
       

                                                                                ΑΔΑ: ΒΕΝΥ469Η25-Λ4Ο  

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                                       Χολαργός  13 /05/2013
      (Ε.Ο.Φ)  -  Ν.Π.Δ.Δ

         Μεσογείων 284,15562 Χολαργός
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνο:213 2040471-73
FAX: 213 2040474

                                   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ        

                                          ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ : ΕΟΦ
              

                                                   Αριθ.Διακ. :   8/2013

    ΕΙΔΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ   

                          & ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΞΙΔ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( CPV 63515000 – 2 )  

      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ                           Ημερ/νία δημοσίευσης           Ημερ/νία δημοσίευσης
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ                          στο ΦΕΚ                            στον Ημερήσιο Τύπο
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Χ. Τ.                                 17-05-2013             17-05-2013

                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ

   Έχοντας υπόψη :
   1.Τις διατάξεις :

1.1. Του Ν.1316/83  “  Ίδρυση ,  Οργάνωση και  αρμοδιότητες  του ΕΟΦ ”,  όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

1.2. Του  Ν.2286/95(  ΦΕΚ  19/Α/95)  “  Προμήθειες  του  Δημόσιου  Τομέα  και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ”.

1.3. Του Ν 2362/95 (  ΦΕΚ 247/Α/95 )  άρθρο 84 « Περί  Δημόσιου Λογιστικού, 
ελέγχου δαπανων του Κράτους και άλλες διατάξεις » όπως ισχύει σήμερα.

1.4   Του Π.Δ 118/07 ( ΦΕΚ 150/Α/07) “ Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου   
        Κ.Π.Δ.”.  
1.5    Του Ν. 2685/99 « Περί κάλυψης δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός 
         και εκτός Επικράτειας» 
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   2  .   Το αριθ. 20532/11-3-2013 απόφαση Προέδρου του ΔΣ/ΕΟΦ σχετικά την 
           έγκριση  σκοπιμότητας  διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού, για την
           προμήθεια  αεροπορικών εισιτηρίων και κρατήσεων  δωματίων σε 
           ξενοδοχεία και λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας 
           και σε  χώρες του εξωτερικού, για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες των 
           υπηρεσιακών  μετακινήσεων του  προσωπικού του ΕΟΦ και των
           συνεργατών του
  3.       Την αριθμ. 23885/22-03-2013  απόφαση Προέδρου του ΔΣ/ΕΟΦ περί 

     Ανάληψης  Υποχρέωσης.
 4.       Την αριθ. 36365/09-05-2013 απόφαση Α΄ Αντιπροέδρου ΔΣ/ΕΟΦ σχετικά την 
            ματαίωση και  επανάληψη  με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην αριθ. 
            24826/28-3-2013  απόφαση  Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ, του Δημόσιου ανοικτού 
            διαγωνισμού για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων  και κρατήσεων 
            δωματίων σε ξενοδοχεία και   λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο εσωτερικό 
            της  χώρας και σε χώρες του εξωτερικού, (CPV 63515000-2) για ένα (1) έτος 
            για τις  ανάγκες των υπηρεσιακών μετακινήσεων του προσωπικού του ΕΟΦ 
             και των  συνεργατών του 
 5. Την αριθ. 37596/13-05-2013 απόφαση του Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ “ Περί
           Επανάληψης  διενέργειας του ως άνω  διαγωνισμού” .
 6.      Την ΑΠ 301/7-8-01 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του 
          Υπουργείου Ανάπτυξης, σχετικά με τις « Προϋποθέσεις παράτασης ισχύος των 
          συμβάσεων».                                                                                   

                                         ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Επαναληπτικό  Δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό  με  κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αεροπορικών 
εισιτηρίων με ποσοστό εκπτώσεως επί των τιμών που καθορίζει  η 
ΙΑΤΑ και κρατήσεων δωματίων με ποσοστό εκπτώσεως επί των τιμών 
των ξενοδοχείων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 8 
παρ.3 και 22 παρ.2 εδαφ .β μόνο για την κατηγορία ΙΙ και γ του 
Ν.2685/99,  με  πρόγευμα  (αν  αυτό  προσφέρεται  υποχρεωτικά  και 
περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου ), στο εσωτερικό της χώρας 
και σε χώρες του εξωτερικού και λοιπόν ταξιδιωτικών υπηρεσιών 

           ( CPV 63515000-2 )για τις ανάγκες των υπηρεσιακών μετακινήσεων 
           του προσωπικού του ΕΟΦ , καθώς και συνεργατών του Οργανισμού.
        2.Ο διαγωνισμός θα γίνει με συντετμημένη προθεσμία δέκα πέντε (15) 
            ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της 
             Διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 
             της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  και   θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
             ΠΔ 118/07 « ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ».
          3. Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας  διενέργειας  είναι ο  ΕΘΝΙΚΟΣ 

   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) οδός Μεσογείων 284 155 62
    Χολαργός και ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.

              Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το Τμήμα   
              Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού και αρμόδιος Υπηρεσίας 
              Διενέργειας είναι ο κ. Δημ. Φτούλης που παρέχει σχετικές με το 
             διαγωνισμό πληροφορίες .
             ( τηλέφωνο  επικοινωνίας  213 2040471-73  Fax: 213 2040474)
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                           ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ   ΩΡΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Λ.Μεσογείων  284, 
155 62 Χολαργός 
Τμ. Προμηθειών 
3ος όροφος       
Τηλ.213 2040472-3 
Fax:213 2040474

05-06-2013
Τετάρτη

   11.00 π.μ.

