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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ
Π. Δ. 432/81
ΤΗΛ: 2610/996660
FAX: 2610/996677
E-mail: rescom@upatras.gr
http://research.upatras.gr
Πάτρα, 13/07/2015
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 27549

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού
για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CATERING) (CPV 5552000-1) στο
πλαίσιο του έργου «Ε334 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ALGO 2015», που χρηματοδοτείται από την
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Κριτήριο Κατακύρωσης:

Η χαμηλότερη τιμή ανά άτομο

Χρόνος Υποβολής Προσφορών:

Ημερομηνία: Έως 28/07/2015
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 14:00 μ.μ.

Προϋπολογισμός:

Έως 25.500 € πλέον ΦΠΑ

Τόπος υποβολής προσφορών:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Πρωτόκολλο Επιτροπής
Ερευνών, Α΄ κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο –
Πάτρα, Τηλ.: 2610-99.66.60, FAX: 2610-99.66.77,
email: rescom@upatras.gr

Χρόνος Προμήθειας

Από 14/09/2015-18/09/2015
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Επαναπροκήρυξης
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών επαναπροκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά
άτομο, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (CPV:5552000-1) για την
κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου ALGO 2015 που θα διεξαχθεί από 14/09/2015 έως 18/09/2015 στο
Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, συνολικού προϋπολογισμού έως 25.500 €
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ε.334 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ALGO 2015» με Επιστημονικό
Υπεύθυνο του προγράμματος τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζαρολιάγκη.
1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων.
ΑΡΘΡΟ 2. Είδος Διαγωνισμού
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή ανά άτομο.
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται μέχρι το ποσό των 25.500 € πλέον
ΦΠΑ, για το μέγιστο σύνολο των συμμετεχόντων (300 άτομα) και το συνολικό κόστος ανά άτομο δεν
πρέπει να ξεπερνάει τα 85€ πλέον ΦΠΑ.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν:
α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το
αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα B’ της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με :
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα ΑΕΙ όπως αυτές
τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826/10.09.1996) που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ’ παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010.
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 Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/10.07.2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου




Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου
Πατρών
την υπ’ αριθμόν 421/18-05-2015 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια του
παρόντος Πρόχειρου Διαγωνισμού
Τις υπ’ αριθ. 405/29-12-2014 και 421/18-05-2015 αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών για τον
ορισμό και συγκρότηση των Επιτροπών (με τη διαδικασία της κλήρωσης σύμφωνα με τον
Ν.4024/2011) για το διαγωνισμό, ήτοι της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της Επιτροπής Ενστάσεων και της Επιτροπής Παρακολούθησης
και Παραλαβής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί:
Στον Διαδικτυακό τόπου του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (http://research.upatras.gr)
και στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις της Διαύγεια (https//diavgeia.gov.gr/) και του ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr)
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας
Αρχής, στη διεύθυνση (http://research.upatras.gr).
Η Προκήρυξη διατίθεται επίσης, χωρίς καταβολή τιμήματος, από το Τμήμα Προμηθειών του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Πατρών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 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 δεν φέρει καμία απολύτως
ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης 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 διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη,
για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’
αυτής.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης 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 Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Συνεταιρισμοί
Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Οι ανωτέρω υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν ως εμπορική δραστηριότητα την παροχή Υπηρεσιών
Τροφοδοσίας.

3

ΑΔΑ: 6ΧΥΛ469Β7Θ-ΜΔ1

15PROC002908603 2015-07-13
ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά μέχρι την 28/07/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Η προσφορά υποβάλλεται
συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής
εξωτερικές ενδείξεις:
Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση,
Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Β) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού
ΠΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
(Κτήριο Πρυτανείας, 1ος όροφος, Παν/πόλη, Ρίο, Πάτρας, ΤΚ 26500)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Επαναπροκήρυξη αρ. πρωτ. 27549/13-07-2015
(Ημερομηνία Υποβολής 28/07/2015)
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ………..
«Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CATERING) στο πλαίσιο του έργου «Ε.334 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ALGO 2015» με
Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζαρολιάγκη»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής τους)
φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς.
Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο,
τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο φάκελο.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:
Α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής
Ταυτότητας)
Β) σε περίπτωση νομικού προσώπου: καταστατικό σύστασης και αντίστοιχα ΦΕΚ τροποποίησης (ή
άλλα απαιτούμενα νόμιμα έγγραφα τροποποίησης), έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης και
τελευταίο αντίστοιχο ΦΕΚ (εφόσον πρόκειται για ΑΕ),
Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986,

