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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τις μετακινήσεις
εσωτερικού-εξωτερικού, καθώς και τη διαμονή των μελών των Επιτροπών Εξωτερικής
Αξιολόγησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις
υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη
εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση
της κοινωνικής ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη» και
ειδικότερα του Υποέργου 1 «Εφαρμογή του Συστήματος Εξωτερικής Αξιολόγησης στα
Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης»» με κωδικό πράξης 296175 και με Νόμιμο Εκπρόσωπο του
δικαιούχου την καθηγήτρια ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑÏΣΙΔΟΥ, Πρόεδρο της ΑΔΙΠ, το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, του επιχειρησιακού προγράμματος
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων.

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

με

σφραγισμένες

προσφορές

και

κριτήριο

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των
59.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ. 3 και
συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι ειδικοί όροι των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα B΄
της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα
σύμφωνα με :



Το ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10.07.2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου παρ. 4
του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 12 του ΠΔ 99/1992,
Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011),
1
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Τον Ν. 3374/05 (ΦΕΚ Α΄189/2.8.2005) και Ν. 4009/11 (ΦΕΚ Α΄195/6.9.2011), όπως
αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν
λόγω προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
1. Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
2. Το τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΑΔΙΠ
(http://www.adip.gr) καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτυακού τόπου της
Αναθέτουσας Αρχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.adip.gr.
Η Προκήρυξη διατίθεται επίσης, χωρίς καταβολή τιμήματος, από τη Γραμματεία της ΑΔΙΠ,
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 44, 5ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες, από 10:00 έως 14:00, και η
παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για
την ταχυδρομική αποστολή). Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω courier, η
Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή
της.
Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία
των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων
παρέλαβαν την Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της
Προκήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό
σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως
στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της
νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών
ή/και νομικών προσώπων που ασχολούνται με τουριστικές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες και
είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να είναι
πιστοποιημένοι με ISO 9001:2008, να είναι μέλη της IATA, και των ενώσεων γραφείων
ταξιδιών ΗΑΤΤΑ ή ΠΕΤΑΓΑ, αποδεικνύοντας τουλάχιστον πενταετή (5) εμπειρία στον κλάδο
και παροχή εκτέλεσης παρόμοιων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει μέχρι την ημέρα και ώρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού, (δηλ. έως την Παρασκευή 15/05/2015 και ώρα 14:00) να
καταθέσουν έγγραφες προσφορές. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της ΑΔΙΠ,
Λεωφ. Συγγρού 44, 11742 Αθήνα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 - 14:00.
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Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση,
Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού
ΠΡΟΣ
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 44, 5ος όροφος, 117 42 ΑΘΗΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Προκήρυξη αρ. πρωτ. 628/30-04-2015
(Ημερομηνία Διενέργειας 19/05/2015)
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ………..
«Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής)»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το
Πρωτόκολλο.



Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.



Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.



Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα κατά το
στάδιο της προσφοράς. Ο κυρίως φάκελος περιέχει κλειστούς και σφραγισμένους τους
εξής δύο (2) υποφακέλους:
- «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
- «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Το περιεχόμενο των υποφακέλων υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα εκ των
οποίων το ένα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
Επιπλέον, όλοι οι υποφάκελοι φέρουν εξωτερικά τα στοιχεία του κυρίως φακέλου.
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται όλα τα
αναφερόμενα στο Παράρτημα Α΄, Άρθρο 11 της παρούσης δικαιολογητικά, «επί ποινή
απόρριψης».
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται οι πίνακες του
Παραρτήματος Α΄, Άρθρο 12 και του Παραρτήματος Β, Άρθρο 4, συμπληρωμένοι και
υπογεγραμμένοι από τον Προσφέροντα, «επί ποινή απόρριψης».