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο τις 
προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο 
μέχρι τις 05-06-2013 και ώρα 11 π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός 
Μεσογείων 284 155 62 Χολαργός 3ος Όροφος Γρ. Προμηθειών και να 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν 
παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν 
αποσφραγίζονται είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω 
τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 
δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους 
Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί
Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια , όπως περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και σύμφωνα με το ΠΔ 118/07.
4.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α)  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  (Τουριστικά  γραφεία),  που  έχουν  την 
δυνατότητα να εκδίδουν αεροπορικά εισιτήρια και να προβαίνουν σε κράτηση 
δωματίων σε ξενοδοχεία. Επίσης να έχουν αποδεδειγμένα δυνατότητα παροχής και 
άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών.  
5.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
θεωρούνται  αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής:
   5.1. “ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ”- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
   5.2. “ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ” - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

5.3 ΄΄ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ’’-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ & Δ
5.4“ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ’’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
6.  Για   παροχή  διευκρινήσεων  και  προς  διευκόλυνση  των  ενδιαφερομένων,  το 
πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 
ΕΟΦ  (www.  eof.  gr)  Σε  κάθε  περίπτωση  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να 
ενημερώνονται  από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους για τυχόν διορθώσεις 
της διακήρυξης .
Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  προμηθευτές 
συμπληρωματικές πληροφορίες ,σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και 
οκτώ (8)  ημέρες  προ  της  εκπνοής  της  προθεσμίας  άσκησης  της  ένστασης  του 
άρθρου 15 παρ.2 περ.α του Π.Δ, 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) 
ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση που ζητούνται 
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από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, 
αυτές  δίνονται  το  αργότερο  εντός  έξι  (6)  ημερών  πρίν  από  την  ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει 
του άρθρου 15 παρ. 2 περ.α του ανωτέρου νόμου(σε περίπτωση σύντμησης της 
προθεσμίας  διενέργειας  του διαγωνισμού οι  ως άνω προθεσμίες  μειώνονται  στο 
ήμισυ).
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω 
προθεσμιών δεν εξετάζονται.

7.Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την
   Υπηρεσία,  όλες τις εργάσιμες ημέρες  από το Τμήμα Προμηθειών .
 (3ος όροφος,   τηλ. 213 2040472-73)
8. Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΟΦ), είναι η Ετήσια  Επιτροπή διενέργειας 
δημόσιων τακτικών διαγωνισμών η οποία έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί ,σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης .
9. Προσφέρων οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων 
συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης 
με την Αναθέτουσα Αρχή .
10. Εκπρόσωπος ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν 
υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
11. Αντίκλητος το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες 
ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον προσφέροντα.
12.Προμηθευτής ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την 
Αναθέτουσα Αρχή ,σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην 
παρούσα.
13 Κατακύρωση η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η 
υπηρεσία στον Ανάδοχο.
14.Σύμβαση η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
αναδόχου ,η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης .Η παρούσα 
διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι 
συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των 
διαγωνιζομένων / υποψηφίων αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά 
συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.
15.Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο και της τυχόν 
επανάληψης βαρύνουν τον Ε Ο Φ.      
16. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. 
  17.  Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία του Ε.Ο.Φ., Διεύθυνση 
Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 284 Χολαργός όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες .Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι 
παραλαμβάνοντες την προκήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του 
ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής 
συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση. Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην 
ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www  .  eof  .  gr   

                                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ε.Ο.Φ. 
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                                                                          ΚΑΘΗΓ.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
                                                                                     

                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  : Αεροπορικά εισιτήρια και κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία , όπως 
                    προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.3 & 22 παρ.2   
                     εδαφ.(β) μόνο για την κατηγορία ΙΙ & (γ) του Ν.2685/99, με 
                     πρόγευμα (αν αυτό προσφέρεται υποχρεωτικά και περιλαμβάνεται 
                      στην τιμή του δωματίου), στο εσωτερικό της χώρας & σε χώρες 
                      του εξωτερικού , για τις ανάγκες των υπηρεσιακών μετακινήσεων
                      του προσωπικού του ΕΟΦ , καθώς και συνεργατών του
                      Οργανισμού.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ                                             ΕΟΦ
 ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ
( 180.000,00 ) €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΕ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ : 
Α. Για το έτος  2013 το ποσόν  των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000,00) €
  ΚΑΕ : 0711 Για εισιτήρια υπαλλήλων εσωτερικού  ( 11.000,00) €    
ΚΑΕ : 0721 Για  ξενοδοχεία υπαλλήλων εσωτερικού  ( 2.000,00) €    
ΚΑΕ : 0731 Για εισιτήρια υπαλλήλων εξωτερικού  ( 50.000,00) €
ΚΑΕ : 0732 Για ξενοδοχεία υπαλλήλων εξωτερικού ( 30.000,00) €    
ΚΑΕ : 0771 Για εισιτήρια συνεργατών – Προέδρου εσωτερικού ( 25.000,00) € 
ΚΑΕ : 0772 Για ξενοδοχεία συνεργατών εσωτερικού ( 2.000,00) €    

  ΚΑΕ : 0781 Για εισιτήρια συνεργατών – Προέδρου εξωτερικού ( 10.000,00) € 
  ΚΑΕ : 0782 Για ξενοδοχεία συνεργατών εξωτερικού ( 10.000,00) €  
  