του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του

υποβάλλοντος την προσφορά, στην οποία να δηλώνει:


τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει, καθώς και ότι έλαβε γνώση της προκήρυξης
και των όρων της, τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους.



ότι δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 153 του ν.4281/2014 ήτοι:

(α) δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω
αδικήματα :
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ
του
Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων
των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως ορίζεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α` 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν.
2331/1995
(Α`
173),
όπως
ισχύουν.
(β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις
διατάξεις
της
χώρας
εγκατάστασής
του.
(γ) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
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από
τις
διατάξεις
της
χώρας

εγκατάστασής
του.
(δ) δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική του διαγωγή
(ε) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα
(η) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας
(θ) Ότι ικανοποιεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί με την
παρούσα και ειδικότερα τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και τις
τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
(ι) ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος
και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση
(κ) ότι είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει κάθε δικαιολογητικό ή
έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή του και
ειδικότερα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με την
παρούσα
(λ) ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή
αντίγραφα των πρωτοτύπων (στην περίπτωση που υπάρχουν απλά φωτοαντίγραφα).
(μ) Πιστοποιητικά εκ των οποίων προκύπτει το ειδικό επάγγελμα του καθώς και η εγγραφή του στο
αρμόδιο Εμπορικό Επιμελητήριο.
Η ως άνω δήλωση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 χωρίς να απαιτείται η θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής του προσώπου που την υποβάλει και ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη
σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς, την οποία
συνοδεύει. Η ως άνω δήλωση, σε περίπτωση νομικού προσώπου, υπογράφεται από το νόμιμο
εκπρόσωπό του.
Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί κοινοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 33 του Ν.
4281/21014, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου για κάθε μέλος της κοινοπραξίας.
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές
δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να προσκομίζει την παρούσα δήλωση των εν λόγω φορέων.
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να προσκομίζει δήλωση με το ως άνω περιεχόμενο του/των
υπεργολάβου/ων.
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Η ως άνω δήλωση, σε περίπτωση νομικού προσώπου, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.
Δ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.
ΑΡΘΡΟ 11. Ισχύς Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την
επόμενη μέρα της διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 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 τεσσάρων (4) μηνών. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού
στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά την 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 σε
κυρώσεις και ειδικότερα:
- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική
ενέργεια
ΑΡΘΡΟ 12. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των Προσφορών θα βρίσκονται εντός του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς και θα
εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.
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.
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 δεν δικαιούνται,
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες
τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Επί της συνολικής (εκτός ΦΠΑ) αμοιβής του Αναδόχου, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% σύμφωνα με το
άρθρο 4 Ν. 4013/2011.
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ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων με την χαμηλότερη προσφορά ανά άτομο υπό την προϋπόθεση ότι
πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών των
προσφερόμενων υπηρεσιών.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Α) Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της
οικονομικής προσφοράς και μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς ανά φύλλο.
Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υπέβαλλαν προσφορές, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει.
Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως (με ταχυμεταφορά) από την
Αναθέτουσα Αρχή και με τηλεομοιοτυπία στους λοιπούς συμμετέχοντες στον 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 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 του ανωτέρω πίνακα κατάταξης
κοκ.
Σε αυτό το σημείο ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του ότι η προμήθεια των
προϊόντων/υπηρεσιών τροφοδοσίας αφορά ανά άτομα. Επιπρόσθετα, για την αξιολόγηση θα ληφθεί
υπόψη η προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά άτομο.