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και να διαθέτουν
υποχρεωτικά τη συγκεκριμένη δομή που προβλέπει η προκήρυξη καθώς και όλα εκείνα τα
αναγκαία στοιχεία που κρίνει ο υποψήφιος ανάδοχος προκειμένου να τεκμηριώσει την
ικανότητά του να εκτελέσει το έργο και να παράσχει τις υπηρεσίες του. Σημειώνεται ότι
αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του έργου δεν είναι
αποδεκτές, σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές
συνολικά.
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Αναλυτικότερα:
10.1

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, Άρθρο 11
της παρούσης. Τα έγγραφα και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών συμμετοχής,
ανταποκρίνονται στις τυπικές, ουσιαστικές και νομικές προϋποθέσεις συμμετοχής.
10.2
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα Α΄, Άρθρο 12 και στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους,
τα εξής:
Α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμομητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας)
Β) σε περίπτωση νομικού προσώπου: καταστατικό σύστασης και αντίστοιχο ΦΕΚ
τροποποίησης, έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης και τελευταίο αντίστοιχο ΦΕΚ
Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Παράρτημα Δ-Υπόδειγμα 3) του κατά περίπτωση
νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά στην οποία να δηλώνει ότι:









Δεν τελεί υπό πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση.
Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα.
Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του
Διαγωνισμού.
Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της επιχείρησης είναι αληθή και ότι δεν υπάρχουν νομικοί
περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα
προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.

ΑΡΘΡΟ 12: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, τοποθετείται η οικονομική
προσφορά.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής
προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη
"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".
Ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τον
«Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς» που παρατίθεται παρακάτω, καθώς και τον
«Πίνακα Συμμόρφωσης» σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄- Άρθρο 4 της παρούσης,
αμφότερα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον Προσφέροντα.
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Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ και θα αναγράφονται, επί ποινή
αποκλεισμού, αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, θα λαμβάνεται
υπόψη η τιμή που έχει δοθεί ολογράφως.



Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών με τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη.



Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το
οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.



Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση.
Επίσης, δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί
επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.



Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας
για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, για να μπορεί να προσδιορίζεται το
ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου.
Προσφερόμενη υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή,
θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.



Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.



Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της
συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.



Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στον Πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Στην
περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που προσφερθούν προϊόντα ή υπηρεσίες με την ένδειξη
«χωρίς κόστος», η ένδειξη αυτή θα αναγράφεται από τον Ανάδοχο και κατά την έκδοση
των νόμιμων παραστατικών που θα συνοδεύουν το προϊόν ή τις υπηρεσίες κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνεται και κάθε άλλο
κόστος που είναι δυνατόν να τις επιβαρύνει, καθώς και οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις.



Ο κάθε προμηθευτής που συμπληρώνει την προσφορά είναι υποχρεωμένος να αναγράφει
τα ποσά ακόμα και στη περίπτωση που είναι μηδενικά (0,00€).



Το ποσό έκπτωσης επί της εκάστοτε καθαρής («νέτο») ισχύουσας τιμής των αεροπορικών
εισιτηρίων, εσωτερικού και εξωτερικού, θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.



Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσφέρει κάποια έκπτωση να αναγράφει τη
φράση «Δεν προσφέρεται».



Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για
την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.



Τα οικονομικά στοιχεία της Προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καθίστανται
προφανή μόνον στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς.



Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να τα παρέχουν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι Προσφέροντες πρέπει να συμπληρώσουν επί ποινή αποκλεισμού τον πίνακα που
ακολουθεί και να τον περιλάβουν στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά θα είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα και πρέπει να
αναφέρει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ.
Ο παρακάτω πίνακας βασίζεται σε παραδοχές της Αναθέτουσας Αρχής βάσει ταξιδιών που
πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος (2014) και δεν είναι δεσμευτικός.
Οι ποσότητες που παρέχονται είναι ενδεικτικές, έτσι ώστε να υπάρξει μία κοινή βάση
σύγκρισης των προσφορών των Προσφερόντων. Σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν ούτε την
Αναθέτουσα Αρχή ούτε τους Προσφέροντες.
Το συμβατικό τίμημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το προϋπολογισθέν ποσό του έργου.
Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής
Προσφοράς με την ένδειξη «Χωρίς κόστος» στη στήλη καθαρή αξία.
Ακόμα και σε περίπτωση μηδενικής έκπτωσης – χρέωσης στο πεδίο να αναγράφετε
αριθμητικά (0,00€) και ολογράφως.
Το συνολικό κόστος προσφοράς θα περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις, οι οποίες βαρύνουν
αποκλειστικά τον προσφέροντα, καθώς και τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες
επίσης βαρύνουν τον προσφέροντα. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται κάθε άλλο κόστος που είναι
δυνατό να τις επιβαρύνει. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικώς
και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικώς και ολογράφως υπερισχύει
το ολογράφως.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ (€)

ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
(€)

ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ (€) (ΜΟΝΑΔΑ
Χ ΠΟΣΟΤΗΤΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
(ΜΟΝΑΔΑ Χ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ)

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ

6

ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ

4

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ

4

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΘΗΝΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

6

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

5

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ – ΑΘΗΝΑ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

5

ΛΟΝΔΙΝΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΟΝΔΙΝΟ

2

ΠΑΡΙΣΙ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ

2

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

2

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

2

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

10

ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ

5

ΑΘΗΝΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΘΗΝΑ

5

ΑΘΗΝΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΑΘΗΝΑ

5
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ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4 Ή 5 ΑΣΤΕΡΩΝ)
ΔΙΑΜΟΝΗ - ΑΘΗΝΑ

65

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΒΟΛΟΣ

20

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

60

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

25

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

25

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΛΑΡΙΣΑ

20

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

25

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ για τη διαδρομή ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ

1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ για τη διαδρομή ΑΘΗΝΑ ΛΑΡΙΣΑ - ΑΘΗΝΑ

1

ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΩΡΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ

Αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ολογράφως
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Οι ανωτέρω ποσότητες καθορίζουν και τη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς άνευ
ΦΠΑ των υποψηφίων με βάση την οποία θα γίνει κατάταξη με αύξουσα σειρά για την επιλογή
του μειοδότη. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την παροχή υπηρεσιών των
συγκεκριμένων διαδρομών και διαμονών κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το άρθρο
15 της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 13: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από
την επόμενη μέρα της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη τριών(3) μηνών.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη
λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε
περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος
υπόκειται στην απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 19/05/2015 στα γραφεία της ΑΔΙΠ από τριμελή
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η
επιτροπή, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την
αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική
χαμηλότερη τιμή.
Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δε λαμβάνονται υπόψη για την
κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό
προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα Προκήρυξη. Ακολούθως θα
καταταγούν οι υποβληθείσες προσφορές, με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της
οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ για το σύνολο των υπό προμήθεια παρεχόμενων
υπηρεσιών της παρούσης, σύμφωνα με τις ποσότητες του Οικονομικού Πίνακα, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσης.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή του συνόλου των υπηρεσιών, υπό
την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή
και με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους λοιπούς συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό.
Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται ως
συναφθείσα με τους στο παρόν αναφερόμενους συμβατικούς όρους, οι οποίοι είναι μη
διαπραγματεύσιμοι, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο
Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο της Αναθέτουσας Αρχής
επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή, η
Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του
ανωτέρω πίνακα κατάταξης.
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Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί
να προτείνει με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της για τις ανάγκες υπηρεσιών την κατακύρωση
μικρότερου εύρους υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 15: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού που διενεργεί με την παρούσα
προκήρυξη.
Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο
αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για
οποιονδήποτε λόγο.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει το Διαγωνισμό σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:
(i)

για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα
της διαδικασίας,

(ii)

εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii)

εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε
συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

(iv)

εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση παροχή υπηρεσίας.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δε θα έχουν δικαίωμα
οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
2. Χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.
3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Προκήρυξης.
5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της Προκήρυξης.
6. Προσφορά που αφορά μόνο σε τμήμα της υπηρεσίας και δεν καλύπτει το σύνολο των
ζητούμενων υπηρεσιών, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη Προκήρυξη.
7. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των
Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς.
8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Διαγωνισμού.
9. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς
θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της
Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής
υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις
οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία
της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το
στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία
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προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των
προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση.
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
παρούσης. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη
Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική
Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Προκήρυξη,
εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και μέχρι την 30/11/2015.
5. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο
πλαίσιο της Προκήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19: ΧΡΟΝΟΣ,ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ως χρόνος έναρξης των παρεχόμενων υπηρεσιών εκλαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και ο χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει
την 30/11/2015.
Εντός του προαναφερθέντος καθορισμένου χρονικού διαστήματος, ο Ανάδοχος οφείλει να
έχει ολοκληρώσει τις ζητούμενες υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Β΄ της
παρούσης.
Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται στον εκάστοτε οριζόμενο τόπο κατόπιν
συμφωνίας μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει το πλήθος των μετακινήσεων και
διαμονής των μελών των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης για την παραπάνω
αναφερόμενη περίοδο.
Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εφόσον δε
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η
προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται
ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ
του λόγου αυτού.
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την
απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από τριμελή
Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η
Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης,
συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί
στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση
για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 21: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά:
Με την ποιοτική και ποσοτική πιστοποιημένη παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα
πραγματοποιούνται για κάθε ολοκλήρωση μετακίνησης και διαμονής του συνόλου των μελών
ανά Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία κυμαίνεται από τρείς (3) έως πέντε (5)
εμπειρογνώμονες του εξωτερικού ή και του εσωτερικού, με την καταβολή του αντίστοιχου
συμβατικού τιμήματος εντός 2 μηνών από την ημερομηνία επιστροφής των εμπειρογνωμόνων
στην έδρα τους και εφόσον έχουν κατατεθεί από τον Ανάδοχο τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:
1.

Τιμολόγιο Ξενοδοχείου και Voucher

2. Απόδειξη Αεροπορικού Εισιτηρίου (αναλυτική περιγραφή δρομολογίου και τιμής)
3. Κάρτες επιβίβασης για όλες τις διαδρομές [πρωτότυπες
επιβίβασης (web-check in)] των εμπειρογνωμόνων

ή ηλεκτρονικές κάρτες

4. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο δικαιολογητικό για την περίπτωση μίσθωσης
μικρού λεωφορείου (mini-van)
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μεμονωμένα για κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης
και θα πρέπει να εκδίδεται ξεχωριστό παραστατικό ανά Επιτροπή.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων
που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά
και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.
Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η
χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα
Αρχή και έως του συνολικού ποσού που ορίζει η σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 22: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
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ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην ΑΔΙΠ τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

24Α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσης ή σύμφωνη με
υπόδειγμα πιστωτικού ιδρύματος, εφόσον περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω
στοιχεία. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, με
διάρκεια ενός μήνα μετά το συμφωνημένο χρόνο υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Την ημερομηνία έκδοσης
Τον εκδότη
Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
Τον αριθμό της εγγύησης
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το αντικείμενο της σύμβασης
8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης
και τους όρους ότι:
9. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
10. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση.
11. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
12. Την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται.
13. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
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ΑΡΘΡΟ 25: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ












Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να
αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης,
ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λπ., ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη
αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή
εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα
αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά
τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ
των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας, το
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης,
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Προκήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα
Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν
προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την Προκήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δε
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την
ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης
της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν
τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Επίσης, σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ.
κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις
ανάθεσης της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που
θα υπογραφεί.
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Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό
δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ
Ειδικότεροι όροι τεχνικών ̟προδιαγραφών για την επιλογή αναδόχου, για την
υλοποίηση των Εξωτερικών Αξιολογήσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
της χώρας.
Για την υλοποίηση των Εξωτερικών Αξιολογήσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
της χώρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος
αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη» και ειδικότερα του
Υποέργου 1 «Εφαρμογή του Συστήματος Εξωτερικής Αξιολόγησης στα Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης»» με κωδικό πράξης 296175 και με Νόμιμο Εκπρόσωπο του δικαιούχου την
καθηγήτρια ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΪΣΙΔΟΥ, Πρόεδρο της ΑΔΙΠ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2007-2013, του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετακινήσεις
εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό (κυρίως από Ευρώπη και Αμερική) στην Ελλάδα, καθώς
και μετακινήσεις εντός της χώρας στις έδρες των υπό αξιολόγηση Ιδρυμάτων.
Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης ζητούμε ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο, το οποίο θα αναλάβει
τις μετακινήσεις των εμπειρογνωμόνων από διάφορες χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, τις
μετακινήσεις τους εντός Ελλάδας, καθώς και τη διαμονή τους στις πόλεις των Ιδρυμάτων,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πίνακα που ακολουθεί:
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η επιλογή του καταλλήλου γραφείου Γενικού Τουρισμού, μέσω
του οποίου θα πραγματοποιείται η κάλυψη όλων των εισιτηρίων όλων των μεταφορικών
μέσων σε Ελλάδα και εξωτερικό, η κάλυψη των εξόδων διαμονής και η παροχή υπηρεσιών
μίσθωσης οχήματος στην Ελλάδα, καθώς και η παροχή λοιπών υπηρεσιών στο πλαίσιο
υλοποίησης του παρόντος έργου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από
τον Απρίλιο έως το Σεπτέμβριο 2015.

ΑΡΘΡΟ 2: ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου θα επιτευχθούν οι παρακάτω βασικοί στόχοι:
α) Κάλυψη εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
β) Κάλυψη εξόδων διαμονής στο εσωτερικό
γ) Κάλυψη υπηρεσιών μίσθωσης οχήματος (μικρό λεωφορείο 5-10 θέσεων)
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι προσκαλούνται από την Α.ΔΙ.Π. για την υλοποίηση του έργου
των Εξωτερικών Αξιολογήσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης πραγματοποιούν
ταξίδια από την έδρα τους στο εξωτερικό, κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις
Η.Π.Α., στην Ελλάδα.
Το κυριότερο μεταφορικό μέσο είναι το αεροπλάνο για τη μετάβαση τους στην Ελλάδα - και
την επιστροφή τους στο εξωτερικό και ο μέγιστος αριθμός διανυκτερεύσεων στην - Ελλάδα
ανέρχεται σε έξι (6) ημέρες.
Επιπλέον, για τη μετάβαση των εμπειρογνωμόνων στην εκάστοτε έδρα του υπό αξιολόγηση
Ιδρύματος, το κυριότερο μεταφορικό μέσο εντός Ελλάδας είναι το αεροπλάνο, ενώ στις
περιπτώσεις που η έδρα του Ιδρύματος δεν εξυπηρετείται από κοντινό αεροδρόμιο, απαιτείται
η μίσθωση μικρού λεωφορείου.
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Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τα εκάστοτε ισχύοντα
όρια μετακίνησης και διαμονής που ορίζονται στην ΚΥΑ 2/85751/0022 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/17/22-12010).
Αναλυτικότερα:
3.1

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

3.1.1

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Όλα τα αεροπορικά εισιτήρια θα ̟πρέπει να είναι οικονομικής θέσης (συμπεριλαμβανομένων
όλων των σχετικών φόρων κ.λ̟π.), με αξιόπιστη αεροπορική εταιρεία (κατά ̟προτίμηση
απευθείας πτήσεις ή με μια μετεπιβίβαση) με δυνατότητα (1) μιας αποσκευής έως 23 κιλά,
καθώς και δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής εισιτηρίου έως και 24 ώρες πριν την
προγραμματισμένη πτήση χωρίς επιβάρυνση.
Το ποσό έκπτωσης επί της καθαρής («νέτο») ισχύουσας τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων
εσωτερικού και εξωτερικού, θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Το ποσό σε ευρώ (€) της χρέωσης του υποψήφιου προμηθευτή (Service fee) των αεροπορικών
εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού, θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης
3.1.2

