον οποίο ορίζει ως
προσωρινό ανάδοχο, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας
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ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά µε την απόκλισή της
από το πρακτικό της Επιτροπής.

Άρθρο 17
Κατακύρωση
17.1. Το σώµα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής του άρθρου 16.3.5. της
παρούσας προκήρυξης αποστέλλεται, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, προς όλους
τους διαγωνιζόµενους του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης των
οικονοµικών προσφορών, πλην του προσωρινού αναδόχου, ως προς τον
οποίο τηρείται η διαδικασία των επόµενων παραγράφων του παρόντος
άρθρου. Μαζί µε την εν λόγω απόφαση αποστέλλεται και το σώµα του
σχετικού πρακτικού της Επιτροπής.
17.2. Μετά την έκδοση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής του άρθρου
16.3.5. της παρούσας προκήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται µε
σχετική έγγραφη κοινοποίηση, µε αποδεικτικό, να προσκοµίσει εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών τα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα της
επόµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Τα δικαιολογητικά
προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην
Επιτροπή, προκειµένου να ελεγχθούν, σύµφωνα µε την παρ. 17.4. του
παρόντος άρθρου.
17.3. Ο προσωρινός ανάδοχος προσκοµίζει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
17.3.1.

εάν είναι Έλληνας πολίτης:

17.3.1.1.
απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του
τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆
60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού
Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,
17.3.1.2.
πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την
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κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης,
ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε
περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω
δικαιολογητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό,
17.3.1.3.
πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς
τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής
του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό,
17.3.1.4.
πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο
θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό
επάγγελµά του, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού,
και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος
µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
17.3.2.

εάν είναι αλλοδαπός:

17.3.2.1.
απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής του, έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα
της παραγράφου 17.3.1.1. του παρόντος άρθρου,
17.3.2.2.
πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από
τις καταστάσεις της παραγράφου 17.3.1.2. του παρόντος
άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
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πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 17.3.1.3. του
παρόντος άρθρου,
17.3.2.3.
πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας
εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
17.3.3.

εάν είναι νοµικό πρόσωπο ηµεδαπό ή αλλοδαπό:

17.3.3.1.
τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 17.3.1.
και 17.3.2. του παρόντος, αντίστοιχα εάν είναι ηµεδαπό ή
αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο,
17.3.3.2. πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης εντός του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του
ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του Ν. 1892/1990, 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). Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών τα
προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται,
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια
Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο
Ανωνύµων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένος ο
προσωρινός ανάδοχος, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του
ΚΝ. 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
εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών
εταιριών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών
(οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη εταιρία) το πιστοποιητικό της
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εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του
Πρωτοδικείου της έδρας του προσωρινού αναδόχου,
17.3.3.3.
ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να
προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των
εταιριών περιορισµένης ευθύνης και των προσωπικών
εταιριών (οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη εταιρία) και για τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες
εταιρίες, 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 παραγράφου
17.3.1.1. του παρόντος άρθρου,
17.3.3.4.
οι ανώνυµες εταιρίες είναι υποχρεωµένες να
προσκοµίζουν από την αρµόδια επιβλέπουσα αρχή
πιστοποιητικό, µε το οποίο να βεβαιώνεται ότι έχουν τηρήσει
τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε το Π∆ 82/1996.
17.3.4.

εάν είναι συνεταιρισµός:

17.3.4.1.
απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός 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
παραγράφου 17.3.1.1. του παρόντος άρθρου,
17.3.4.1.
Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 17.3.1.2. και
17.3.1.3. του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για
ηµεδαπούς συνεταιρισµούς, και της παραγράφου 17.3.2.2.
του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισµούς, καθώς και της παραγράφου 17.3.3.2. του
παρόντος άρθρου,
17.3.4.1.
βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός
λειτουργεί νόµιµα.
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17.3.5.
Εάν είναι Ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων που
υπέβαλαν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε συµµετέχοντα στην Ένωση.
17.3.6.
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 αυτά να αντικατασταθούν 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 ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστηµένος ο προσωρινός ανάδοχος. Στην ως άνω ένορκη
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις.
17.3.7.
Η παράγραφος 14.6. της παρούσας προκήρυξης εφαρµόζεται
αναλογικά και στο στάδιο υποβολής και αξιολόγησης των ανωτέρω
δικαιολογητικών.
17.4. Η Επιτροπή, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή του
φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, προβαίνει στην
αποσφράγιση του φακέλου αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και
τα µέλη της Επιτροπής οι σελίδες των εγγράφων του ως άνω φακέλου.
Κατά τη διαδικασία αυτή ελέγχεται εάν υπάρχει η συνεχόµενη αρίθµηση των
σελίδων του φακέλου αυτού, σύµφωνα µε τα άρθρα 17.3.7. και 14.6.1. της
παρούσας προκήρυξης. Εάν δεν υφίσταται τέτοια συνεχόµενη αρίθµηση, ο
φάκελος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου θεωρείται
απαράδεκτος. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει αν ο φάκελος
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου πληροί τους όρους της
παρούσας προκήρυξης. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών γίνεται
υποχρεωτικά σε µία συνεδρίαση της Επιτροπής.
17.5. Όσοι συµµετείχαν στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των
οικονοµικών προσφορών έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου
και να λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
17.6. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει
πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον:
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17.6.1. αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες και τα αποτελέσµατα του
σταδίου αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου και
17.6.2. προτείνει την αποδοχή ή µη του εν λόγω φακέλου παραθέτοντας
πλήρη αιτιολογία.
17.7. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει
το ως άνω πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, τον φάκελο
δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου και τις τυχόν ενστάσεις/
υποµνήµατα που έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή, η οποία είτε
επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συµφωνεί, είτε αποφασίζει
διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά µε
την απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής. Εάν όσοι συµµετείχαν
στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών το
ζητήσουν, η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωµένη να τους κοινοποιήσει την
ως άνω απόφασή της και να χορηγήσει φωτοαντίγραφα των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, πριν την κοινοποίηση της εν
λόγω απόφασης στον προσωρινό ανάδοχο.

17.8. Γενικές ∆ιατάξεις:
17.8.1. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
παρόν άρθρο, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο µε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή, εφαρµοζόµενων, κατά τα λοιπά,
την ανωτέρω διαδικασία περί προσωρινού αναδόχου. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά τα
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο µε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ` εξής. Αν
κανένας από τους διαγωνιζόµενους δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
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17.8.2. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλει ψευδή ή ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 14.5.1.3. της παρούσας προκήρυξης
ή δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως, κατά το στάδιο της
κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής
διαγωνιζοµένου που υπέβαλε.

Άρθρο 18
Σύναψη και υπογραφή της Σύµβασης
18.1. Αν, πριν την υπογραφή της σύµβασης, εκδοθεί αµετάκλητη
απόφαση ποινικού δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις του Ν. 3310/2005,
από την οποία προκύπτει ασυµβίβαστη ιδιότητα µεταξύ του
καταδικασθέντος και του προσωρινού αναδόχου, ο προσωρινός
ανάδοχος αποκλείεται και εξετάζεται η ανάθεση της σύµβασης στον
επόµενο κατά σειρά διαγωνιζόµενο, εφαρµοζόµενο αναλογικά το άρθρο
17.1.9.1. της παρούσας προκήρυξης.
18.2. Αν πριν την υπογραφή της σύµβασης, δεν έχει εκδοθεί σχετική
δικαστική απόφαση περί αναστολής εκτέλεσης των πράξεων της
αναθέτουσας αρχής, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφασή της
που εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου 17.7. της παρούσας προκήρυξης,
µαζί µε σχετική ανακοίνωση προς τον προσωρινό ανάδοχο, η οποία θα
περιλαµβάνει, τουλάχιστον:
18.3.1. τα παραδοτέα, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
προκήρυξης και των λοιπών τευχών,
18.3.2. τη συµβατική αµοιβή, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
προκήρυξης και των λοιπών τευχών,
18.3.3. τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα παραδοτέα,
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης και των
λοιπών τευχών,
18.3.4. τη συµφωνία της κατακύρωσης, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας προκήρυξης και του σχεδίου σύµβασης που
προσαρτάται στην παρούσα
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18.3.5. την προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να υπογραφεί το
κείµενο της Σύµβασης, η οποία είναι δέκα (10) ηµέρες µετά
την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης.
18.4. Με την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης η Σύµβαση
θεωρείται ως συναφθείσα. Το δε έγγραφο της σύµβασης που θα
υπογραφεί έχει αποδεικτικό και µόνο χαρακτήρα.
18.5. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπός, η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν τέτοιος έχει
οριστεί. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό µήνυµα
τηλεοµοιοτυπίας ή συστηµένη επιστολή στον αλλοδαπό προσωρινό
ανάδοχο.
18.6. Η σύναψη της Σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος δεν εκφράσει γραπτά τη σχετική αναιτιολόγητη
αντίρρησή του, εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση προς
αυτόν της ως άνω ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, η σύµβαση
θεωρείται συναφθείσα, εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω
προθεσµία.
18.5. Μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης και µε την
επιφύλαξη των οριζοµένων στην προηγούµενη παράγραφο του
παρόντος άρθρου, ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποχρέωση να
προσέλθει, εντός δέκα (10) ηµερών, στην έδρα της αναθέτουσας
αρχής, προκειµένου να υπογράψει το κείµενο της Σύµβασης. Για την
υπογραφή της Σύµβασης, από πλευράς αναδόχου, εφαρµόζονται
αναλογικά όσα προβλέπονται για την υπογραφή της αίτησης
συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο άρθρο 14.5.1.1. της παρούσας
προκήρυξης. Από πλευράς αναθέτουσας αρχής, η Σύµβαση θα
υπογραφεί από εκπρόσωπό της, δηλαδή από τον κο Εµµανουήλ
Πετράκη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Κρήτης
18.6. Η αναθέτουσα αρχή συµπληρώνει το προσαρτηµένο στην παρούσα
προκήρυξη σχέδιο σύµβασης µε τα στοιχεία της προσφοράς του
αναδόχου. ∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε διαπραγµάτευση για το
περιεχόµενο του τελικού κειµένου της Σύµβασης, ούτε καθ`
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του
αναδόχου.
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18.7. Για την υπογραφή του κειµένου της Σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει
να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προς
αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής διαγωνιζοµένου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται για ποσό ……… €, το
οποίο αντιστοιχεί στο 10% επί της συνολικής συµβατικής τιµής,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα το οποίο προσαρτάται στην παρούσα
προκήρυξη.
∆εν
επιτρέπεται
οποιαδήποτε
απόκλιση
της
υποβαλλόµενης εγγυητικής επιστολής από το ως άνω υπόδειγµα (π.χ.
αφαίρεση ή προσθήκη λέξεων ή προτάσεων).
18.8. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής διαγωνιζοµένου του αναδόχου
επιστρέφεται στον ανάδοχο εντός πέντε (5) ηµερών από την
κατάθεση της ως άνω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και από
την υπογραφή της Σύµβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής
διαγωνιζοµένου των λοιπών διαγωνιζοµένων επιστρέφονται εντός
πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της
κατακύρωσης.
18.9. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει, κατά τα ανωτέρω, να
υπογράψει το κείµενο της Σύµβασης κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 19
Ματαίωση
19.1. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να
ανακαλέσει την παρούσα προκήρυξη και να µαταιώσει το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού πριν ή µετά την κατακύρωσή του.