Β. Για το έτος  2014 το ποσόν  των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) €
   ΚΑΕ : 0711 Για εισιτήρια υπαλλήλων εσωτερικού  ( 2.000,00) €    
 ΚΑΕ : 0721 Για  ξενοδοχεία υπαλλήλων εσωτερικού  ( 1.000,00) €    
 ΚΑΕ : 0731 Για εισιτήρια υπαλλήλων εξωτερικού  ( 16.000,00) €
 ΚΑΕ : 0732 Για ξενοδοχεία υπαλλήλων εξωτερικού ( 9.000,00) €    
 ΚΑΕ : 0771 Για εισιτήρια συνεργατών – Προέδρου εσωτερικού ( 6.000,00) € 
 ΚΑΕ : 0772 Για ξενοδοχεία συνεργατών εσωτερικού ( 1.000,00) €    

   ΚΑΕ : 0781 Για εισιτήρια συνεργατών – Προέδρου εξωτερικού ( 2.500,00) € 
   ΚΑΕ : 0782 Για ξενοδοχεία συνεργατών εξωτερικού ( 2.500,00) €    

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Μέσα στο πλαίσιο των εγγεγραμμένων  πιστώσεων στους 
                               σχετικούς με τη δαπάνη κωδικούς του Προϋπολογισμού του 
                               ΕΟΦ έτους  2013 -2014.
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Ανήκει στη διακήρυξη  8/13

  
  ΤΙΜΕΣ  :   Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει έκπτωση :
                    α) Επί των τιμών αεροπορικών εισιτηρίων που καθορίζει η ΙΑΤΑ 
                     πάντα με γνώμονα την οικονομική θέση.
                     β) Επί των τιμών δωματίων των ξενοδοχείων , όπως προβλέπεται
                     από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.3 & 22 παρ.2 εδαφ. (β) μόνο 
                     για την κατηγορία ΙΙ & (γ) του Ν.2685/99 , με πρόγευμα ( αν αυτό
                     προσφέρεται υποχρεωτικά και περιλαμβάνεται στην τιμή του  
                     δωματίου).
                     Επισυνάπτονται οι σχετικές διατάξεις.

Χρόνος ισχύος των προσφερομένων υπηρεσιών :

Με την υπογραφή της  σχετικής  σύμβασης  και  για  ένα (1)  χρόνο με  δυνατότητα 
δίμηνης παράτασής.

Πληρωμή:  Η  πληρωμή  θα  γίνεται  με  τακτικό  χρηματικό  ένταλμα  και  θα 
πραγματοποιείται  εντός  τριών  (3)  μηνών  από  την  ημερομηνία  παράδοσης  των 
δικαιολογητικών που αφορούν τις σχετικές μετακινήσεις.

Παρατηρήσεις : α. Οι συμμετέχουσες εταιρείες έχουν υποχρέωση – επί ποινή   
                         αποκλεισμού – να προσφέρουν  για το σύνολο των 
                         ζητουμένων υπηρεσιών, καθόσον δεν είναι δυνατό να 

διαχωριστεί  το αποτέλεσμα και ως εκ τούτου θα υπάρξει ένας και 
μόνο  μειοδότης,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  καλύψει  όλες  τις 
ανάγκες του Ε Ο Φ .

                              
                    β. Οι εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν πίνακα από τον οποίο να 
                        προκύπτει προηγούμενη εργασία τους που έχει σχέση με τις 
                        ζητούμενες υπηρεσίες , κυρίως σε δημόσιες υπηρεσίες 
                        αναφέροντας συγκεκριμένα το Φορέα , το έργο, το χρόνο 
                        πραγματοποίησης του και το συνολικό κόστος.

                    γ) Ο ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει ονομαστικά ,υπάλληλό του, 
                        υπεύθυνο  για την παροχή των συμβατικών   υπηρεσιών  προς    
                        τον Ε Ο Φ.

                      δ) Ο ανάδοχος θα καταβάλλει στο ξενοδοχείο το συνολικό ποσό της 
                        προκαταβολής που θα ζητείται από αυτό για οποιοδήποτε λόγο, 
                        προκειμένου να προβεί σε κράτηση.

                    ε) Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν : 
1. Αντίγραφο αδείας λειτουργίας Ταξιδιωτικού γραφείου.
2. Αντίγραφο δημοσιευμένου Ισολογισμού των τριών τελευταίων 
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    ετών, εφόσον υπάρχει.
                              Ανήκει στη Διακήρυξη   8/2013
                                                         
                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

                     ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή:

             1.1.Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο ( 2 ) 
                  αντίγραφα (δηλ. πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)στην  Ελληνική 

        γλώσσα.
 1.2. Ο χρόνος ισχύος προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 
        ημέρες , προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 
        του διαγωνισμού.
        Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
        αναφερομένου απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.
 1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
       1.3.1. Η λέξη “ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ”
       1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την 
                 προμήθεια.
       1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.
       1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
       1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
      προσφορά στοιχεία και ειδικότερα :

               1.4.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται :
                          α) η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 

         της υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
                            οριζόμενα στα άρθρα 5,6 & 8α του Π.Δ. 118/07.
                          β)Τα τεχνικά στοιχεία  της προσφοράς,  τοποθετούνται σε χωριστό 
                             σφραγισμένο φάκελο,  μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
                            “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’        
                         γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς , επί ποινή 

        απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο  φάκελο, 
        επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με  την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
       ΠΡΟΣΦΟΡΑ ».