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Οι οδικές μετακινήσεις προς και από την έδρα του υπό αξιολόγηση Ιδρύματος θα γίνονται με
μισθωμένο όχημα (μικρό λεωφορείο 5-10 θέσεων). Η μίσθωση του οχήματος καθώς και του
οδηγού θα πρέπει γίνονται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
3.2 ΔΙΑΜΟΝΗ
Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων, με τιμή ανά
διανυκτέρευση 120€ κατά μέγιστο όριο. Στις προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να
περιλαμβάνεται πρωινό και χρήση ιντερνέτ χωρίς χρέωση στα δωμάτια, καθώς και δωρεάν
χρήση αίθουσας συνεδριάσεων έως 5 ατόμων εξοπλισμένης με προβολικό και εκτυπωτή και
συνοδευτικών (καφέ, τσάι, χυμό, σνακ κ.λπ.) τις μέρες και ώρες που θα χρειαστεί η επιτροπή
να συνεδριάσει.
Για διαμονή στην Αθήνα, τα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως και 700 μέτρα
από την έδρα της ΑΔΙΠ, καθώς και να είναι εφικτή η μετάβαση προς αυτά με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί η διαμονή σε ξενοδοχείο κοντά στο
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Το ξενοδοχείο διαμονής στην έδρα του υπό αξιολόγηση Ιδρύματος θα πρέπει να είναι σε
απόσταση που να εξυπηρετεί το Ίδρυμα.
Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης του ξενοδοχείου ή non-show η χρέωση θα είναι μηδενική.
Το ποσό έκπτωσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής του ξενοδοχείου για το σύνολο των
διανυκτερεύσεων συμπεριλαμβανομένων των προαναφερόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών
θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Το ποσό χρέωσης του υποψήφιου προμηθευτή (Service fee) των ξενοδοχείων για το σύνολο
των διανυκτερεύσεων συμπεριλαμβανομένων των προαναφερόμενων παρεχόμενων
υπηρεσιών θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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Το συνολικό ποσό που θα πληρωθεί ο Ανάδοχος δε θα υπερβαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα όρια
τιμής ανά διανυκτέρευση και του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων, όπως αυτά έχουν
οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει,
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων χρεώσεων.
Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με την
Αναθέτουσα Αρχή για την ανεύρεση αεροπορικών εισιτηρίων κατά το δυνατόν της πλέον
συμφέρουσας επιλογής πτήσης σε συνδυασμό με την χαμηλότερη τιμή καθώς και για την
επιλογή των ξενοδοχείων διαμονής των εμπειρογνωμόνων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:






Ο αριθμός συμμετεχόντων έως πέντε άτομα είναι ο μέγιστος εγκεκριμένος για κάθε
αξιολόγηση. Οι μετακινήσεις αναμένεται να υλοποιηθούν από τον Απρίλιο 2015 έως το
Σεπτέμβριο 2015 και η ΑΔΙΠ θα ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις οριστικές
ημερομηνίες.
Η ΑΔΙΠ πριν την υλοποίηση της κάθε αξιολόγησης θα ενημερώνει τον ανάδοχο
εγγράφως σχετικά με:
- τον ακριβή αριθμό των εμπειρογνωμόνων,
- τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων,
- τις ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησης της αξιολόγησης
- τις προτιμώμενες πτήσεις
- τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες αναχώρησης και
επιστροφής των
εμπειρογνωμόνων, καθώς και τα ακριβή σημεία αναχώρησης και επιστροφής
των εμπειρογνωμόνων για τις μετακινήσεις με λεωφορείο
- πιθανή ακύρωση της αξιολόγησης
- τα προτιμώμενα ξενοδοχεία διαμονής
Σε περίπτωση ακύρωσης της αξιολόγησης Ιδρύματος θα πραγματοποιηθεί περικοπή του
αντίστοιχου εγκεκριμένου ποσού.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Οι Προσφέροντες πρέπει να συμπληρώσουν επί ποινή αποκλεισμού τον Πίνακα που
ακολουθεί και να τον συμπεριλάβουν στο φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Ο παρακάτω Πίνακας, συμπληρωμένος από τους Προσφέροντες, αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς. Η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή με ΝΑΙ για τις απαιτούμενες υπηρεσίες και με ΟΧΙ για τις επιθυμητές
υπηρεσίες και προσόντα.
Η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» συμπληρώνεται από τους Προσφέροντες με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Σε
περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ θεωρείται ότι η απάντηση είναι ΟΧΙ.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1