48

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 20
Ενστάσεις – Προσφυγές
20.1. Κατά της παρούσας προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής
διαγωνιζόµενου σε αυτόν και της διενέργειας του έως και την
κατακυρωτική απόφαση, καθώς και της κατακυρωτικής απόφασης
επιτρέπεται να ασκηθεί ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας
(ενδικοφανής προσφυγή).
20.2. Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης
επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και την
νοµιµότητα των δικαιολογητικών τα οποία προσκοµίζει ο προσωρινός
ανάδοχος.
20.3. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή, ως εξής:
20.3.1.
Κατά της παρούσας προκήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο
µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της παρούσας
προκήρυξης, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για
τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Επί της ένστασης αυτής γνωµοδοτεί η Επιτροπή και η αναθέτουσα
αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.
20.3.2.
Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής
που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζοµένου ή την
διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του
ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας
από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού
φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Επιτροπή και η
αναθέτουσα αρχή εκδίδει τη σχετική απόφασής της, µετά από
γνώµη της Επιτροπής. Η ένσταση κατά της συµµετοχής
διαγωνιζοµένου κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της.
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20.3.3.
Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την
κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3)
εργασίµων ηµερών, αφότου ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση
αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την
υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση
εξετάζεται από την Επιτροπή και η αναθέτουσα αρχή εκδίδει την
σχετική απόφασή της, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες
από την λήξη της ως άνω προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
20.3.4.
Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, αναφορικά µε τη
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο
προσωρινός ανάδοχος, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3)
εργασίµων ηµερών, αφότου ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση της
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω
δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά,
εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, στον προσωρινό
ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την
Επιτροπή και η αναθέτουσα αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της
το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ως
άνω προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
20.4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός
από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.
20.5. Το σώµα της σχετικής απόφασης επί της ένστασης κοινοποιείται στους
ενιστάµενους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αναθέτουσας αρχής. Μαζί µε
την εν λόγω απόφαση κοινοποιείται και το σχετικό πρακτικό της
Επιτροπής.
20.6. Για το παραδεκτό της άσκησης των ενστάσεων που προβλέπονται στις
προηγούµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου προσκοµίζεται παράβολο
κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού 1.000 €, δεδοµένου ότι το 0,10% επί
του προϋπολογισµού του έργου, δηλαδή 256,93 €, είναι κατώτερο του εν
λόγω ποσού €
20.7. Κάθε ενδιαφερόµενος και κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα να ασκήσει
παράλληλα την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.
3386/2010, κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του νόµου αυτού.
Σηµειώνεται ότι η εν λόγω προσφυγή δεν βαρύνεται µε την καταβολή
οιουδήποτε παραβόλου.
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: Εξέλιξη Συµβατικής Σχέσης
Άρθρο 21
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης
21.1. Η τροποποίηση συµβατικού όρου επιτρέπεται, κατόπιν έγγραφης
συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών, µόνο όταν είτε η δυνατότητα και το
περιεχόµενο της τροποποίησης του συγκεκριµένου όρου προβλέπεται ρητά
στο σχέδιο της Σύµβασης ή στα λοιπά τεύχη είτε αφορά επουσιώδη όρο και
δικαιολογείται αντικειµενικά, ενόψει συγκεκριµένων περιπτώσεων. Η
απόφαση της αναθέτουσας αρχής µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση
δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
21.2. ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση συµβατικού όρου η οποία αλλοιώνει το
συµβατικό αντικείµενο κατά τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη
δηµοπράτησης.
21.3.Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύµβασης θα εξασφαλίζει την εκτέλεση του
έργου όπως προδιαγράφηκε.

Άρθρο 22
Λόγοι ανωτέρας βίας – Αναστολή της Σύµβασης
22.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στη νοµοθεσία,
υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται
προσηκόντως.
22.2. Ο ανάδοχος, επικαλούµενος αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η
οποία οφείλεται σε γεγονός που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οφείλει να
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς
λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρµογή της προηγούµενης
παραγράφου του παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών, από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει,
σχετικά, εντός είκοσι (20) ηµερών, από την λήψη του σχετικού αιτήµατος
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του αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας,
τεκµαίρεται η αποδοχή των ισχυρισµών του ανάδοχου.
22.3. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αναστείλει µονοµερώς την εκπλήρωση
µέρους ή του συνόλου της σύµβασης, µετά από προηγούµενη έγγραφη
γνωστοποίηση
προς
τον
ανάδοχο.
Στην
γνωστοποίηση
αυτή
προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η
ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής, καθώς και η πιθανολογούµενη διάρκειά
της.
22.4. Από την ηµεροµηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι
συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων
εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας, οφείλει, όµως, να λάβει όλα τα
ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία των συµφερόντων της αναθέτουσας
αρχής και την οµαλή εκτέλεση της σύµβασης, µετά την άρση των λόγων που
επέβαλαν την αναστολή της.
22.5. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της σύµβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει αµελλητί τον ανάδοχο
εγγράφως. Η σύµβαση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην γνωστοποίηση
του άρθρου 22.3. της παρούσας προκήρυξης, ενεργοποιείται αυτοδικαίως,
µετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο της ειδοποίησης του προηγούµενου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
22.6. Το χρονικό διάστηµα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της
σύµβασης. Μετά την ειδοποίηση του αναδόχου κατά τις διατάξεις του
παρόντος από την αναθέτουσα αρχή ή αν ορίζεται διαφορετικά στην
γνωστοποίηση του άρθρου 22.3. της παρούσας προκήρυξης, η σύµβαση
συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο µε εκείνον που υπολειπόταν κατά το
χρόνο επέλευσης της αναστολής και έως τη συµπλήρωση της χρονικής
διάρκειας της σύµβασης.

Άρθρο 23
Εµπιστευτικότητα
23.1. Χωρίς την προηγούµενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, ο
ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή
που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση
µε τη σύµβαση. Υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι
υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω
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υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της, την παύση κοινοποίησης των
εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
23.2. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το
Έργο χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της αναθέτουσας αρχής,
εξαιρουµένης της αναφοράς της υλοποίησης του Έργου στην εµπειρία του,
ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις
του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή. ∆εν δεσµεύει δε την αναθέτουσα
αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της άδεια.
23.3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή και όλα τα
εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν ή την αναθέτουσα αρχή πρόσωπα οφείλουν να
µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς, κατά τη διάρκεια και µε
την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του αναδόχου.
23.4. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τον ανάδοχο
παρέχει την διακριτική ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή να κηρύξει
έκπτωτο τον ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόµιµες κυρώσεις.

Άρθρο 24
Εκχώρηση της Σύµβασης- Υποκατάσταση Αναδόχου
24.1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή
µέρος αυτής. ∆ικαιούται, όµως, να χρησιµοποιεί προστηθέντες και βοηθούς
εκπλήρωσης για τις πράξεις και παραλείψεις των οποίων ευθύνεται έναντι
τρίτων και έναντι της αναθέτουσας αρχής, κατά τον νόµο. Ο ανάδοχος δεν
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια της αναθέτουσας αρχής,
το δικαίωµα είσπραξης της συµβατικής του αµοιβής.
24.2. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τον ανάδοχο
παρέχει την διακριτική ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή να κηρύξει
έκπτωτο τον ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόµιµες κυρώσεις.

Άρθρο 25
Κυριότητα του Έργου
25.1. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωµα επί του Έργου
µεταβιβάζεται, επ’ αόριστον, στην αναθέτουσα αρχή για πλήρη και απόλυτη
χρήση και εκµετάλλευση απ’ αυτήν, από τη γέννησή του.
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25.2. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει,
χωρίς περιορισµό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει, κατά
την εκτέλεση του Έργου, σε παρόµοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για
λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου.
25.3. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από
τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης, είναι εµπιστευτικό και
ανήκει στην ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος, µόλις
ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα
στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από τους σκοπούς της παρούσας
σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής.
25.4. Εάν τρίτοι αποδεικνύουν δικαιώµατα επί των υπηρεσιών που παρέχει ο
ανάδοχος, µε αποτέλεσµα η αναθέτουσα αρχή να εµποδίζεται στη χρήση
τους, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες σε κάθε
πρόσφορη ενέργεια για την παροχή ποσοτικά και ποιοτικά ίσων υπηρεσιών
επί των οποίων τρίτοι δεν θα έχουν τέτοια δικαιώµατα.
25.5. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή, εν γένει, ενδίκου βοηθήµατος κατά της
αναθέτουσας αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα
επί των παραδοτέων, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως
και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της
αναθέτουσας αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος,
αφενός, βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η
αναθέτουσα αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε
δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων και, αφετέρου, υποχρεούται να
αποζηµιώσει την αναθέτουσα αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που
θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή, εν γένει,
του ενδίκου βοηθήµατος.

Άρθρο 26
Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου
26.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και η παραλαβή του έργου
θα γίνει, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις.
26.2. Μετά την µε οιονδήποτε τρόπο οριστική παραλαβή του έργου και την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συµβαλλοµένων µερών, η
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αναθέτουσα αρχή θα επιστρέψει στον ανάδοχο την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της Σύµβασης.

Άρθρο 27
Έκπτωση του Αναδόχου
27.1. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο για
τους λόγους και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες
διατάξεις.
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ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. Αναλυτική περιγραφή αντικειµένου του έργου
Β. Παράρτηµα ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων-Πίνακες Τιµών
Γ. Σχέδιο Σύµβασης
∆. Υπόδειγµα Γενικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης
Ε. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό
ΣΤ. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α στην Προκήρυξη του διαγωνισµού µε αριθµό διακήρυξης
2025/13.04.2011 του Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης
Οι προς υλοποίηση δραστηριότητες του έργου είναι οι εξής:
1.

συνάντηση εργασίας των µελών της επιστηµονικής οµάδας έργου

2.

διηµερίδα «e-learning in Greek Diaspora»

3.

επιµορφωτικό σεµινάριο οµογενών εκπαιδευτικών

4.

επιµορφωτικό σεµινάριο συµµετεχόντων στο πρόγραµµα δικτύου σχολείων

ηλεκτρονικής µάθησης
5.