       1.4.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις 
                  ενδείξεις του  κυρίως φακέλου.
       1.4.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
                 δυνατό , λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετούνται στον κυρίως 
                 φάκελο , τότε αυτά συσκευάζονται  ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
                 κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ” και 
                 τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
       1.4.4. Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλήν 
                 της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων 
                 (prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κλπ), θα φέρουν 
                 συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.    
                                                                
         Για ευχερέστερη αναζήτηση αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από  
         ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε 
        εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω 
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         (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης : φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: 
          φύλλα 33-55, κλπ).

1.4.5.  Σε  περίπτωση συνυποβολής  με  την προσφορά στοιχείων και  πληροφοριών 
εμπιστευτικού  χαρακτήρα  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους 
συνδιαγωνιζομένους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 
οφείλει  να  σημειώνει  επ’  αυτών  την  ένδειξη  «  πληροφορίες  εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των  πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της  πληροφορίας 
εμπιστευτικού  χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία  του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.5.  Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών.
1.6. Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και 
προσηκόντως, επι ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το αρθρο 
5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω :  

  1.6.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

  1.6.2 Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει,  με θεώρηση  γνησίου υπογραφής,  στην οποία αναγράφονται  τα 
στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και 
στην οποία δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους 
οι προσφέροντες : 
α. δεν έχουν καταδικασθεί  με  αμετάκλητη απόφαση για  κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07, 
ήτοι :
i) συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο   άρθρο  3  της  πράξης  του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (EE  C  316  της 
27.11.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   
πρόληψη  χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  (EE L  166   της    28.6.1991,   σελ.  77 
Οδηγίας, η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου,  EE  L  344 της  28.12.2001,  σελ.  76)  η  οποία 
ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 
(Α΄ 305),

v) κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,   της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας.
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- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί 
μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. 1.6.2.α 
του παρόντος υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι  
Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου  οι νόμιμοι  εκπροσώποί  του.

-  Όταν  ο  προσφέρων  είναι  συνεταιρισμός  η  ως  άνω  υπέυθυνη  δήλωση  του  εδ. 
1.6.2.α , υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 
- Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση  προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση 
του  εδ.1.6.2.α.του  παρόντος,  αφορά  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  που 
συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

β.  Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της 
παρ. 2 του  άρθρου 6  του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση 
και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή 
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπο 
άλλη ανάλογη διαδικασία.  
γ. Δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 
του  άρθρου   6   του  Π.Δ.  118/07  κατάσταση,  ήτοι  ότι  δεν  τελούν  υπό  κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε   ισχύει,  ή ειδική εκκαθάριση  του 
ν. 1892/1990 (A΄101),  όπως εκάστοτε ισχύει,  ή υπό 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).   
δ. Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης  ( κύριας και επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς 
στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι  
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις  τους.  
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.   
-Τα  αλλοδαπά φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα δηλώνουν  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι  στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
στ. δεν  τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του 
Π.Δ.  118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .

ζ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
η. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη  και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07 , κατά περίπτωση, 
και  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  20   του  ιδίου 
Προεδρικού Διατάγματος. 

1.6.3. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, 
εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους  διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ 
εκπρόσωπό τους .
1.6.4. Tα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 
και οι τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.), 
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
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διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε     και  Ε.Ε.) 
Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να    προκύπτουν  ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα 
της νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό 
αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά        περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην  
 ένωση ή κοινοπραξία.
-Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και 
υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

               
 1.7  Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία 
1.7.1.Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς και μονογράφονται όλοι  από όλα τα μέλη της  Επιτροπής και 
σφραγίζονται. Επίσης μονογράφονται από τα μέλη  της Επιτροπής όλα τα 
δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο και σφραγίζονται η πρώτη και 
τελευταία σελίδα. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς 
επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές ορίζεται εντός (5) πέντε 
εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση των προσφορών. 

                
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται από την  Επιτροπή  και τοποθετούνται όλοι μαζί  σε 
ένα   φάκελο, ο οποίος επίσης υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και 
παραδίδεται με απόδειξη στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού.

  1.7.2. Οι  σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών , μετά   την 
   ολοκλήρωση  της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για 
   όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση Προέδρου του ΕΟΦ, στην 
    Επιτροπή του Διαγωνισμού για αποσφράγιση, που θα γίνει  σε ημερομηνία και ώρα 
   που θα  γνωστοποιηθεί  σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, 
   με ειδική πρόσκληση που θα τους αποσταλεί.
  1.7.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών , για όσες προσφορές δεν 
   κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων 
    αποδεκτές , δεν  αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της 
    διαδικασίας του  διαγωνισμού.