Προμήθεια εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό

ΝΑΙ

2

Κράτηση εισιτηρίων μέσω αναγνωρισμένων εταιρειών

ΝΑΙ

3

Διάθεση των οικονομικότερων εισιτηρίων ανά περίπτωση

ΝΑΙ

4

Δυνατότητα αλλαγής πτήσης ή/και δρομολογίου σε έκτακτες περιπτώσεις

ΝΑΙ

5

Ολοκλήρωση της κράτησης εισιτηρίων το αργότερο εντός μίας εργάσιμης
ημέρας από την ημερομηνία ενημέρωσης του πρακτορείου

ΝΑΙ

6

7

8
9
10
11

Άμεση έκδοση, εκτύπωση και αποστολή των εισιτηρίων και των
αντίστοιχων vouchers στα γραφεία της ΑΔΙΠ, καθώς και ηλεκτρονική
αποστολή των e-tickets στους δικαιούχους και στην Αναθέτουσα Αρχή
Δυνατότητα έκδοσης σχετικών αναφορών με ένδειξη τουλάχιστον των
πραγματοποιηθέντων ταξιδιών, των αριθμών εισιτηρίων (όπου
απαιτούνται), των ονοματεπωνύμων των δικαιούχων, της ώρας
αναχώρησης και ώρας επιστροφής σε πραγματικούς χρόνους (οι
Προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους
δείγμα της ανωτέρω αναφοράς)
Δυνατότητα αλλαγής πτήσης ή/και δρομολογίου σε έκτακτες περιπτώσεις
Δυνατότητα ακύρωσης εισιτηρίων (οι Προσφέροντες οφείλουν να
περιγράψουν αναλυτικά την πολιτική και διαδικασία ακύρωσης, τις
τελικές προθεσμίες και τις χρεώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση)
Επικοινωνία και συνεννόηση με τους μετακινούμενους και την
Αναθέτουσα Αρχή για τη διευθέτηση των διαδικασιών μετακίνησης
Εξασφάλιση διαμονής σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων για οποιοδήποτε
μέρος στο εξωτερικό, με επιλογή των οικονομικότερων ξενοδοχείων κατά
περίπτωση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

12

Άμεση εξεύρεση ξενοδοχείου

ΝΑΙ

13

Δυνατότητα επιλογής ξενοδοχείων πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται
στην κατάσταση συνεργατών του πρακτορείου

ΝΑΙ

14

Δυνατότητα ακύρωσης ξενοδοχείου χωρίς επιβάρυνση

ΝΑΙ

15

Διαπραγμάτευση τιμών συμπεριλαμβανομένων ειδικών παροχών

ΝΑΙ

16

Διαχείριση της πληρωμής των ξενοδοχείων

ΝΑΙ

17

Δυνατότητα μίσθωσης λεωφορείου

ΝΑΙ

18

Μετακινήσεις / συνεργασίες με ταξί στο εσωτερικό

ΝΑΙ

19

20

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε μήνα αναλυτική κατάσταση
των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί, καθώς και του υπολειπομένου
προϋπολογισμού. Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους δείγμα της ανωτέρω κατάστασης
Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα της Αναθέτουσας
Αρχής εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή του εκάστοτε
αιτήματος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τα e-tickets σε ηλεκτρονική μορφή για
τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την έκδοσή τους