επιµορφωτικό σεµινάριο των προς απόσπαση εκπαιδευτικών

Ειδικότερα:
1.Ετήσια συνάντηση εργασίας 20 µελών της επιστηµονικής οµάδας του
προγράµµατος για 6 ηµέρες στο Ρέθυµνο (άφιξη 7-αναχώρηση 13/7/2011)
- αεροπορικές και οδικές µετακινήσεις (αεροδρόµιο – ξενοδοχείο και αντίστροφα)
20 ατόµων µε άφιξη στην Κρήτη 7 Ιουλίου και αναχώρηση 13 Ιουλίου 2011 από:
Καναδά, ΗΠΑ, Αυστραλία, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Ρωσία, Ν. Αφρική, Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδος.

-οδικές

µετακινήσεις

από

την

πόλη

του

Ρεθύµνου

(ξενοδοχείο)

προς

Πανεπιστήµιο και αντίστροφα
- διαµονή 20 ατόµων από 7 έως και 12/7/2011 (6 διανυκτερεύσεις κατά
προσέγγιση) σε µονόκλινα δωµάτια µε ηµιδιατροφή (συµπεριλαµβανοµένου
αναψυκτικού και ποτού) σε ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας της πόλης του Ρεθύµνου
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2. ∆ιηµερίδα «e-learning in Greek Diaspora» µε συµµετοχή 15 επιστηµόνων από
διάφορες χώρες για 3 διανυκτερεύσεις στο Ρέθυµνο (άφιξη 7- αναχώρηση
10/7/2011)
-αεροπορικές µετακινήσεις από: Καναδά, ΗΠΑ, Αυστραλία, Γερµανία, Μ.
Βρετανία, Ν. Αφρική, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδος.
-οδικές

µετακινήσεις

από

την

πόλη

του

Ρεθύµνου

(ξενοδοχείο)

προς

Πανεπιστήµιο και αντίστροφα
- διαµονή 15 ατόµων από 7 έως και 9/7/2011 (3 διανυκτερεύσεις κατά
προσέγγιση) σε µονόκλινα δωµάτια µε ηµιδιατροφή (συµπεριλαµβανοµένου
αναψυκτικού και ποτού) σε ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας της πόλης του Ρεθύµνου
3. Επιµορφωτικό σεµινάριο 30 εκπαιδευτικών από το βόρειο ηµισφαίριο για 2
εβδοµάδες στο Ρέθυµνο από 1 (άφιξη)-17 (αναχώρηση) 7/2011
- αεροπορικές και οδικές µετακινήσεις (αεροδρόµιο – ξενοδοχείο και αντίστροφα)
30 ατόµων µε άφιξη στην Κρήτη 1 Ιουλίου και αναχώρηση 17 Ιουλίου
2011.Πιθανοί τόποι προέλευσης:
Καναδάς: Montreal, Toronto, Vancouver, Ottawa
ΗΠΑ: New York, Boston, Cleveland, Philadelphia, Washington, San Francisco,
Chicago, Pennsylvania, Atlanta, Tampa Flor, Ohio, Massachusetts, Illinois,
Detroit
Γερµανία: Düsseldorf, Frankfurt, Munich, Stuttgart, Berlin
Μ. Βρετανία: London
Γαλλία: Paris
Ιταλία: Roma, Venice
Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία: Moscow, Krasnodar, Symferopol, Stavropol, Tbilisi,
Kiev
Τουρκία: Istanbul
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Αίγυπτος: Cairo, Alexandria
-οδικές

µετακινήσεις

από

την

πόλη

του

Ρεθύµνου

(ξενοδοχείο)

προς

Πανεπιστήµιο και αντίστροφα
-εκπαιδευτικά προγράµµατα ολοήµερα ή µισής µέρας σε αρχαιολογικούς χώρους
της Κρήτης
- διαµονή 30 ατόµων από 1 έως και 16/7/2011 (16 διανυκτερεύσεις κατά
προσέγγιση) σε δίκλινα και κατ’ εξαίρεση σε µονόκλινα δωµάτια µε πλήρη
διατροφή (συµπεριλαµβανοµένου αναψυκτικού και ποτού) σε ξενοδοχείο Β’
κατηγορίας της πόλης του Ρεθύµνου
4. σεµινάριο 35 ατόµων του δικτύου σχολείων ηλεκτρονικής µάθησης για 10
ηµέρες στο Ρέθυµνο από 1 (άφιξη)-10 (αναχώρηση) 7/2011
- αεροπορικές και οδικές µετακινήσεις (αεροδρόµιο – ξενοδοχείο και αντίστροφα)
35 ατόµων µε άφιξη στην Κρήτη 1 Ιουλίου και αναχώρηση 10 Ιουλίου
2011.Πιθανοί τόποι προέλευσης:
Καναδάς: Montreal, Toronto
ΗΠΑ: New York, Miami, , Philadelphia, Washington, San Francisco, Chicago,
Massachusetts
Αυστραλία: Melbourne, Sydney, Adelaide
Γερµανία: Düsseldorf, Frankfurt, Munich, Stuttgart, Berlin
Βέλγιο: Bruxelles
Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία: Moscow, Symferopol, Stavropol, Krasnodar,
Novorossiysk, Minvonti,Tbilisi, Kiev
Τουρκία: Istanbul
Ν. Αφρική: Johannesburg
Αλβανία: Tirana
Αργεντινή: Buenos Aires
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-οδικές

µετακινήσεις

από

την

πόλη

του

Ρεθύµνου

(ξενοδοχείο)

προς

Πανεπιστήµιο και αντίστροφα
-εκπαιδευτικά προγράµµατα ολοήµερα ή µισής µέρας σε αρχαιολογικούς χώρους
της Κρήτης
- διαµονή 35 ατόµων από 1 έως και 9/7/2011 (9 διανυκτερεύσεις κατά
προσέγγιση) σε µονόκλινα και κατ’ εξαίρεση δίκλινα δωµάτια µε πλήρη διατροφή
(συµπεριλαµβανοµένου αναψυκτικού και ποτού) σε ξενοδοχείο Β’ κατηγορίας της
πόλης του Ρεθύµνου
5. σεµινάριο επιµόρφωσης 150 προς απόσπαση εκπαιδευτών για 5 ηµέρες στην
Αθήνα το δεύτερο ή τρίτο δεκαήµερο Ιουλίου 2011
- Αεροπορικές µετακινήσεις 10 ατόµων από: Γερµανία (Düsseldorf, Munich),
ΗΠΑ (New York), Αυστραλία (Melbourne), Ρέθυµνο, Θεσσαλονίκη, Ρόδο για
Αθήνα. Πιθανές ηµεροµηνίες δεύτερο ή τρίτο δεκαήµερο Ιουλίου 2011
- ∆ιαµονή και ηµιδιατροφή (συµπεριλαµβανοµένου αναψυκτικού και ποτού) 75
(περίπου) ατόµων σε 33 δίκλινα δωµάτια σε ξενοδοχείο Β’ ή Α’ κατηγορίας στην
Αθήνα για 5 διανυκτερεύσεις κατά το δεύτερο ή τρίτο δεκαήµερο του Ιουλίου
2011. Επίσης 10

διανυκτερεύσεις των εισηγητών σε µονόκλινα δωµάτια

κατανεµηµένες στις πέντε ηµέρες που θα διαρκέσει το σεµινάριο.
-

Μεσηµεριανό

75

ατόµων

(που

δεν

θα

διαµένουν

στο

ξενοδοχείο)

(συµπεριλαµβανοµένου αναψυκτικού και ποτού) για 5 ηµέρες
- Παροχή coffee break για 150 περίπου άτοµα για 5 ηµέρες
- Το ξενοδοχείο θα πρέπει να παρέχει µία αίθουσα χωρητικότητας 150 ατόµων
και 1 αίθουσα χωρητικότητας 80 ατόµων, µικροφωνική εγκατάσταση,
επιδιασκόπιο και Η/Υ µε βιντεοπροβολέα και σύνδεση Internet και στις δύο
αίθουσες.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β στην Προκήρυξη του διαγωνισµού µε αριθµό διακήρυξης 2025
/13.04.2011 του Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης
Οι πίνακες συµπληρώνονται και κατατίθενται εντός του φακέλου «Οικονοµική
Προσφορά» της διακήρυξης.

ΟΜΑ∆Α 1: Αεροπορικές και οδικές µετακινήσεις
1η ∆ραστηριότητα-Αεροπορικές µετακινήσεις
1.Ετήσια Συνάντηση Εργασίας µελών Επιστηµονικής Επιτροπής και συνεργατών
Άφιξη 7 Ιουλίου 2011- Αναχώρηση 13 Ιουλίου 2011
Τόπος διεξαγωγής: Ρέθυµνο
Άτοµα: 20
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Αεροπορική Εταιρεία
Τιµή εισιτηρίου
∆ιαδροµή
Μελβούρνη- Χανιά ή ΗράκλειοΜελβούρνη
Αδελαΐδα- Χανιά ή Ηράκλειο Αδελαΐδα
Σύδνευ – Χανιά ή Ηράκλειο –
Σύδνευ
Σικάγο – Χανιά ή Ηράκλειο Σικάγο
Νέα Υόρκη – Χανιά ή Ηράκλειο Νέα Υόρκη
Μόντρεαλ – Χανιά ή Ηράκλειο Μόντρεαλ
Τορόντο – Χανιά ή Ηράκλειο Τορόντο
Μπουένος Άιρες – Χανιά ή
Ηράκλειο – Μπουένος Άιρες
Λονδίνο – Χανιά ή Ηράκλειο -
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Λονδίνο
Φρανκφούρτη – Χανιά ή Ηράκλειο Φρανκφούρτη
Ντύσσελντορφ –Χανιά ή Ηράκλειο Ντύσσελντορφ
Γιοχάνεσµπουργκ
–
Χανιά
ή
Ηράκλειο - Γιοχάνεσµπουργκ
Σταυρούπολη – Χανιά ή Ηράκλειο Σταυρούπολη
Κρασνονταρ – Χανιά ή Ηράκλειο Κρασνοντάρ
Θεσσαλονίκη – Χανιά ή Ηράκλειο Θεσσαλονίκη
Ρόδος- Χανιά ή Ηράκλειο -Ρόδος
Ιωάννινα – Χανιά ή Ηράκλειο Ιωάννινα
Αθήνα – Χανιά ή Ηράκλειο - Αθήνα

1.2.: Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
∆ιαδροµή
Τιµή πούλµαν
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήµιο µε πούλµαν χωρητικότητας 20
τουλάχιστον ατόµων

2η ∆ραστηριότητα-Αεροπορικές-οδικές µετακινήσεις
∆ιηµερίδα ‘’E- learning in greek diaspora’’
Άφιξη 7 Ιουλίου 2011- Αναχώρηση 10 Ιουλίου 2011
Τόπος διεξαγωγής: Ρέθυµνο
Άτοµα:15
2.1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Αεροπορική Εταιρεία
∆ιαδροµή
Μελβούρνη- Χανιά ή Ηράκλειο -