1.8. Η προσφορά  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  τα  αναφερόμενα  στα άρθρα 5α 
Β και 6 του ΠΔ 118/07 δικαιολογητικά και υποβάλλεται  με τον υπό αυτών οριζόμενο 
τρόπο (όπως περιγράφεται στην παρ. 1.6 της παρούσας διακήρυξης) 
1.9. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 
Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν 
αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια 
Επιτροπή του διαγωνισμού.
1.10. Στην προσφορά θα αναφέρεται η ρητή αποδοχή όλων των  υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη σε  συνδυασμό με τις σχετικές  διατάξεις του 
Ν.2685/99. 
1.11.Επισημαίνεται ότι 
1.11.1.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως  απαράδεκτες.
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1.11.2.Διευκρινίσεις που γίνονται από τους συμμετέχοντες στο  διαγωνισμό, 
οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους  δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Διευκρινίσεις από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δίνονται μόνο όταν ζητούνται 
από το αρμόδιο όργανο  παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, είτε ενώπιον 
του είτε από  έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από  σχετική γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου.
 Σημειώνεται  ότι  από τις  διευκρινίσεις  που δίνονται  σύμφωνα με  τα  παραπάνω , 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που   αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 2.1. Οι εγγυήσεις 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 αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα 
       συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ. Μ. Ε ή των

                 ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ
                του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής 
                προϋπολογισθείσας δαπάνης.

   2.3. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη 
          του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη.
   2.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης , οι προμηθευτές είναι 
          υποχρεωμένοι  να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 
          10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ. Π. Α .και ο χρόνος 
          ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 3 μήνες από τον χρόνο 
          ολικής εκτέλεσης του έργου που ορίζεται στην σύμβαση.
   2.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι 
          σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
          εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος  χαρτοσήμου  και θα πρέπει να είναι    
          σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. Το ίδιο ισχύει και στην 
          περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής , αλλά 
          μόνο επί του ποσού των τόκων . Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 
          υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
   2.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ. Π. Δ 
        ( Π. Δ  118/07 ). 
3. ΤΙΜΕΣ 
    3.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ , όπως αναφέρεται στο   
           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α , θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
    3.2. Προσφορές που δεν δίδουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση 
           ευρώ σε ξένο  νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

               3.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
                    τιμή ή δεν  δίνεται ενιαία τιμή για το σύνολο των εργασιών ,η προσφορά
                    απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

    3.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται 
           ως απαράδεκτες.
    3.5  Οι τιμές θα δίδονται ως εξής :
           α) Τιμές με κρατήσεις χωρίς Φ. Π. Α
           β) Ποσοστό Φ. Π. Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος  
          (Σε περίπτωση που  αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα 
           διορθώνεται από την Υπηρεσία ).
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           Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ. Π. Α θα λαμβάνεται για 
           την  σύγκριση των  προσφορών.    
    3.6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

  στοιχεία  απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, 
 οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

          4.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
              

4.1 Η καταβολή της δαπάνης των αεροπορικών εισιτηρίων και των δελτίων   
        παροχής των ξενοδοχείων θα γίνει τμηματικά , όπως λεπτομερώς αναφέρεται 
        στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Εξυπακούεται ότι με την καταβολή των τμηματικών   
        πληρωμών δεν θα γίνεται μείωση του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
4.2   Πρίν από την έκδοση του εντάλματος ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει όλα 
        τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
        Κρατήσεις που βαρύνουν την προμήθεια είναι :

           Με βάση Ν.187/43 , αρθρ.22 Π.Δ.422/1981   
          α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3,072%
          β) Κράτηση 2%,  βάσει  του  άρθρου 3 Ν.3580/2007 
          γ) Κράτηση 0,10%  βάσει  του  άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011
                                         
          Παρακράτηση φόρου 8% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94.
          Τα έξοδα για τη δημοσίευση της διακήρυξης και της τυχόν επανάληψης  της 
           βαρύνουν τον Ε Ο Φ.
           Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα   
           όσα αναφέρονται   στο άρθρο 35 του Κ. Π. Δ ( Π. Δ 118/08 ).

         5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
            Οι ενστάσεις διέπονται από τις διατάξεις  του άρθρο 15 του Π. Δ 118/07.
            Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1&2 
            του ως άνω άρθρου, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 % επί της προυπολογισμένης αξίας του 
υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των  χιλίων(1000) και  μεγαλύτερο  των  πέντε  χιλάδων(5000)  ευρώ.  Το 
παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο.

             Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα 
             όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου προς τούτο συλλογικού 
             οργάνου, εν προκειμένω η Επιτροπή Αξιόλογησης Ενστάσεων  βάσει του 
             άρθρου 38παρ.2 εδάφιο α του ΠΔ 118/07).

             6.     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

             6.1. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα 
                    λαμβάνεται υπόψη και  η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε 
                    προμηθευτή.

  6.2.  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 
118/07 ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός   προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή 
σύμφωνα  με  τον  Ν  2672/98(Α  290),  οφείλει  να  υποβάλει  σε 
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σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά  όπως ορίζονται 
στο άρθρου 6 του ΠΔ 118/07. 

6.3 Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του 
       φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίον 
       πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα   
       και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών 
       ( η οποία δεν μπορεί να οριστεί σε χρόνο μεγαλύτερο  των τεσσάρων 
       (4)  εργασίμων ημερών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς 
       προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές  έχουν 

αποσφραγισθεί  και  κοινοποιείται  στην  αρμόδια  Επιτροπή  του 
Διαγωνισμού. Η αποστολή της ανακοίνωσης θα γίνει με τον τρόπο που 

        προβλέπει ο Ν.2672/98 (Ά 290).
       
6.4 Η Επιτροπή  του Διαγωνισμού ως αρμόδιο όργανο , παραλαμβάνει από 

την Υπηρεσία  το φάκελο των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και προβαίνει στην αποσφράγισή 
του (κατά την διαδικασία  που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του 
Π.Δ.118/07) κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω 
πρόσκληση –ανακοίνωση της Υπηρεσίας.   

