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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- 
ΑΔΙΠ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ εέλαη ε επηινγά αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιΪβεη ηηο κεηαθηλάζεηο 

εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ηε δηακνλά ησλ κειψλ ησλ Δπηηξνπψλ Δμσηεξηθάο 

Αμηνιφγεζεο ησλ ΙδξπκΪησλ Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ζΫηεη ε παξνχζα πξνθάξπμε.  

Ο δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηεέηαη ζην πιαέζην πινπνέεζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο «ΑλΪπηπμε 

εζληθνχ ζπζηάκαηνο αμηνιφγεζεο, δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο ηεο εθπαέδεπζεο θαη πξνψζεζε 

ηεο θνηλσληθάο ελζσκΪησζεο ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 1, 2, 3, - Οξηδφληηα ΠξΪμε» θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ ΤπνΫξγνπ 1 «Δθαξκνγά ηνπ πζηάκαηνο Δμσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο ζηα 

Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο»» κε θσδηθφ πξΪμεο 296175 θαη κε Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηελ θαζεγάηξηα ΝΙΚΟΛΔΣΣΑ ΠΑÏΙΓΟΤ, Πξφεδξν ηεο ΑΓΙΠ, ην  νπνέν 

πινπνηεέηαη ζην πιαέζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο 

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» θαη ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ) ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη Δζληθνχο Πφξνπο. 

Γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηάζεσλ. Γε γέλνληαη δεθηΫο θαη 

απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο πξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη γηα κΫξνο ησλ απαηηάζεσλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο κε ζθξαγηζκΫλεο πξνζθνξΫο θαη θξηηάξην 

θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
59.000,00€ πιΫνλ ΦΠΑ. 
Γηα ηελ θΪιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ, ζηηο ζπκβΪζεηο πνπ ππΪγνληαη ζην Ν.4013/2011, Ϊξζξν 4, παξ. 3 θαη 

ζπλΪπηνληαη κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ, επηβΪιιεηαη θξΪηεζε χςνπο 0,10%, ε νπνέα 

ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο 

ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

Οη εηδηθνέ φξνη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ ζην Παξάξηεκα B΄ 

ηεο παξνχζεο.   

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ο δηαγσληζκφο δηελεξγεέηαη βΪζεη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζένπ θαη ζπγθεθξηκΫλα 

ζχκθσλα κε : 

 Σν ΠΓ 118/2007 (ΦΔΚ Α΄150/10.07.2007) Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ παξ. 4 

ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 99/1992, 

 Σνλ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204/15.09.2011), 



  2 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- 
ΑΔΙΠ 

 Σνλ Ν. 3374/05 (ΦΔΚ Α΄189/2.8.2005) θαη Ν. 4009/11 (ΦΔΚ Α΄195/6.9.2011), φπσο 

απηνέ ηξνπνπνηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ, 

 Σελ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην ηερληθφ δειηέν ηεο εγθεθξηκΫλεο πξΪμεο ηνπ ελ 

ιφγσ πξνγξΪκκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

1. Πεξέιεςε ηεο πξνθάξπμεο ζα αλαξηεζεέ ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

2. Σν ηεχρνο ηεο πξνθάξπμεο ζα αλαξηεζεέ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΑΓΙΠ 

(http://www.adip.gr) θαζψο θαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ (ΚΗΜΓΗ). 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Η παξνχζα Πξνθάξπμε δηαηέζεηαη ζε ειεθηξνληθά κνξθά κΫζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ζηελ ειεθηξνληθά δηεχζπλζε: http://www.adip.gr. 

Η Πξνθάξπμε δηαηέζεηαη επέζεο, ρσξέο θαηαβνιά ηηκάκαηνο, απφ ηε Γξακκαηεέα ηεο ΑΓΙΠ, 

ΛΔΧΦΟΡΟ ΤΓΓΡΟΤ 44, 5νο φξνθνο, ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο, απφ 10:00 Ϋσο 14:00, θαη ε 

παξαιαβά ηεο γέλεηαη εέηε απηνπξνζψπσο εέηε κε courier (εθφζνλ αλαιεθζεέ ε δαπΪλε γηα 

ηελ ηαρπδξνκηθά απνζηνιά). ηελ πεξέπησζε παξαιαβάο ηεο πξνθάξπμεο κΫζσ courier, ε 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά δε θΫξεη θακέα απνιχησο επζχλε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη ζσζηά παξΪδνζά 

ηεο. 