Τιµή εισιτηρίου
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Μελβούρνη
Αδελαΐδα- Χανιά ή Ηράκλειο Αδελαΐδα
Σύδνευ – Χανιά ή Ηράκλειο –
Σύδνευ
Σικάγο – Χανιά ή Ηράκλειο Σικάγο
Νέα Υόρκη – Χανιά ή Ηράκλειο Νέα Υόρκη
Μόντρεαλ – Χανιά ή Ηράκλειο Μόντρεαλ
Μαϊάµι – Χανιά ή Ηράκλειο Μαϊάµι
Τορόντο – Χανιά ή Ηράκλειο Τορόντο
Λονδίνο – Χανιά ή Ηράκλειο Λονδίνο
Φρανκφούρτη – Χανιά ή Ηράκλειο Φρανκφούρτη
Γιοχάνεσµπουργκ – Χανιά ή
Ηράκλειο - Γιοχάνεσµπουργκ
Σταυρούπολη – Χανιά ή Ηράκλειο Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη – Χανιά ή Ηράκλειο Θεσσαλονίκη
Ιωάννινα – Χανιά ή Ηράκλειο Ιωάννινα
Ρόδος- Χανιά ή Ηράκλειο -Ρόδος
Αθήνα – Χανιά ή Ηράκλειο - Αθήνα

2.2.: Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
∆ιαδροµή
Τιµή πούλµαν
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήµιο µε πούλµαν χωρητικότητας 15
τουλάχιστον ατόµων
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3η δραστηριότητα- Αεροπορικές-οδικές µετακινήσεις-Ξεναγήσεις
Επιµορφωτικό σεµινάριο
Τόπος διεξαγωγής: Ρέθυµνο
Άφιξη 1 Ιουλίου – Αναχώρηση 17 Ιουλίου 2011
Άτοµα:30
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
∆ιαδροµή
Αεροπορική Εταιρεία
Τιµή εισιτηρίου

Montreal– Ηράκλειο ή Χανιά -Montreal
Toronto– Ηράκλειο ή Χανιά – Toronto
Vancouver- Ηράκλειο ή Χανιά Vancouver
Ottawa – Ηράκλειο ή Χανιά - Ottawa
New York – Ηράκλειο ή Χανιά – New
York
Boston – Ηράκλειο ή Χανιά -Boston
Cleveland– Ηράκλειο ή Χανιά Cleveland
Philadelphia – Ηράκλειο ή Χανιά Philadelphia
Washington– Ηράκλειο ή Χανιά Washington
San Francisco- Ηράκλειο ή Χανιά – San
Francisco
Chicago- Ηράκλειο ή Χανιά – Chicago
Houston – Ηράκλειο ή Χανιά -Houston
Pennsylvania - Ηράκλειο ή Χανιά Pennsylvania
Atlanta- Ηράκλειο ή Χανιά – Atlanta
Tampa Flor- Ηράκλειο ή Χανιά – Tampa
Flor
Ohio- Ηράκλειο ή Χανιά – Ohio
Massachusetts- Ηράκλειο ή Χανιά –
Massachusetts
Illinois- Ηράκλειο ή Χανιά – Illinois
Detroit- Ηράκλειο ή Χανιά – Detroit
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Düsseldorf - Ηράκλειο ή Χανιά –
Düsseldorf
Stuttgart - Ηράκλειο ή Χανιά –
Stuttgart
Frankfurt - Ηράκλειο ή Χανιά –
Frankfurt
Munich - Ηράκλειο ή Χανιά –Munich
Berlin - Ηράκλειο ή Χανιά – Berlin
London - Ηράκλειο ή Χανιά –London
Paris - Ηράκλειο ή Χανιά –Paris
Roma - Ηράκλειο ή Χανιά –Roma
Venice - Ηράκλειο ή Χανιά –Venice
Moscow- Ηράκλειο ή Χανιά - Moscow
Symferopol – Ηράκλειο ή Χανιά Symferopol
Stavropol – Ηράκλειο ή Χανιά Stavropol
Tbilisi – Ηράκλειο ή Χανιά – Tbilisi
Kiev – Ηράκλειο ή Χανιά - Kiev
Simferopol – Ηράκλειο ή Χανιά Simferopol
Istanbul – Ηράκλειο ή Χανιά - Istanbul
Cairo – Ηράκλειο ή Χανιά - Cairo
Alexandria – Ηράκλειο ή Χανιά Alexandria

3.2. Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ -ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
∆ιαδροµή
Τιµή
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήµιο µε λεωφορείο 50
θέσεων
Ρέθυµνο –Ηράκλειο – Κνωσσός – Μουσείο –
Ρέθυµνο (ολοήµερο εκπαιδευτικό πρόγραµµαµετακίνηση 30 ατόµων)
Ρέθυµνο –Χανιά – Τάφοι Βενιζέλων – Μάλεµε –
Συµµαχικό Νεκροταφείο – Ρέθυµνο (ολοήµερο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα- µετακίνηση 30 ατόµων)
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Ρέθυµνο
–Αρκάδι
–Ρέθυµνο
(απογευµατινό
εκπαιδευτικό πρόγραµµα – µετακίνηση 30 ατόµων)
Ρέθυµνο –Μονή Πρέβελη –Ρέθυµνο (απογευµατινό
εκπαιδευτικό πρόγραµµα – µετακίνηση 30 ατόµων)
Απασχόληση ξεναγού για µισή µέρα (5 ώρες)
Απασχόληση ξεναγού για ολόκληρη µέρα (8 ώρες)

4η δραστηριότητα - Αεροπορικές-οδικές µετακινήσεις-Ξεναγήσεις
∆ΙΚΤΥΑ σχολείων για την ηλεκτρονική µάθηση
Τόπος διεξαγωγής: Ρέθυµνο
Άφιξη 1 Ιουλίου – Αναχώρηση 10 Ιουλίου 2011
Άτοµα: 35
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
∆ιαδροµή
Αεροπορική
Τιµή εισιτηρίου
Εταιρεία
Montreal– Ηράκλειο ή Χανιά Montreal
Toronto– Ηράκλειο ή Χανιά –
Toronto
New York – Ηράκλειο ή Χανιά –
New York
Miami – Ηράκλειο ή Χανιά – Miami
Philadelphia– Ηράκλειο ή Χανιά –
Philadelphia
Washington– Ηράκλειο ή Χανιά Washington
San Francisco- Ηράκλειο ή Χανιά –
San Francisco
Chicago- Ηράκλειο ή Χανιά –
Chicago
Massachusetts- Ηράκλειο ή Χανιά Massachusetts
Melbourne- Ηράκλειο ή Χανιά Melbourne
Sydney - Ηράκλειο ή Χανιά –
Sydney
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Adelaiede- Ηράκλειο ή Χανιά –
Sydney
Moscow - Ηράκλειο ή Χανιά –
Moscow
Stavropol - Ηράκλειο ή Χανιά –
Stavropol
Krasnondar – Ηράκλειο ή Χανιά Krasnondar
Minvonti- Ηράκλειο ή Χανιά Minvonti
Tbilisi - Ηράκλειο ή Χανιά - Tbilisi
Düsseldorf - Ηράκλειο ή Χανιά –
Düsseldorf
Stuttgart - Ηράκλειο ή Χανιά –
Stuttgart
Frankfurt - Ηράκλειο ή Χανιά –
Frankfurt
Munich - Ηράκλειο ή Χανιά –Munich
Berlin - Ηράκλειο ή Χανιά – Berlin
Bruxelles - Ηράκλειο ή Χανιά Bruxelles
Istanbul – Ηράκλειο ή Χανιά –
Istanbul
Johannesburg – Ηράκλειο ή Χανιά Johannesburg
Buenos Aires – Ηράκλειο ή Χανιά Buenos Aires
Tirana - Ηράκλειο ή Χανιά - Tirana

4.2. Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
∆ιαδροµή
Τιµή
Ξενοδοχείο – Πανεπιστήµιο µε λεωφορείο 50 θέσεων
Ρέθυµνο –Ηράκλειο – Κνωσσός – Μουσείο – Ρέθυµνο (ολοήµερο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα- λεωφορείο 50 θέσεων)
Ρέθυµνο –Αρκάδι –Ρέθυµνο (απογευµατινό εκπαιδευτικό
πρόγραµµα –λεωφορείο 50 θέσεων)

67

Ρέθυµνο –Μονή Πρέβελη –Ρέθυµνο (απογευµατινό εκπαιδευτικό
πρόγραµµα –λεωφορείο 50 θέσεων)
Απασχόληση ξεναγού για ολόκληρη µέρα (5 ώρες)
Απασχόληση ξεναγού για µισή µέρα (8 ώρες)

5η δραστηριότητα- Αεροπορικές µετακινήσεις
Επιµορφωτικό σεµινάριο διάρκειας µιας εβδοµάδας στην Αθήνα
∆εύτερο ή τρίτο δεκαήµερο του Ιουλίου του 2011
Άτοµα: 10
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
∆ιαδροµή
Αεροπορική Εταιρεία
Τιµή εισιτηρίου
Ρέθυµνο – Αθήνα – Ρέθυµνο
Θεσσαλονίκη
–
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Ιωάννινα – Αθήνα - Ιωάννινα
Ρόδος – Αθήνα - Ρόδος
Düsseldorf
–
Αθήνα
Düsseldorf
Munich-Αθήνα-Munich
New York – Αθήνα –New York
Melbourne
–
Αθήνα
–
Melbourne
Kiev-Αθήνα - Kiev

Παρατηρήσεις:
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
1.Η τιµή του συνολικού κόστους του εισιτηρίου ανά διαδροµή
(συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων) θα αφορά οικονοµική θέση.
2.Σε περίπτωση που προκύψει κόστος λόγω αλλαγής των ηµεροµηνιών του
εισιτηρίου µετά την έκδοσή του, αυτό καλύπτεται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
µετακινούµενο.
3.Το κόστος µεταφοράς από το αεροδρόµιο σε ξενοδοχείο της πόλης του
Ρεθύµνου µε επιστροφή.
ΟΜΑ∆Α 2: ∆ΙΑΜΟΝΗ-∆ΙΑΤΡΟΦΗ
1η ∆ραστηριότητα-∆ιαµονή/διατροφή
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1.Ετήσια Συνάντηση Εργασίας µελών Επιστηµονικής Επιτροπής και συνεργατών
Άφιξη 7 Ιουλίου 2011- Αναχώρηση 13 Ιουλίου 2011
Τόπος διεξαγωγής: Ρέθυµνο
Άτοµα: 20 σε µονόκλινα δωµάτια
Παρεχόµενη υπηρεσία
Τιµή
∆ιανυκτέρευση σε µονόκλινο δωµάτιο µε πρωινό
και ηµιδιατροφή (µεσηµεριανό) σε ξενοδοχείο Α’
κατηγορίας στο Ρέθυµνο