6.5 Η  παράδοση του σφραγισμένου φακέλου δικαιολογητικών ,γίνεται με 
κατάθεσή του στο πρωτόκολλο του ΕΟΦ με σχετικό διαβιβαστικό προς 

     τον Πρόεδρο της Επιτροπής του διαγωνισμού.
6.6  Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη 
      διαδικασία  αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του   
       προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
       λαμβάνουν  γνώση των ως άνω κατατεθέντων δικαιολογητικών , εντός 
       τριών (3)  εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του
       φακέλου  των δικαιολογητικών , προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία 
       και εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, πρέπει να  υποβάλλουν, 
       τα σχετικά παραστατικά  εκπροσώπησής τους.

6.7Δικαιολογητικά  που  προσκομίζονται  κατά  τα  ως  άνω από  τον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

6.7.1.  Οι  Έλληνες  πολίτες :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω  έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του  άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, 

ήτοι - συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1),
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- δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο   άρθρο  3  της  πράξης  του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2),

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, 

σελ. 48),

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την 

πρόληψη  χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  (EE L  166   της    28.6.1991,   σελ.  77 

Οδηγίας,    η   οποία    τροποποιήθηκε   από   την   Οδηγία    2001/97/ΕΚ  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η 

οποία ενσωματώθηκε  με το ν.  2331/1995 (Α΄ 173) και  τροποποιήθηκε με το ν. 

3424/2005 (Α΄ 305),

ii) κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,   της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση  και,  επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως  προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα  δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων β και  γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας  που 

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το  οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό  και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

της επίδοσης της  ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

6.7.2.  Οι  αλλοδαποί : 

α Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή  ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής  ή 

δικαστικής αρχής της  χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου  τριμήνου, 
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πριν από την κοινοποίηση της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης  από  το  οποίο  να 

προκύπτει  ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  για 

κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου  3.1.6.1. 

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την 

κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία.

γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 

ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

 δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ήταν  εγγεγραμμένοι στα μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου   ή 

σε   ισοδύναμες   επαγγελματικές  οργανώσεις,  κατά  την   ημέρα  διενέργειας  του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της 

ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης. 

6.7.3. Τα  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά :  

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.6.1.1 και 3.1.6.2 αντίστοιχα.

-Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής  αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου,  των ως άνω 

παραγράφων, αφορά τους  Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και  

Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο  και τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε.  και σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους 

του.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από  την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει,  ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101),  όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 

επίσης,  ότι   δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής 

εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή   υπό  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα)
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-  Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιρειών  τα  προαναφερόμενα  πιστοποιητικά  της 

εκκαθάρισης,  εκδίδονται,   όσον  αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από  την  αρμόδια 

Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της 

οποίας είναι εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει,  

και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, 

από  το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση.

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης.

6.7.4.  Οι  συνεταιρισμοί : 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης   ειδοποίησης,  ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο 

αρμόδιας  διοικητικής  ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει  ότι  ο  πρόεδρος   του  Διοικητικού  του  Συμβουλίου δεν  έχει 

καταδικασθεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα  αδικήματα της 

περίπτωσης α της παραγράφου  6.7.1.   

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.1,  εφόσον 

πρόκειται  για  ημεδαπούς   συνεταιρισμούς  και   των  περιπτώσεων  β  και  γ  της 

παραγράφου 3.1.6.2, εφόσον  πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, 

και της περίπτωσης  β της παραγράφου  3.1.6.3.

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα.

6.7.5.  Οι  ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην Ένωση.

 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε  αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω  έγγραφα  ή   πιστοποιητικά,  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ως  άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται  να αντικατασταθούν από 

υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον  δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συμβολαιογράφου  της  χώρας  εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα  δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν  συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω  νομικές 

καταστάσεις.
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6.2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει  

τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα  

και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του  

Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α 

του ιδίου Διατάγματος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις αυτές, η  

κατακύρωση  γίνεται  στον  προμηθευτή  με   την  αμέσως  επόμενη  

χαμηλότερη τιμή.  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  προμηθευτή  με   την  

αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από  

τους  προμηθευτές  δεν  προσκομίζει,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  

προϋποθέσεις  των ανωτέρω  διατάξεων,  ένα  ή   περισσότερα  από  τα  

έγγραφα  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  απαιτούνται  από  αυτές,  ο  

διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή  

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου  

8α   του  Π.Δ.  118/07  ή  ο  υπόχρεος  προς  τούτο  προσφέρων  δεν  

προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης  

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του  

άρθρου  6  και,  εφόσον  έχουν  ζητηθεί  από  την  διακήρυξη,  των  

περιπτώσεων  α,  β,  και  ζ  της  παρ.  2  του  άρθρου  8  του  ιδίου  Δ/τος,  

καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 

Επίσης,  καταπίπτει  υπέρ  του  Δημοσίου  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  

μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν  

πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των  

οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

      8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 Η παράδοση και παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ 
του  προμηθευτή  και  των  υπηρεσιακά  μετακινουμένων  υπαλλήλων  του  ΕΟΦ  ή 
προσώπων που μετακινούνται για υπηρεσιακή ανάγκη και για λογαριασμό του ΕΟΦ.
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Aνήκει στη διακήρυξη  8/13