ΑΡΘΡΟ 14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης,
να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας 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 δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, ιδίως:
(i)
για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
(ii) εφόσον η διαδικασία ανάθεσης απέβη άγονη, λόγω απόρριψης όλων των προσφορών,
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αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν

(iii)

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα
αρχή,
(iv) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
(v) αν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
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 η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
Διακήρυξης.
7. Προσφορά που αφορά μόνο σε τμήμα της υπηρεσίας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων
υπηρεσιών, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη.
8. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων της Τεχνικής Προσφοράς και των
Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς.
9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Διαγωνισμού.
10. 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.
11. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο
που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή
να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

9

ΑΔΑ: 6ΧΥΛ469Β7Θ-ΜΔ1

15PROC002908603 2015-07-13

ΑΡΘΡΟ 17. 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
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει
των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δεν ρυθμίζονται
ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοιαντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του
Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι έως την λήξη του Συνεδρίου, ήτοι έως 18/09/2015.
5. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης κατακύρωσης, για υπογραφή της
σχετικής Σύμβασης.
6. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί
για να υπογράψει τη Σύμβαση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα
Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η
απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση
κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
7. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο
της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου δημοσίων συμβάσεων και εφόσον η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της
σύμβασης και δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς το χαρακτήρα της.

ΑΡΘΡΟ 18. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση και η εκτέλεση των ανωτέρω προϊόντων/υπηρεσιών τροφοδοσίας θα γίνει μετά από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής. Η
ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι από τις 14 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2015.
Σε περίπτωση μετάθεσης της ανωτέρω ημερομηνίας η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει εγγράφως τον
Ανάδοχο.
Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει την ζητούμενη
υπηρεσία.
Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εφόσον δεν 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.
Η διάρκεια της εκδήλωσης ορίζεται σε μέγιστο 12 (δώδεκα) ώρες ημερησίως.
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ΑΡΘΡΟ 19. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή
Παραλαβής και Αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα
Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής, 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 20. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των ειδών που παραδίδονται στο πλαίσιο του Έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κάνει χρήση των υπηρεσιών του αναδόχου έως του ποσού των 25.500€ μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νόμιμων 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.
ΑΡΘΡΟ 21. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, 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 στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
του Πανεπιστημίου Πατρών τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 22: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. 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, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση
της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., 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.
2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή
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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.
3. 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 τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος
απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για
την ολοκλήρωση του Έργου.
4. 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.
5. 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 Αναθέτουσα
Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε
περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. 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 23. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς αυτές να έχουν
ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική
ρήτρα 10% επί του συμβατικού τιμήματος.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών και αυτά δεν ολοκληρωθούν, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 24: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
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.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια
Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 25: 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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ΑΡΘΡΟ 26: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος
διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα
δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με
την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή
όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν τα Παραρτήματά της, είναι
υποχρεωτικοί και απαράβατοι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING)
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα τροφοδοσίας
(Catering) λαμβάνοντας υπόψη και τις Προδιαγραφές που ακολουθούν.
Σε αυτό το σημείο ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του ότι η προμήθεια των προϊόντων
αφορά 150 έως 300 άτομα, και ότι ο τελικός αριθμός των ατόμων ανά ημέρα επί των οποίων θα τιμολογηθεί
θα προσδιοριστεί 7 ημέρες πριν από την εκδήλωση. Επιπρόσθετα, για την αξιολόγηση θα ληφθεί
υπόψη η προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά άτομο.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:


Ημερήσιο διάλειμμα καφέ (coffee break) καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης (κάθε ημέρα και για
τις 5 ημέρες), το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο είδη καφέ, τσάι, ποικιλία χυμών (να
περιλαμβάνουν πορτοκάλι), νερό εμφιαλωμένο, ποικιλία από τουλάχιστον 3 είδη βουτημάτων και
κέικ.