2η ∆ραστηριότητα- ∆ιαµονή/διατροφή
∆ιηµερίδα ‘’E- learning in greek diaspora’’
Άφιξη 7 Ιουλίου 2011- Αναχώρηση 10 Ιουλίου 2011
Τόπος διεξαγωγής: Ρέθυµνο
Άτοµα: 15 σε µονόκλινα δωµάτια
Παρεχόµενη υπηρεσία
Τιµή
∆ιανυκτέρευση σε µονόκλινο δωµάτιο µε πρωινό
και ηµιδιατροφή (µεσηµεριανό) σε ξενοδοχείο Α’
κατηγορίας στο Ρέθυµνο

3η δραστηριότητα- ∆ιαµονή/διατροφή
Επιµορφωτικό σεµινάριο
Τόπος διεξαγωγής: Ρέθυµνο
Άφιξη 1 Ιουλίου – Αναχώρηση 17 Ιουλίου 2011
Άτοµα: 30 σε δίκλινα δωµάτια
Παρεχόµενη υπηρεσία
Τιµή
∆ιανυκτέρευση σε µονόκλινο δωµάτιο µε
ηµιδιατροφή (πρωινό και µεσηµεριανό ή βραδινό)
σε ξενοδοχείο Β’ κατηγορίας εντός της πόλης
του Ρεθύµνου
∆ιανυκτέρευση σε µονόκλινο δωµάτιο µε πλήρη
διατροφή (πρωινό- µεσηµεριανό-βραδινό ) σε
ξενοδοχείο Β’ κατηγορίας εντός της πόλης του
Ρεθύµνου
∆ιανυκτέρευση
σε
δίκλινο
δωµάτιο
µε
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ηµιδιατροφή (πρωινό και µεσηµεριανό ή βραδινό)
σε ξενοδοχείο Β’ κατηγορίας εντός της πόλης
του Ρεθύµνου
∆ιανυκτέρευση σε δίκλινο δωµάτιο µε πλήρη
διατροφή(πρωινό-µεσηµεριανό- βραδινό) σε
ξενοδοχείο Β’ κατηγορίας εντός της πόλης του
Ρεθύµνου

Σηµείωση: 1. Τις ηµέρες που θα απουσιάζουν σε εκδροµές ή σε άλλες
δραστηριότητες δεν θα γίνεται χρέωση του γεύµατος ή του δείπνου αντίστοιχα.
Επίσης, στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το µενού των
γευµάτων και των δείπνων.
Για την σύγκριση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων θα ληφθεί
υπόψη µόνο το κόστος της διαµονής σε δίκλινο δωµάτιο µε πλήρη διατροφή.
4η δραστηριότητα - ∆ιαµονή/διατροφή
∆ΙΚΤΥΑ σχολείων για την ηλεκτρονική µάθηση
Τόπος διεξαγωγής: Ρέθυµνο
Άφιξη 1 Ιουλίου – Αναχώρηση 10 Ιουλίου 2011
Άτοµα: 35 σε µονόκλινα δωµάτια
Παρεχόµενη υπηρεσία
Τιµή
∆ιανυκτέρευση σε µονόκλινο δωµάτιο
µε
ηµιδιατροφή (πρωινό και µεσηµεριανό ή βραδινό)
σε ξενοδοχείο Β’ κατηγορίας εντός της πόλης
του Ρεθύµνου
∆ιανυκτέρευση σε µονόκλινο δωµάτιο µε πλήρη
διατροφή (πρωινό- µεσηµεριανό-βραδινό ) σε
ξενοδοχείο Β’ κατηγορίας εντός της πόλης του
Ρεθύµνου
∆ιανυκτέρευση
σε
δίκλινο
δωµάτιο
µε
ηµιδιατροφή (πρωινό και µεσηµεριανό ή βραδινό)
σε ξενοδοχείο Β’ κατηγορίας εντός της πόλης
του Ρεθύµνου
∆ιανυκτέρευση σε δίκλινο δωµάτιο µε πλήρη
διατροφή(πρωινό-µεσηµεριανό- βραδινό) σε
ξενοδοχείο Β’ κατηγορίας εντός της πόλης του
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Ρεθύµνου
Σηµείωση: 1. Τις ηµέρες που θα απουσιάζουν σε εκδροµές ή σε άλλες
δραστηριότητες δεν θα γίνεται χρέωση του γεύµατος ή του δείπνου αντίστοιχα.
Επίσης, στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το µενού των
γευµάτων και των δείπνων.
Για την σύγκριση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων θα ληφθεί
υπόψη µόνο το κόστος της διαµονής σε µονόκλινο δωµάτιο µε πλήρη διατροφή.
5η δραστηριότητα- ∆ιαµονή/διατροφή
Επιµορφωτικό σεµινάριο διάρκειας µιας εβδοµάδας στην Αθήνα
∆εύτερο ή τρίτο δεκαήµερο του Ιουλίου του 2011
Άτοµα: 75 διαµονή /διατροφή
75 διατροφή
150 coffee break
Σηµείωση: Στο ξενοδοχείο θα διαµένουν τα 75 από τα 150 άτοµα που θα
συµµετέχουν στο σεµινάριο
Παρεχόµενη υπηρεσία
Τιµή

Μονόκλινο µε ηµιδιατροφή σε ξενοδοχείο Β ή Α’
κατηγορίας, για περίπου 5 διανυκτερεύσεις για 10 άτοµα
(χρέωση ανά δωµάτιο)
∆ίκλινο µε ηµιδιατροφή για 75 άτοµα σε ξενοδοχείο Β’ ή
Α’ κατηγορίας, για περίπου 5 διανυκτερεύσεις (χρέωση
ανά δωµάτιο)
Γεύµατος για περίπου 75 άτοµα (χρέωση ανά άτοµο)
∆ιάλλειµα καφέ (coffee break) για 150 περίπου άτοµα για
5 ηµέρες (χρέωση ανά άτοµο)
Αίθουσα χωρητικότητας 150 ατόµων µε µικροφωνική
εγκατάσταση, επιδοσκόπιο, Η/Υ µε σύνδεση Internet
(χρέωση αίθουσας)
Αίθουσα χωρητικότητας 80 ατόµων µε µικροφωνική
εγκατάσταση, επιδοσκόπιο, Η/Υ µε σύνδεση Internet
(χρέωση αίθουσας)
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ στην Προκήρυξη του διαγωνισµού µε αριθµό διακήρυξης

2025/13.04.2011 του Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
µεταξύ

του

Ειδικού

Λογαριασµού

του

Πανεπιστηµίου

Κρήτης,

ως

Αναθέτουσας Αρχής του διαγωνισµού µε αριθµό πρωτ.2025/13.04.2011 µε
τον

σκοπό

της

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

επιλογής
ΚΑΙ

αναδόχου

για

το

έργο

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ»
Υποέργο 8: «Μετακίνηση και διαµονή συµµετεχόντων στις δραστηριότητες
του θέρους 2011» και του αναδόχου του έργου αυτού
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1: Προοίµιο
Άρθρο 2: Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Άρθρο 3: Γλώσσα της Σύµβασης
Άρθρο 4: Στοιχεία Επικοινωνίας
Άρθρο 5: Αντικείµενο της Σύµβασης
Άρθρο 6: Προθεσµία Εκτέλεσης του Έργου
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις Αναδόχου σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης
Άρθρο 8: Λόγοι Ανωτέρας Βίας- Αναστολή της Σύµβασης
Άρθρο 9: Καθυστερήσεις Εκτέλεσης
Άρθρο 10: Παράδοση του Έργου
Άρθρο 11: Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου
Άρθρο 12: Αµοιβή Αναδόχου- Τρόπος Πληρωµής
Άρθρο 13: Έκπτωση του αναδόχου
Άρθρο 14: Λύση της Σύµβασης
Άρθρο 15: Επίλυση ∆ιαφορών
Άρθρο 16:Γενικές ∆ιατάξεις
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Στην …, σήµερα, την …, ηµέρα …, µεταξύ,
αφενός:
Α) του Ειδικού Λογαριασµού 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» αφετέρου,
Β)της εταιρείας µε την επωνυµία …………, που εδρεύει………….. … που
εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα
σύµβαση ως «ο ανάδοχος», συνοµολογήθηκαν, έγιναν αµοιβαία δεκτά και
συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Γ) τον κ. …… που έχει ορισθεί ως επιστηµονικός υπεύθυνος του ερευνητικού
προγράµµατος «…» το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης υπό ΚΑ … και προέρχεται από
χρηµατοδότηση…., καλούµενος εφεξής ως «ο επιστηµονικός υπεύθυνος»
Άρθρο 1
Προοίµιο
Σε συνέχεια του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού ο οποίος προκηρύχθηκε από
την αναθέτουσα αρχή µε την µε αρ. πρωτ. 2025/13.04.2011 προκήρυξη (στο
εξής: «η προκήρυξη») και ο οποίος κατακυρώθηκε στον ανάδοχο µε την µε αρ.
πρωτ. … σχετική απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση
του έργου µε τίτλο «…», σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της
παρούσας σύµβασης, καθώς και των τευχών δηµοπράτησης.

Άρθρο 2
Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

2.1. Εφαρµοστέα Νοµοθεσία:

Για την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις οι οποίες
ορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού.
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2.2. Συµβατικά Τεύχη

Τα συµβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:

2.2.1. Το κείµενο της παρούσας Σύµβασης.
2.2.2. Η προκήρυξη του διαγωνισµού.
2.2.3. Η προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 3
Γλώσσα της Σύµβασης
Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται όσα προβλέπονται σχετικά στην προκήρυξη.

Άρθρο 4
Στοιχεία Επικοινωνίας
4.1. Κάθε επικοινωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου
πραγµατοποιείται εγγράφως ταχυδροµικά, τηλεοµοιοτυπικά ή ηλεκτρονικά.
4.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συµβαλλοµένων είναι τα ακόλουθα:

Για την αναθέτουσα αρχή:
Επωνυµία: Ειδικός Λογαριασµός Πανεπιστηµίου Κρήτης .
Ταχ.∆/νση:Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου
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Ταχ.κωδ.74100 –Πόλη: Ρέθυµνο Κρήτης
Τηλ.28310 77948 fax 28310 77951.

Για τον ανάδοχο:
Επωνυµία. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ταχ. ∆/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ταχ. κωδ. . . . . . – ΠΟΛΗ . . . . . . .
Τηλ. . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . .

Άρθρο 5
Αντικείµενο της Σύµβασης

5.1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση του έργου «…».
5.2. Ειδικότερα, ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει, κατά το χρόνο που ορίζεται
στην παρούσα σύµβαση και, εν γένει, σύµφωνα µε τους όρους αυτής, τα
εξής :
5.2.1. …
5.2.2. …
5.3. Ο ανάδοχος παρέχει στην επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης του
Έργου (στο εξής: «Επιτροπή») πληροφορίες σχετικές µε την υλοποίηση του
Έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος
συντάσσει περιοδικές εκθέσεις ενηµέρωσης επί της πορείας υλοποίησης
του Έργου, τις οποίες υποβάλλει, µηνιαίως, στην Επιτροπή.
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5.4. Ο ανάδοχος συντάσσει, επίσης, και υποβάλλει στην Επιτροπή, ειδικές
εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή
απαιτούµενες τροποποιήσεις του προγράµµατος εκτέλεσης του άρθρου 7
της παρούσας.

Άρθρο 6
Προθεσµία Εκτέλεσης του Έργου

6.1. Η σύµβαση συµφωνείται ως ορισµένης διάρκειας. Λύεται δε αυτοδικαίως και
χωρίς άλλη διατύπωση στις 15/08/2011, οπότε

και ο ανάδοχος

υποχρεούται να έχει εκτελέσει αµελλητί το έργο του άρθρου 5, σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και µε την επιφύλαξη των επόµενων
άρθρων.
6.2. Η διάρκεια της σύµβασης παρατείνεται για τριάντα (30) ηµέρες, ύστερα από
αιτιολογηµένη πρόταση οποιουδήποτε των συµβαλλοµένων και για λόγους
που ανάγονται στην αποσαφήνιση δυσχερών ζητηµάτων. Ο δε ανάδοχος
υποχρεούται στην παροχή των υπηρεσιών του κατά το επιπλέον διάστηµα
χωρίς επιπλέον αµοιβή ή οποιαδήποτε άλλη αποζηµίωση.

ΑΡΘΡΟ 7
Λόγοι Ανωτέρας Βίας – Αναστολή της Σύµβασης

7.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των
συµβατικών υποχρεώσεών τους στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η
επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται προσηκόντως.
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7.2. Ο ανάδοχος, επικαλούµενος αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η
οποία οφείλεται σε γεγονός που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της
προηγούµενης

παραγράφου

του

παρόντος

άρθρου,

οφείλει

να

γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους
σχετικούς λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρµογή της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να
απαντήσει σχετικά, εντός είκοσι (20) ηµερών από την λήψη του σχετικού
αιτήµατος του αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της
προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή των ισχυρισµών του ανάδοχου.
7.3. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αναστείλει µονοµερώς την εκπλήρωση
µέρους ή του συνόλου της σύµβασης µετά από προηγούµενη έγγραφη
γνωστοποίηση

προς

τον

ανάδοχο.

Στην

γνωστοποίηση

αυτή

προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η
ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής καθώς και η πιθανολογούµενη διάρκειά
της.
7.4. Από την ηµεροµηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι
συµβατικές

υποχρεώσεις

του

αναδόχου,

πλην

των

υποχρεώσεων

εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας, οφείλει, όµως, να λάβει όλα τα
ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία των συµφερόντων της αναθέτουσας
αρχής και την οµαλή εκτέλεση της σύµβασης, µετά την άρση των λόγων που
επέβαλαν την αναστολή της.
7.5. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει αµελλητί τον ανάδοχο
εγγράφως. Η σύµβαση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην γνωστοποίηση
της παραγράφου 8.3. του παρόντος άρθρου, ενεργοποιείται αυτοδικαίως
µετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο της ειδοποίησης του προηγούµενου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
7.6. Το χρονικό διάστηµα της αναστολής δεν υπολογίζεται στον χρόνο της
σύµβασης. Μετά την ειδοποίηση του αναδόχου κατά τις διατάξεις του
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παρόντος από την αναθέτουσα αρχή, η σύµβαση συνεχίζεται για χρόνο
τουλάχιστον ίσο µε εκείνον που υπολειπόταν κατά το χρόνο επέλευσης της
αναστολής και έως τη συµπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύµβασης.

Άρθρο 8
Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου
8.1. Την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύµβασης
από τον ανάδοχο έχει η Επιτροπή, η οποία συστήθηκε µε την µε αρ. 4.4.5.
απόφαση της 333/11.02.2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.
8.2. Η Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση της σύµβασης καθ’ όλη τη
διάρκειά της.
8.3. Αρµόδιοι συνεργάτες, στελέχη και κάθε προστηθείς ή βοηθός εκπλήρωσης
του αναδόχου υποχρεούνται να προσέρχονται σε συσκέψεις κατά τη
διάρκεια της σύµβασης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Επιτροπής και
όποτε κρίνεται απαραίτητο, προκειµένου να συζητούνται προβλήµατα ή
γενικώς θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της
σύµβασης και να δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις
εκατέρωθεν.
8.4. Κατά τη λήξη της σύµβασης και µετά την υποβολή και έγκριση των
παραδοτέων του άρθρου 5, η Επιτροπή εκδίδει Πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης
και Οριστικής Παραλαβής τους, που το διαβιβάζει αρµοδίως, για την
προώθηση της πληρωµής του αναδόχου, κατά τα στο επόµενο άρθρο
οριζόµενα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις της
προκήρυξης και του νόµου περί παραλαβής.
Άρθρο 9
Αµοιβή Αναδόχου– Τρόπος Πληρωµής
9.1. Η αµοιβή του αναδόχου για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών και
προϊόντων ορίζεται σε … (…) €, πλέον ΦΠΑ ποσού … (…) €,
συµπεριλαµβανοµένου τυχόν αναλογούντος φόρου και κάθε υπέρ τρίτου
κράτηση.
9.2. Η πληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην προκήρυξη στο
άρθρο … .
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Άρθρο 10
Υποχρεώσεις της Αναθέτουσα Αρχής
Η αναθέτουσα αρχή υπέχει τις ακόλουθες επιπλέον υποχρεώσεις:
10.1. Η Επιτροπή οφείλει να παραδίδει στον ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο,
σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην
κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση του
Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούµενο αίτηµα του αναδόχου. Επιπλέον, η
Επιτροπή οφείλει να παρέχει στον ανάδοχο τις βασικές κατευθύνσεις και
διευκρινίσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του Έργου.
10.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της
προηγούµενης παραγράφου µε την οριστική παραλαβή του Έργου ή µε την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης.
10.3. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της αναθέτουσας αρχής,
προκειµένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες
αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεών του.
10.4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή και όλα τα
εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν ή την αναθέτουσα αρχή πρόσωπα οφείλουν να
µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς, κατά τη διάρκεια και µε
την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύµβασης και αφορούν τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του αναδόχου.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο ανάδοχος υπέχει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
11.1.Αναφορικά µε τα αεροπορικά εισιτήρια:

11.1.1.

1.

να αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση των υπηρεσιών θα γίνει στις

ηµεροµηνίες που αναγράφονται στην προκήρυξη, χωρίς να αποκλείεται το
ενδεχόµενο να υπάρξουν και κάποιες µικρές αποκλίσεις εξαιτίας απρόβλεπτων
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γεγονότων. Ακόµη λόγω αστάθµητων παραγόντων ενδέχεται να τροποποιηθεί ο
αριθµός των συµµετεχόντων ατόµων, η αφετηρία του ταξιδιού, οι ηµεροµηνίες
αφίξεως-αναχωρήσεως. Αν οι αλλαγές αυτές επιφέρουν αλλαγή των αντίστοιχων
τιµών, αυτή θα επιβαρύνει τον εργοδότη, µε την προϋπόθεση ότι οι νέες τιµές θα
είναι ανάλογες µε αυτές που έχει προσφέρει ο ανάδοχος και ότι θα ενηµερώσει
για τις νέες χρώσεις των εργοδότη χωρίς καθυστέρηση.

11.1.2. 2.να συνεργάζεται µε τον εργοδότη σε περίπτωση τροποποίησης των
ηµεροµηνιών άφιξης ή αναχώρησης για την διασφάλιση της διαµονής των
µετακινουµένων. Σε περίπτωση που η αλλαγή των ηµεροµηνιών αυτών γίνεται µε
υπαιτιότητά του, οφείλει να αναλαµβάνει αποκλειστικά το κόστος της τυχόν
επιπλέον διανυκτέρευσής τους, τα επιπλέον έξοδά τους και να αναλαµβάνει να
τους αποζηµιώνει πλήρως για τυχόν άλλες ζηµίες προκαλούνται από την αλλαγή
αυτή,
11.1.3. 3.να φροντίζει κατά τις κρατήσεις των εισιτηρίων να προκαλεί
ελαχιστοποίηση του χρόνου αναµονής των µετακινουµένων στα ενδιάµεσα
αεροδρόµια,
11.1.4. 4.

να συνεννοείται συνεχώς και να συνεργάζεται µε τα εντεταλµένα

για το σκοπό αυτό πρόσωπα από τη µεριά του εργοδότη ώστε να επιτυγχάνεται
επαλήθευση των δραστηριοτήτων προτού κάνει τις σχετικές κρατήσεις και
καταβάλει τα σχετικά ποσά µε σκοπό την καλύτερη υλοποίηση των
δραστηριοτήτων και την αποφυγή σφαλµάτων,
11.1.5.να διορίσει ένα εκπρόσωπό της στο Ρέθυµνο µε σκοπό να επιτυγχάνεται η
επιτόπια συνεργασία µε τα εντεταλµένα πρόσωπα του εργοδότη σχετικά µε κάθε
δραστηριότητα,

11.1.6. να µεριµνά για τη συγκέντρωση των στελεχών των εισιτηρίων και των
καρτών επιβίβασης και για την παράδοσή τους στον εργοδότη. Εάν για
οποιοδήποτε λόγο χαθούν ή δεν προσκοµισθούν οι κάρτες, τότε ο ανάδοχος
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αναλαµβάνει να πάρει Υπεύθυνες δηλώσεις για την πραγµατοποίηση της
µετακίνησης και την απώλεια της κάρτας (ανά οµάδα µετακινούµενων),
11.1.7.σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου από την
ανάδοχο, υπάρξει ανάγκη πραγµατοποίησης διαφορετικών από τις
περιγραφόµενες στη διακήρυξη του διαγωνισµού υπηρεσιών ή αύξηση των
ζητούµενων, η ανάδοχος υποχρεούται να τις πραγµατοποιεί αναντίρρητα
αναζητώντας πάντα το χαµηλότερο δυνατό κόστος για τον εργοδότη και σε
συνεργασία µαζί του, κατόπιν της αµοιβαίας αποδοχής σχετικά µε την
αναπροσαρµογή της αµοιβής της στην περίπτωση αυτή. Σε αυτήν την περίπτωση
θα πρέπει να υπάρχει και γραπτή αίτηση των επιπλέον υπηρεσιών από τον
εργοδότη ή τους αντιπροσώπους του,

11.1.8.σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων µπορεί, µετά από συνεννόηση µε τον
εργοδότη, να υλοποιεί τη µετακίνηση µε άλλη πτήση ή µέσω άλλης εταιρίας, και
εφόσον προκύπτει επιπλέον κόστος αυτό επιβαρύνει τον εργοδότη, κατόπιν
έγγραφης ενηµέρωσής του από την ανάδοχο και σχετικής αποδοχής από τον
εργοδότη,

11.1.9.σε περίπτωση αποκλίσεων των τιµών από τις προσφερθείσες τιµές αυτές
θα γνωστοποιείται στον εργοδότη πριν την έκδοση του εισιτηρίου. Ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις που η απόκλιση υπερβαίνει το 5% της αρχικά προσφερόµενης
τιµής του εισιτηρίου, απαιτείται η συγκατάθεση του εργοδότη πριν την έκδοση
του εισιτηρίου,

11.1.10.σε περίπτωση ακύρωσης εκδοθέντων εισιτηρίων µε υπαιτιότητα των
µετακινούµενων, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει την πληρωµή των
εισιτηρίων στον ανάδοχο, εφόσον προσκοµιστεί βεβαίωση από την αντίστοιχη
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αεροπορική εταιρεία ότι το αντίτιµο του συγκεκριµένου εισιτηρίου δεν µπορεί να
επιστραφεί.