                                   Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      Ημερομηνία 
έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………
       Προς
       ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
       Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
       Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ 
………..
- Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της 
παρούσας  εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του 
ποσού  των  ΕΥΡΩ.    ………………………(και  ολογράφως)
……………………………………..    υπέρ   της  εταιρείας 
……………………………………………………….  Δ\νση 
………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις
το  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της  ………………………………………………για 
την προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.       \ 
δ\ξή σας.
- Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ 
όλο τον χρόνο ισχύος της.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρος  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
-  Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την  ισχύ της  εγγύησης  ύστερα από 
απλό  έγγραφο  της  Υπηρεσίας   σας  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  σχετικό 
αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.
 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι  μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
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παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Ανήκει στη διακήρυξη  8/13

                                                                                                                   
                             Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      Ημερομηνία 
έκδοσης   ……………… ΕΥΡΩ. 
……………………
Προς
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

- ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του 
δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ. 
…………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται  η  υποχρέωσή  μας,  υπέρ   της  εταιρείας 
………………………………………..Δ\νση………………………………………………
………….για  την  καλή  εκτέλεση  από  αυτήν  των  όρων  της  με 
αριθμό………….σύμβασης,  που  υπέγραψε  μαζί  σας  για  τη  προμήθεια 
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….)  προς  κάλυψη  αναγκών 
του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ 
Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρος  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία  και  ισχύει 
μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν 
έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών 
που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
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έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας.-

Ανήκει στη διακήρυξη 8/13

                                                                                                                               

                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε

                                    ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  …../2013

Ανάθεσης  προμήθειας  αεροπορικών  εισιτηρίων,  κρατήσεων  δωματίων  σε 

ξενοδοχεία και λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών , στο εσωτερικό της χώρας καθώς 

και  στις  λοιπές  χώρες  του  εξωτερικού,  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιακών 

μετακινήσεων των υπαλλήλων του Ε.Ο.Φ και λοιπών προσώπων.

Στο Χολαργό Αττικής και στην έδρα του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», επί της 

Λεωφόρου Μεσογείων 284, σήμερα την …………………………..2013, μεταξύ :

1. Αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», με έδρα 

τον Χολαργό Αττικής (Λεωφ. Μεσογείων 284), όπως νομίμως εκπροσωπείται στην παρούσα 

από τον Πρόεδρο του Δ.Σ./Ε.Ο.Φ. κο …………………………………………και που στο εξής καλείται 

για λόγους συντομίας «Αναθέτουσα αρχή» και

2. Αφ’ ετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «…………………………………………………………..», 

που  εδρεύει  …………………………………..Τ.Κ……………,  όπως  νομίμως  εκπροσωπείται  στην 

παρούσα  από………………………………………………………………………………………………., 

καλούμενη στο εξής ως «Ανάδοχος», αφού έλαβαν υπόψη ότι :

H «Αναθέτουσα Αρχή» με την αριθμ. …………..απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ, προκήρυξε 

ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων, 

κρατήσεων δωματίων σε ξενοδοχεία και λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, στο εσωτερικό της 

χώρας  και  στις  λοιπές  χώρες  του  εξωτερικού,  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιακών 

μετακινήσεων  των  υπαλλήλων  του  ΕΟΦ  και  λοιπών  προσώπων  και  όπως  αναλυτικά 

περιγράφεται  στην  αριθ.  ../2013  διακήρυξη,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της 

παρούσας σύμβασης και της οποίας οι προδιαγραφές, όροι και λοιπές προβλέψεις δεσμεύουν 

απολύτως την ανάδοχο εταιρεία,  ως προς την εκτέλεση του έργου. 
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Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ, με την αρίθμ……………..απόφασή του, κατακύρωσε το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού στην «Ανάδοχο» εταιρεία.

Σε επίρρωση όλων των ανωτέρω, αμφότερα τα μέρη συνομολογούν και συναποδέχονται τα 

ακόλουθα :

                                                 ΑΡΘΡΟ  1ο

                             ANTIKEIMENO    ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η υλοποίηση από την ανάδοχο εταιρεία των 

συγκεκριμένων  υποχρεώσεων,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  αριθ. 

…/2013  Διακήρυξη  και  με  έκπτωση  επί  των  τιμών  ήτοι:  α)  Για  αεροπορικά 

εισιτήρια  εσωτερικού  και  εξωτερικού,  εισιτήρια  ακτοπλοϊκά,  σιδηροδρομικά, 

υπεραστικών  λεωφορείων  παρέχεται  ………..έκπτωση  αντίστοιχα.  β)  Για 

δωμάτια όλων των ξενοδοχείων εσωτερικού παρέχεται ………..έκπτωση από την 

τιμή πόρτας, γ) Για τα δωμάτια όλων των ξενοδοχείων εξωτερικού παρέχεται 

έκπτωση ………από την τιμή πόρτας.

2. Η ακύρωση αεροπορικών εισιτηρίων θα γίνεται  από την «Αναθέτουσα αρχή», 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε φορά η ΙΑΤΑ και  

οι αεροπορικές εταιρείες, ήτοι:

α.  Aζημίως,  ακύρωση  μόνο  κατά  την  ίδια  ημέρα  έκδοσης  του  εισιτηρίου 

σύμφωνα με την από 1/10/06 ανακοίνωση της ΙΑΤΑ( ή ότι άλλο προβλέπεται)

β. Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου μετά την ημερομηνία έκδοσής του, θα 

χρεώνονται μόνο τυχόν ακυρωτικά από τις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με 

την προσφορά του προμηθευτή. 