Οη παξαιάπηεο ηεο Πξνθάξπμεο ζα πξΫπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ Ϋληππν κε ηα ζηνηρεέα 

ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ (φπσο επσλπκέα, δηεχζπλζε, ηειΫθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκεένπ), Ϋηζη ψζηε ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά λα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηεο πιάξε θαηΪινγν φζσλ 

παξΫιαβαλ ηελ Πξνθάξπμε, γηα ηελ πεξέπησζε πνπ ζα άζειε λα ηνπο απνζηεέιεη ηπρφλ 

ζπκπιεξσκαηηθΪ Ϋγγξαθα ά δηεπθξηλέζεηο επ’ απηάο. 

Οη παξαιάπηεο ηεο Πξνθάξπμεο ππνρξενχληαη λα ειΫγμνπλ Ϊκεζα ην αληέηππν ηεο 

Πξνθάξπμεο πνπ παξαιακβΪλνπλ απφ Ϊπνςε πιεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ζειέδσλ θαη, εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδάπνηε παξΪιεηςε, λα ην γλσξέζνπλ εγγξΪθσο 

ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη λα δεηάζνπλ λΫν πιάξεο αληέγξαθν. ΠξνζθπγΫο θαηΪ ηεο 

λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζΫληνο 

αληηγξΪθνπ ηεο Πξνθάξπμεο ζα απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην Γηαγσληζκφ Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ά Δλψζεηο θπζηθψλ 

ά/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνπξηζηηθΫο θαη ηαμηδησηηθΫο ππεξεζέεο θαη 

εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζηελ ΔιιΪδα. ΔπηπιΫνλ, νη ππνςάθηνη ΑλΪδνρνη ζα πξΫπεη λα εέλαη 

πηζηνπνηεκΫλνη κε ISO 9001:2008, λα εέλαη κΫιε ηεο IATA, θαη ησλ ελψζεσλ γξαθεέσλ 

ηαμηδηψλ ΗΑΣΣΑ ά ΠΔΣΑΓΑ, απνδεηθλχνληαο ηνπιΪρηζηνλ πεληαεηά (5) εκπεηξέα ζηνλ θιΪδν 

θαη παξνρά εθηΫιεζεο παξφκνησλ ππεξεζηψλ.   

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιΪβνπλ κΫξνο ζην δηαγσληζκφ, πξΫπεη κΫρξη ηελ εκΫξα θαη ψξα 
δηεμαγσγάο ηνπ δηαγσληζκνχ, (δει. Ϋσο ηελ ΠΫκπηε 18/06/2015 θαη ψξα 14:00) λα 
θαηαζΫζνπλ Ϋγγξαθεο πξνζθνξΫο. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο ΑΓΙΠ, 
Λεσθ. πγγξνχ 44, 11742 Αζάλα, ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο 10:00 - 14:00. 

http://www.adip.gr/
http://www.adip.gr/
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 Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη ζε δχν αληέγξαθα, κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ζηνλ νπνέν 
πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο ηα εμάο:  
Α) ηνηρεία Απνζηνιέα (ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ): 

Ολνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ ά Δπσλπκέα λνκηθνχ πξνζψπνπ, Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε, 

ΣειΫθσλν, Αξηζκφο ηειενκνηνηππέαο θαη Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ 

B) Γηεχζπλζε ππνβνιήο θαη ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ 

ΠΡΟ  

Αξρά ΓηαζθΪιηζεο θαη Πηζηνπνέεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαέδεπζε (ΑΓΙΠ) 

ΛΔΧΦΟΡΟ ΤΓΓΡΟΤ 44, 5νο φξνθνο, 117 42 ΑΘΗΝΑ 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

Πξνθάξπμε αξ. πξση. 773/03-06-2015 

(Ηκεξνκελέα ΓηελΫξγεηαο 19/06/2015) 

Ηκεξνκελέα θαηΪζεζεο πξνζθνξΪο ……….. 

«Παξνρά Σαμηδησηηθψλ Τπεξεζηψλ (κεηαθηλάζεηο εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ θαη δηακνλάο)» 

ΠΡΟΟΥΗ: Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεέ απφ ηελ Σαρπδξνκηθά Τπεξεζέα & ην 

Πξσηφθνιιν. 

 

 Οη πξνζθνξΫο δελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ μΫζκαηα, ζβεζέκαηα, πξνζζάθεο, δηνξζψζεηο. 

 Οη πξνζθΫξνληεο κε ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζην δηαγσληζκφ ζεσξεέηαη φηη απνδΫρνληαη 

πιάξσο θαη αλεπηθπιΪθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο. 