11.1.11.ουδεµία ουσιώδης µεταβολή του προγράµµατος επιτρέπεται χωρίς την
έγκριση της Επιτροπής. Αν, πάντως, η εκτέλεση της σύµβασης δεν γίνεται,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα, η Επιτροπή µπορεί να δώσει στον ανάδοχο την
εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρηµένο αυτό
πρόγραµµα προς έγκριση.

11.2.Αναφορικά µε τη διαµονή-διατροφή:
Για τη διαµονή των συµµετεχόντων θα απαιτηθούν µονόκλινα ή δίκλινα δωµάτια
µε ηµιδιατροφή ή πλήρη διατροφή. Ο ανάδοχος οφείλει :
11.2.1. να αποστείλει λίστα µε όλες τις κρατήσεις των δωµατίων στα ονόµατα
των συµµετεχόντων ένα µήνα πριν από την ηµεροµηνία άφιξης, τις οποίες θα
επιβεβαιώσει ο εργοδότης εντός µίας εβδοµάδας. Σε περίπτωση αλλαγής ή
ακύρωσης των κρατήσεων, εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί προ µιας εβδοµάδας
από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία άφιξης, ο εργοδότης ή οι συµµετέχοντες
θα απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους για την πληρωµή για αυτές. Εάν
πραγµατοποιηθούν ακυρώσεις εντός της τελευταίας εβδοµάδας προ της
προγραµµατισµένης άφιξης για λόγους που δεν ανάγονται σε ανωτέρα βία, ο
εργοδότης θα επιβαρυνθεί µε το ήµισυ της χρέωσης για τις πρώτες τρεις
προγραµµατισµένες διανυκτερεύσεις, για δε τις λοιπές θα απαλλάσσεται
ολοσχερώς, εφόσον ειδοποιήσει εγγράφως τον ανάδοχο προ της ηµεροµηνίας της
προγραµµατισµένης άφιξης. Εάν οι ακυρώσεις οφείλονται σε λόγους που δεν
ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης των συµµετεχόντων ή του εργοδότη ή σε
γεγονότα ανωτέρας βίας, ο εργοδότης θα επιβαρυνθεί µε το ήµισυ της χρέωσης
για την πρώτη προγραµµατισµένη διανυκτέρευση, για δε τις λοιπές θα
απαλλάσσεται ολοσχερώς, εφόσον ειδοποιήσει εγγράφως τον ανάδοχο προ της
ηµεροµηνίας της προγραµµατισµένης άφιξης.
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11.2.2.

να συνεργάζεται µε τον εργοδότη έτσι ώστε να διαµορφώνεται το

µενού που θα προσφέρεται από το ξενοδοχείο σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των
συµµετεχόντων προσώπων και να ενηµερώνει εγκαίρως και πλήρως για το µενού
των γευµάτων.
11.2.3.

Ο εργοδότης δύναται να αλλάξει µονοµερώς το πρόγραµµα των

γευµάτων (είτε µειώνοντας αυτά είτε αυξάνοντάς τα) που έχει αναλάβει ο
ανάδοχος, εφόσον ειδοποιήσει για το σκοπό αυτό τον ανάδοχο εγγράφως προ 24
ωρών, και σε αυτή την περίπτωση θα αναπροσαρµόζεται η χρέωση αναλόγως,
σύµφωνα µε τις προσφερθείσες τιµές και ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει τον
εργοδότη για τις νέες χρεώσεις χωρίς καθυστέρηση.

11.3. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύµβαση
υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καθώς και τη
σχετική προσφορά του.
11.4. Τα παραδοτέα που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της
σύµβασης πρέπει να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα, στην
παρούσα σύµβαση, στην προκήρυξη και στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη.
11.5. Υποχρεώσεις Εµπιστευτικότητας:
11.5.1.
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας
αρχής, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που
του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της
σύµβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των
οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη σύµβαση. Υποχρεούται δε να
µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε
συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε
περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του,
η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν
ζηµίας

της,

την

παύση

κοινοποίησης

των

εµπιστευτικών

πληροφοριών από τον ανάδοχο σε τρίτους και την παράλειψή της στο
µέλλον.

84

11.5.2.

Ο ανάδοχος δεν δύναται να συµµετέχει σε δραστηριότητες

ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα
αρχή. ∆εν δεσµεύει δε την αναθέτουσα αρχή, µε κανένα τρόπο,
χωρίς προηγούµενη γραπτή άδειά της.
11.6. Κίνδυνος ζηµίας ή απώλειας:
11.6.1.

Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια

των προϊόντων που θα παραδοθούν στην αναθέτουσα αρχή σε
εκτέλεση της σύµβασης, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής
τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε
πλήρη αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική
παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή.
11.6.2.

Ο

ανάδοχος

είναι

υπεύθυνος

για

κάθε

ζηµία

της

αναθέτουσας αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να
προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύµβασης από τον
ανάδοχο, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού ή σε
ελάττωµα του εξοπλισµού.
11.6.3 Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποζηµιώσει πλήρως
για κάθε ζηµία την αναθέτουσα αρχή που προκύπτει από απαίτηση
τρίτων σε σχέση µε την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από
τη

χρήση

διπλωµάτων

ευρεσιτεχνίας,

αδειών,

σχεδίων,

υποδειγµάτων και εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους
του, η οποία αναφέρεται στη Σύµβαση ή στην Προσφορά. Ο
ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποζηµιώσει πλήρως την
αναθέτουσα αρχή για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προξενηθεί σε
αυτήν από υπαιτιότητα του αναδόχου ή των προσώπων που
συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Ο ανάδοχος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνδράµει µε δαπάνες του καθώς και
µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως η παροχή αποδεικτικών
στοιχείων, την αναθέτουσα αρχή, αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την
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εκ µέρους του αδυναµία ή πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεών του.
11.7. Εκχώρηση της Σύµβασης:
11.7.1.

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη

σύµβαση ή µέρος αυτής. ∆ικαιούται, όµως, να χρησιµοποιεί
προστηθέντες, υπεργολάβους και βοηθούς εκπλήρωσης για τις
πράξεις και παραλείψεις των οποίων ευθύνεται έναντι τρίτων και
έναντι της αναθέτουσας αρχής, κατά τον νόµο. Τα πρόσωπα αυτά
ουδεµία συµβατική σχέση αποκτούν µε την αναθέτουσα αρχή.
11.7.2.

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την

έγγραφη άδεια της αναθέτουσας αρχής, το δικαίωµα είσπραξης της
συµβατικής του αµοιβής.
11.8. Υπεργολαβία:
11.8.1.

Ο

ανάδοχος,

για

την

υλοποίηση

του

Έργου,

θα

χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που αναφέρονται στην προσφορά
του.
11.8.2.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν ουδεµία συµβατική σχέση µε

την αναθέτουσα αρχή.
11.8.3.

Ο ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των

υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως
ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
11.8.4. Ο

ανάδοχος

περίπτωση

δικαιούται

διακοπής

της

να

αντικαταστήσει

συνεργασίας

του

υπεργολάβο
µε

αυτόν

ή

σε
να

χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφόσον ο νέος
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης και εγκριθεί από την
αναθέτουσα αρχή. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος ενηµερώνει
προηγουµένως την αναθέτουσα αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα
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του νέου υπεργολάβου και το αντικείµενο που θα εκτελέσει, µαζί µε
την απαιτούµενη τεκµηρίωση για την απόδειξη συνδροµής στο
πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της
Σύµβασης.
11.8.5.
την

Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο
αντικατάσταση

υπεργολάβου

και

κάθε

άλλου

προσώπου

εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιµη και
αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
Έργου, ο δε ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της αναθέτουσας αρχής, σε εύλογο
χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για
την εξεύρεση αντικαταστάτη.

11.9. Κυριότητα των παραδοτέων:
11.9.1.

Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να

χρησιµοποιήσει, χωρίς περιορισµό, την τεχνογνωσία (know-how) που
θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της σύµβασης σε παρόµοια έργα
που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου.
11.9.2.

Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή

καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης,
είναι εµπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία της αναθέτουσας
αρχής. Ο ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύµβασης,
παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή. Ο
ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και
στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς
άλλους από τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής.
11.9.3.

Εάν τρίτοι αποδεικνύουν δικαιώµατα επί των υπηρεσιών που

παρέχει ο ανάδοχος, µε αποτέλεσµα η αναθέτουσα αρχή να
εµποδίζεται στη χρήση τους, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε
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δικές του δαπάνες σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για την παροχή
ποσοτικά και ποιοτικά ίσων υπηρεσιών επί των οποίων τρίτοι δεν θα
έχουν τέτοια δικαιώµατα.
11.9.4.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή, εν γένει, ενδίκου

βοηθήµατος κατά της αναθέτουσας αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε
θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί των παραδοτέων, η αναθέτουσα
αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να
αµυνθεί,

δικαστικά

και

εξωδικαστικά,

για

λογαριασµό

της

αναθέτουσας αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο
ανάδοχος, αφενός, βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να
καταβάλει

η

αναθέτουσα

αρχή

εξ

αυτού

του

λόγου,

συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής
δικηγόρων

και,

αφετέρου,

υποχρεούται

να

αποζηµιώσει

την

αναθέτουσα αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί
από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή, εν γένει, του
ενδίκου βοηθήµατος.