3.Οι ακυρώσεις  κρατήσεων δωματίων σε ξενοδοχεία εσωτερικού -εξωτερικού 

θα χρεώνονται μόνο με τυχόν ακυρωτικά από τα ξενοδοχεία. 

4.Αλλαγές  που  πραγματοποιεί  η  «Αναθέτουσα  Αρχή  »  επί  υφισταμένων 

κρατήσεων σε:

   α) ημερομηνίες ή ώρες πτήσεων αεροπορικών κρατήσεων

   β) ημερομηνίες και ονόματα κρατήσεων ξενοδοχείων

θα πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση, ανεξαρτήτως του πλήθους τους.

5.Συμπληρωματικά   διευκρινίζεται  ότι,  όταν  προβλέπεται  η  επιστροφή  της 

δαπάνης  από  το  διοργανωτή  (αναγράφεται  στην  απόφαση  μετακινήσεως), 

απαιτείται  οπωσδήποτε  αποδεικτικό  στοιχείο  για  το  συνολικό  κόστος  του 

εισιτηρίου. 
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6.  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  όροι  της  διακήρυξης  και  η  προσφορά  του 

προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ    2ο

                         ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Συνολικό Συμβατικό Τίμημα ορίζεται μέχρι του ποσού των εκατό ογδόντα 

χιλιάδων  (180.000,00  )  ευρώ  ,  συμπεριλαμβανομένου  και  του  Φ.Π.Α.  Η 

καταβολή  της  δαπάνης  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τα  όσα  αναφέρονται  στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- κεφάλαιο ΠΛΗΡΩΜΗ της αριθ. ……/2013 διακηρύξεως.

Κρατήσεις που βαρύνουν την προμήθεια είναι :

 
          α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3,072%  (Ν.187/43 , αρθρ.22 Π.Δ.422/1981)   
          β) Κράτηση 2%,    (  άρθρο  3 Ν.3580/2007) 
          γ) Κράτηση 0,10%  (  άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011)
                                         
Η παρακράτηση φόρου είναι 8 % , σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 2198/94.

                                     

                                                ΑΡΘΡΟ 3ο

           ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

1. Ως εγγύηση για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης 

αυτής  και  ως  εγγύηση  για  την  κάλυψη της  «Αναθέτουσας  Αρχής»  από 

οποιανδήποτε απαίτηση ενδεχομένως ανακύψει  στο μέλλον κατά του « 

Αναδόχου»  και  εξ  οιασδήποτε  αιτίας  σχετικής  με  το  αντικείμενο  της 

παρούσας , ο ανάδοχος κατέθεσε κατά την υπογραφή της σύμβασης την 

υπ΄ αριθ. …………..της/του …………. ανέκκλητη Εγγυητική Επιστολή καλής 

εκτέλεσης  των  όρων της  παρούσας  συμβάσεως,  για  το  ποσό  των  δέκα 

οκτώ  χιλιάδων  (18.000,00)  ευρώ  ,  που  αντιστοιχεί  στο  10%  του 

Συνολικού  Συμβατικού  Τιμήματος,  (180.000,00  Χ  10%  =  18.000,00  ), 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
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2. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί τρείς (3) μήνες μετά 

την ολοκλήρωση της σύμβασης. Η Εγγυητική Επιστολή θα κρατείται από 

την 

 « Αναθέτουσα Αρχή » και αποτελεί χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των  όρων  της  Σύμβασης  ,  από  τον  «Ανάδοχο».  Η  απόφαση  της 

«Αναθέτουσας Αρχής» περί καταπτώσεως της Εγγυητικής Επιστολής δεν 

υπόκειται  σε  κανένα  ένδικο  μέσο  ούτε  μπορούν  να  προβληθούν  εκ 

μέρους της «Αναδόχου» ενστάσεις κατ΄  αυτής.

                                                   ΑΡΘΡΟ 4ο

                      ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΥΘΥΝΗ

Η  « Αναθέτουσα Αρχή » δύναται να καταγγείλει καθ΄ οποιονδήποτε  χρόνο την 

παρούσα σύμβαση και  να κηρύξει   έκπτωτο  τον  « Ανάδοχο»,  εφ΄ όσον  ο 

«Ανάδοχος»  υπαιτίως  παραβεί  οποιαδήποτε  από  τις  συμβατικές  της 

υποχρεώσεις, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών.

                                                    ΑΡΘΡΟ 5ο

                          ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έναρξη  ισχύος  της  παρούσας  Σύμβασης  ορίζεται  η  …………,  δύναται  δε  να 

παρατείνεται  επί  δίμηνο με  βάση την   ΑΠ 301/7-8-01 Εγκύκλιο  της  Γενικής 

Γραμματείας  Εμπορίου  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  σχετικά  με  τις 

« Προϋποθέσεις παράτασης ισχύος των συμβάσεων.

Η  παρούσα  σύμβαση  συντάχθηκε  σε  τρία  (3)  αντίγραφα,  τα  οποία  αφού 

αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν , υπογράφονται ως ακολούθως : 

                                                          

                                         ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ Σ/Ε.Ο.Φ.                                                Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ           

                                                                                                   

Ανήκει στη διακήρυξη  8/13
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Ανήκει στη διακήρυξη  8/13
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