Welcome Reception τη Δευτέρα 14.9.2015 διάρκειας 3 ωρών το οποίο να περιλαμβάνει
τουλάχιστον 4 είδη από καναπεδάκια, μπύρα, λευκό και κόκκινο κρασί εμφιαλωμένο, αναψυκτικά.



Ημερήσιο μεσημεριανό γεύμα διάρκειας 1,5 ώρας και για τις 5 ημέρες με διαφορετικές επιλογές
φαγητού ανά ημέρα και το οποίο να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 5 ζεστά είδη γευμάτων
(συμπεριλαμβανομένων χορτοφαγικής και ψαρικής επιλογής), τουλάχιστον 2 σαλάτες, ποικιλία
αρτοσκευασμάτων, λευκό και κόκκινο κρασί εμφιαλωμένο, αναψυκτικά και ποικιλία φρούτων εποχής.



Cocktail την Τετάρτη 16.9.2015 σε μπουφέ διάρκειας 3 ωρών το οποίο να περιλαμβάνει
τουλάχιστον 4 είδη από καναπεδάκια (συμπεριλαμβανομένης και χορτοφαγικής επιλογής) και δύο
είδη από κρέας (σουβλάκι, μπιφτέκι), μπύρα, λευκό και κόκκινο κρασί εμφιαλωμένο, αναψυκτικά και
ποικιλία γλυκών.



Διάθεση τραπεζιών (ροτόντες) και καθισμάτων για τα ημερήσια γεύματα, καθώς και υψηλών
τραπεζιών καθ’ όλη την διάρκεια και τις ημέρες του Συνεδρίου για τις ανάγκες των ημερησίων
διαλειμμάτων καφέ, του welcome reception, και του cocktail.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΜΗΘΕΙ Α ΥΠΗΡΕΣΙ Ω Ν Τ ΡΟ ΦΟ ΔΟ ΣΙ ΑΣ (CATERING) ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ALGO 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΝΔ/ΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ANA ATOMO

(ATOMA)

(ΤΙΜΗ) €

ΕΝΔ/ΚΟΣ
Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

€

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€

Φ.Π.Α. ….%

€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. …..%

€
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τίτλος έργου: «Ε.334 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ALGO 2015»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Συμβάλλονται:
Αφενός μεν:
Α. Ο καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, ως νόμιμος
εκπρόσωπος της του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η
Αναθέτουσα Αρχή)
Β. Η ………….. Δ/νση …………., ………., ………., ΑΦΜ …………, ΔΟΥ ……….

(ο Ανάδοχος)

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο
Σύμφωνα με:
1. την υπ’ αριθμόν ……. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
2. την από …-…-…… προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων ……. και
3. την από ….. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ
ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο
Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, να παράσχει τις παρακάτω
περιγραφόμενες υπηρεσίες:
……………………………………………………………….
(στο εξής θα καλείται το Έργο), στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ε.334 –

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ALGO 2015».
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ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κάνει χρήση των υπηρεσιών του αναδόχου έως του ποσού των 25.500 €
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή
Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματορροές από το φορέα
χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου.
Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των ειδών που παραδίδονται στο πλαίσιο του Έργου.
Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο
από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού
ποσού χωρίς ΦΠΑ.
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι τις 18/09/2015.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή
Παραλαβής και Αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα
Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής, 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 6. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς αυτές να έχουν
ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική
ρήτρα 10% επί του συμβατικού τιμήματος.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών και αυτά δεν ολοκληρωθούν, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του
σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
δέκα (10) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας. τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν εκτελεστεί οριστικά το σύνολο των
υπηρεσιών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν
λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε
διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση την αρχή της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Πατρών , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη,
να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε
διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους
συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της
διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.
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ΑΡΘΡΟ 10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλόμενων.
Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της από ……..
προσφοράς του Αναδόχου και την από……. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος πήρε από ένα.
Πάτρα …./…./2015
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας

Για την …….(εταιρεία)

………………………………………..
Δημοσθένης Πολύζος

(Σφραγίδα-Υπογραφή)

Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ανάπτυξης και
Έρευνας
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