Άρθρο 12
Καταγγελία της Σύµβασης
12.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση απροθέσµως και
αζηµίως για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον ανάδοχο, την
αναθέτουσα αρχή ή και κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν
δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της λειτουργίας της
σύµβασης µέχρι το πέρας της διάρκειάς της.
12.2. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον
ανάδοχο της εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής έγγραφης δήλωσης
καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον ανάδοχο αποδεικνύεται µε
οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο.
12.3. Με την καταγγελία λύεται η παρούσα σύµβαση, εφαρµοζόµενου κατά τα
λοιπά του άρθρου 18 αυτής.
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Άρθρο 13
Έκπτωση του Αναδόχου
13.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, σύµφωνα µε
τη διαδικασία που ορίζεται στην προκήρυξη και στον νόµο, εάν ο ανάδοχος
δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις
ή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους της σύµβασης και των λοιπών
συµβατικών τευχών.
13.2. Πριν από την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, να τάξει συγκεκριµένη
προθεσµία συµµόρφωσής του προς τις συµβατικές υποχρεώσεις του.
13.3. Με την απόφαση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου λύεται η παρούσα
σύµβαση, εφαρµοζόµενου κατά τα λοιπά του άρθρου 18 αυτής.
13.4. Η µη άσκηση από την αναθέτουσα αρχή οποιασδήποτε αρµοδιότητάς της
δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποτελεί είτε σχετική
παραίτηση της αναθέτουσας αρχής, είτε σχετική σιωπηρή άσκηση της εν
λόγω αρµοδιότητας.
Άρθρο 14
Λύση της Σύµβασης
14.1. Η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της
διάρκειας, σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος 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.
14.2. Μετά την µε οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης, ο ανάδοχος
υποχρεούται µετά από σχετική δήλωση της αναθέτουσας αρχής:
14.2.1.
Να απόσχει από τη 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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14.2.2.
Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η αναθέτουσα
αρχή, όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή
έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά
έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη).
14.2.3.
Να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά
ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή έµµεσα την εκτέλεση της
σύµβασης και ευρίσκονται στην κατοχή του.
14.3. Το συντοµότερο δυνατό µετά τη λύση της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή,
µετά από γνώµη της Επιτροπής, βεβαιώνει την αξία του ήδη εκτελεσθέντος
κατά τον χρόνο λύσης της σύµβασης µέρους αυτής καθώς και κάθε οφειλή
έναντι του αναδόχου κατά την ηµεροµηνία λύση της σύµβασης.
14.5. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συµψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε
απαίτησής της έναντι του αναδόχου.
Άρθρο 15
Επίλυση ∆ιαφορών

Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να προβούν σε απόπειρα φιλικού διακανονισµού
οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύµβαση. Η ανωτέρω
πρόβλεψη δεν καθιερώνει ρήτρα διαιτησίας. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύεται
αποκλειστικά από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και, συγκεκριµένα, τα αρµόδια
δικαστήρια, σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο
είναι πάντοτε το ελληνικό.
Αρθρο 16
Γενικές ∆ιατάξεις
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.
Ο εργοδότης δηλώνει πως διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όχι όµως ευαίσθητων, για όλους τους
αναδόχους του.
Ο ανάδοχος δηλώνει ότι συναινεί στην ανάρτηση κάποιων στοιχείων της
παρούσας σύµβασης, και συγκεκριµένα της επωνυµία και του ΑΦΜ του αναδόχου,
του οικονοµικού αντικειµένου και της διάρκειας της σύµβασης, και των στοιχείων
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εκάστης πληρωµής διενεργείται σε αυτόν (ποσού, αιτιολογίας και ηµεροµηνίας
πληρωµής), στην ιστοσελίδα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου βάσει των
προβλέψεων του ν. 3861/2010
Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται ανάλογα οι
σχετικές διατάξεις του ελληνικού Α.Κ. και της λοιπής νοµοθεσίας.
Σηµειώνεται ότι για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο ανάδοχος
κατέθεσε την µε αρ. … εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …, ποσού … (…) € και
ηµεροµηνία λήξης την …, σύµφωνα µε το άρθρο … της προκήρυξης. Η εν λόγω
εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συµβαλλοµένων .
Η παρούσα σύµβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόµιµα από τους
συµβαλλόµενους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο (2) κατατέθηκαν
στην αναθέτουσα αρχή και ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ στην Προκήρυξη του διαγωνισµού µε αριθµό διακήρυξης
2025/13.04.2011 του Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Προς την …(αναθέτουσα αρχή)…, του διαγωνισµού που προκηρύχθηκε µε την µε
αρ. πρωτ. 2025/13.04.2011 προκήρυξη
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ………………………………………….
…………………………..2, κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου
Αστυνοµικής Ταυτότητας µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε από
…………………………….., στις …………………………………, υποψήφιος3 στο διαγωνισµό ή
νόµιµος εκπρόσωπος4 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία
………………………………………………………………..5, ως συµµετέχων6 στον ως άνω
διαγωνισµό, δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου
αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων
δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στην παρ. … της ως άνω προκήρυξης, ότι, µέχρι
και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς µου:
Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρία ή το νοµικό
πρόσωπο που εκπροσωπώ7, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. … της
Προκήρυξης, καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού
δικαστηρίου για:
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δηλούντος
σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης
4 εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του νομικού προσώπου, σε περίπτωση που συμμετέχει
στο διαγωνισμό εταιρία, είτε ως μεμονωμένος υποψήφιος είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας
5 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται
6 σε περίπτωση που στο διαγωνισμό συμμετέχει εταιρία, κοινοπραξία ή ένωση, η λέξη «συμμετέχων»
αντικαθίσταται με τη λέξη «συμμετέχουσα»
7 Διαγράφεται η φράση που δεν αρμόζει στην περίπτωση
2
3
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2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου
1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση, ψευδορκία, δωροδοκία και
δόλια χρεοκοπία, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του
κράτους εγκατάστασής µου, (ή εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που
εκπροσωπώ).

Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρία την οποία εκπροσωπώ)8 υπό πτώχευση,
εκκαθάριση9, ή αναγκαστική διαχείριση και δεν τελώ σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
Γ. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρία και το νοµικό
πρόσωπο που εκπροσωπώ διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.
∆. Έχω (ή έχει η εταιρία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
µου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις
νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας.
Ε. Έχω (ή έχει η εταιρία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
µου όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε το
ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο.
Στ. Είµαι εγγεγραµµένος (ή η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) στο …10.
Διαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, Δ, Ε οι φράσεις που δεν αρμόζουν στην περίπτωση
Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο.
10 θα πρέπει να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου οικείου Επιμελητηρίου
8
9
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Ζ. Το νοµικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπώ δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του
ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990,
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα) και, επίσης, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).11
Η. Η προσφορά µου (ή της εταιρίας την οποία εκπροσωπώ) συνετάγη, σύµφωνα
µε τους όρους της προαναφερθείσας προκήρυξης, των οποίων έλαβα(ε) γνώση
και τους οποίους αποδέχοµαι(εται) ανεπιφύλακτα. Τα στοιχεία που αναφέρονται
στην προσφορά αυτή είναι ακριβή.
Θ. Παραιτούµαι (ή η εταιρία η οποία εκπροσωπώ παραιτείται) από κάθε
δικαίωµα αποζηµίωσής µου (της) που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, µαταίωσης ή ακύρωσης του ως
άνω διαγωνισµού.
Ι. Αναλαµβάνω την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 19 παρ. 2 της παρούσας Προκήρυξης.
Κ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η
αλήθεια των δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος
της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 19 της παρούσας Προκήρυξης και ότι θα
αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί
αναληθής.
(Τόπος – Ηµεροµηνία)
……………………………….
Ο δηλών
……………………………………

11

Η δήλωση αυτή γίνεται μόνο από νομικά πρόσωπα.
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Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε στην Προκήρυξη του διαγωνισµού µε αριθµό διακήρυξης
2025/13.04.2011 του Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης:
_________________________________________________________
__
Ηµεροµηνία
Έκδοσης:_________________________________________________
Προς … (Αναθέτουσα Αρχή)
Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν ______________ για ευρώ __________
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς, δια της παρούσης
επιστολής, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ενστάσεως
διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των ……………………………….. ευρώ
(………………………….€) υπέρ της εταιρίας µε την επωνυµία ………………….., που εδρεύει
…………..………….. (ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας, Σύµπραξης ή Ένωσης, υπέρ των
εταιριών (1)________, (2) ___________, κ.λπ. ατοµικά για κάθε µια από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προσφερόντων), δια την συµµετοχή της εις
τον από εσάς διενεργούµενο ∆ιαγωνισµό µε αρ. ∆ιακήρυξης ……………. της
_________, ο οποίος θα διεξαχθεί την ………………, δια την: ………………… (τίτλος
έργου) .
Η παρούσα εγγύηση ισχύει µέχρι τις ...12 και καλύπτει µόνο τις από την
συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω
εταιρίας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, όπως η τελευταία ορίζεται στην Προκήρυξη
12
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Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας
δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

96

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ στην Προκήρυξη του διαγωνισµού µε αριθµό διακήρυξης
2025/13.04.2011 του Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης:
_________________________________________________________
__
Ηµεροµηνία
Έκδοσης:_________________________________________________
Προς … (Αναθέτουσα Αρχή)
Εγγύηση µας υπ΄ αριθµόν ______________για ευρώ__________
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία µε την επωνυµία …………… (ή Σύµπραξη,
Κοινοπραξία ή Ένωση ……………), η οποία εδρεύει …………… (Νοµός, ∆ήµος, οδός,
αριθµός, Τ.Κ.) πρόκειται, ως ανάδοχος του έργου ………………., να συνάψει µαζί
σας, ως αναθέτουσα αρχή του ως άνω ∆ιαγωνισµού, τη µε αριθµό ………….
σύµβαση εκτέλεσης του ως άνω έργου, συνολικής αξίας ……… ευρώ και ότι,
σύµφωνα µε σχετικό όρο στην ως άνω σύµβαση, η Εταιρία µε την επωνυµία
…………… (ή Σύµπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση ……………) υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ……………, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%
της συµβατικής αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Ενόψει των ανωτέρω, έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα προς
εσάς, δια της παρούσης επιστολής, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι
της ενστάσεως διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των
……………………………….. ευρώ (………………………….€), υπέρ της εταιρίας µε την επωνυµία
……………… (ή της Κοινοπραξίας ή της Σύµπραξης ή, σε περίπτωση Ένωσης
προσφερόντων,
υπέρ
των
εταιριών
1)
_____________,
2)
_______________ κ.λπ. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της
ως άνω Ένωσης προσφερόντων) για την καλή εκτέλεση εκ µέρους της εταιρίας
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µε την επωνυµία ……………… (ή της Κοινοπραξίας ή της Σύµπραξης ή της Ένωσης)
της ως άνω σύµβασης.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες,µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι τις ………………13 (ηµεροµηνία) και καλύπτει µόνο τις από
την ανωτέρω σύµβαση απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας, καθ’ όλο
το χρόνο ισχύος της.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας
δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ολοκλήρωσης της
σύμβασης κατά δύο (2) μήνες.

13