ΝΑΙ

22

Σε περίπτωση αλλαγής πτήσης, μη δυνατότητας πραγματοποίησής της,
overbooking ή ανωτέρας βίας για λόγους πέραν της υπαιτιότητας του
Αναδόχου που συνεπάγεται επιπλέον διαμονή του μετακινούμενου, ο
Ανάδοχος επιβαρύνεται τα έξοδα που θα προκύψουν

ΝΑΙ

23

Δυνατότητα κράτησης και αγοράς εισιτηρίων μέσω διαδικτύου

ΟΧΙ

24

Δυνατότητα επιλογής ξενοδοχείων μέσω διαδικτύου

ΟΧΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ανάθεση μετά από διενέργεια διαγωνισμού)
Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι,
«ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 44-117 42 ΑΘΗΝΑ)
και
αφετέρου .................................................................................................... , που εδρεύει στ
…………………….., οδός ......................................., ΑΦΜ ............................, ΔΟΥ .........................,
και εκπροσωπείται νόμιμα από ............................................... ............
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να παράσχει προς τον πρώτο συμβαλλόμενο τις
παρακάτω περιγραφόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο και για τις ανάγκες υλοποίησης της
Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης Διασφάλισης Ποιότητας της
Εκπαίδευσης και Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας
1,2,3 – Οριζόντια Πράξη» της ΑΔΙΠ του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση » με κωδικό
ΟΠΣ: 296175.
Συγκεκριμένα, ο δεύτερος συμβαλλόμενος πρόκειται να παρέχει Παροχή Ταξιδιωτικών
Υπηρεσιών (Μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονή)
Η παροχή των υπηρεσιών αυτών ανατέθηκαν στο δεύτερο συμβαλλόμενο ύστερα από τον υπ’
αριθ. Πρωτ. χχχ πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την χχχ από τον πρώτο
συμβαλλόμενο και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. .................................. απόφαση
κατακύρωσης της ΑΔΙΠ.
Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και
αναλαμβάνει να εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο σε χρονικό διάστημα, το οποίο
προσδιορίζεται από την υπογραφή της παρούσης έως και την 30/9/2015.
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει ένα (1) μήνα μετά
την καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου, όπως αυτό προβλέπεται στο ως άνω
άρθρο της παρούσης.
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για την επάρκεια των υπηρεσιών που παρέχονται θα γίνεται
από την αρμόδια Επιτροπή της ΑΔΙΠ.
Η αμοιβή του δεύτερου συμβαλλομένου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
συμφωνείται ότι δύναται να ανέλθει μέχρι το ποσό των 73800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
και του ΦΠΑ και θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα του άρθρου 20 της
προκήρυξης.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και
συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης.
Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που ο δεύτερος συμβαλλόμενος αρνείται να παράσχει τις ανατιθέμενες σε
αυτόν υπηρεσίες ή τις παρέχει πλημμελώς, η ΑΔΙΠ μπορεί να καταγγείλει την παρούσα
σύμβαση μονομερώς και να ζητήσει αποζημίωση για ενδεχόμενη ζημία που υπέστη από την
αντισυμβατική συμπεριφορά του δεύτερου συμβαλλομένου.
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Ο προμηθευτής παρέδωσε σήμερα την υπ’ αριθ. .................................. εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που εκδόθηκε από την Τράπεζα .............................., ποσού
-..................- Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της
παρούσης χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας τριών μηνών.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει
από την εκτέλεση της παρούσης ορίζονται τα δικαστήρια Αθήνας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης αναρτώνται
υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης είναι η υπ΄αριθμόνχχχχ προκήρυξη
Το παρόν συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και έλαβε κάθε μέρος από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΠ

Καθηγήτρια Νικολέττα Παϊσίδου

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

………………….

Πρόεδρος ΑΔΙΠ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
1.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ΑΔΙΠ
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής…………………….
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα :του/ης …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης),που αφορά στο διαγωνισμό της
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)…………. με αντικείμενο
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)…….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το
συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... προκήρυξή
σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο
σας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Η παρούσα ισχύει μέχρις …………………………………….
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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2.Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

ΑΔΙΠ
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