 ΜΫζα ζην θΪθειν ηεο πξνζθνξΪο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα Ϋγγξαθα θαηΪ ην 
ζηΪδην ηεο πξνζθνξΪο. Ο θπξέσο θΪθεινο πεξηΫρεη θιεηζηνχο θαη ζθξαγηζκΫλνπο ηνπο 
εμάο δχν (2) ππνθαθΫινπο: 
 
- «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 

- «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Σν πεξηερφκελν ησλ ππνθαθΫισλ ππνβΪιιεηαη ζε Ϋληππε κνξθά ζε δχν αληέηππα εθ ησλ 
νπνέσλ ην Ϋλα θΫξεη ηελ Ϋλδεημε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη ην δεχηεξν ηελ Ϋλδεημε «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ». 
ΔπηπιΫνλ, φινη νη ππνθΪθεινη θΫξνπλ εμσηεξηθΪ ηα ζηνηρεέα ηνπ θπξέσο θαθΫινπ. 

ηνλ ππνθΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπνζεηνχληαη φια ηα 
αλαθεξφκελα ζην ΠαξΪξηεκα Α΄, Άξζξν 11 ηεο παξνχζεο δηθαηνινγεηηθΪ, «επέ πνηλά 
απφξξηςεο». 

ηνλ ππνθΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη νη πέλαθεο ηνπ 
Παξαξηάκαηνο Α΄, Άξζξν 12 θαη ηνπ Παξαξηάκαηνο Β, Άξζξν 4, ζπκπιεξσκΫλνη θαη 
ππνγεγξακκΫλνη απφ ηνλ ΠξνζθΫξνληα, «επέ πνηλά απφξξηςεο». 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξΫο πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα θαη λα δηαζΫηνπλ 
ππνρξεσηηθΪ ηε ζπγθεθξηκΫλε δνκά πνπ πξνβιΫπεη ε πξνθάξπμε θαζψο θαη φια εθεέλα ηα 
αλαγθαέα ζηνηρεέα πνπ θξέλεη ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο πξνθεηκΫλνπ λα ηεθκεξηψζεη ηελ 
ηθαλφηεηΪ ηνπ λα εθηειΫζεη ην Ϋξγν θαη λα παξΪζρεη ηηο ππεξεζέεο ηνπ. εκεηψλεηαη φηη 
αληηπξνζθνξΫο ά ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο γηα ην ζχλνιν ά κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ δελ εέλαη 
απνδεθηΫο, ζε πεξέπησζε ππνβνιάο ηνπο απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο νη πξνζθνξΫο 
ζπλνιηθΪ. 
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Αλαιπηηθφηεξα: 

10.1 ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΥΗ  

ΠεξηιακβΪλεη φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ην ΠαξΪξηεκα Α΄, Άξζξν 11 
ηεο παξνχζεο. Σα Ϋγγξαθα θαη ην πεξηερφκελν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, 
αληαπνθξέλνληαη ζηηο ηππηθΫο, νπζηαζηηθΫο θαη λνκηθΫο πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο. 

10.2  ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο ππνθΪθεινο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο πεξηιακβΪλεη ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Α΄, Άξζξν 12 θαη ζην Παξάξηεκα Β΄ ηεο παξνχζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ, καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, 
ηα εμάο:  
 

Α) ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, πιάξε ζηνηρεέα (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν-

κεηξψλπκν, επΪγγεικα, θαηνηθέα, ΑΦΜ, ζηνηρεέα αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο) 

Β) ζε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο θαη αληέζηνηρν ΦΔΚ 

ηξνπνπνέεζεο, Ϋγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο θαη ηειεπηαέν αληέζηνηρν ΦΔΚ 

Γ) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/1986 (ΠαξΪξηεκα Γ-Τπφδεηγκα 3) ηνπ θαηΪ πεξέπησζε 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνβΪιινληνο ηελ πξνζθνξΪ ζηελ νπνέα λα δειψλεη φηη: 

 Γελ ηειεέ ππφ πηψρεπζε θαη φηη δελ Ϋρεη θηλεζεέ ελαληένλ ηνπ δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε 

πηψρεπζε. 

 Δέλαη ελάκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιάο εηζθνξψλ ζε νξγαληζκνχο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθάο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη ηηο θνξνινγηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 Γελ Ϋρεη θεξπρζεέ Ϋθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα. 

 Γελ Ϋρεη ηηκσξεζεέ κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκΫα. 

 Δέλαη εγγεγξακκΫλνο ζην νηθεέν Δπηκειεηάξην θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

 Σα ππνβαιιφκελα ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο εέλαη αιεζά θαη φηη δελ ππΪξρνπλ λνκηθνέ 

πεξηνξηζκνέ ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο. 

 ΑπνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο. 

 ΑλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, απφ ηα νπνέα ζα 

πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθΫξζεθαλ ζηελ πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δάισζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, ηνπνζεηεέηαη ε νηθνλνκηθά 
πξνζθνξΪ. 

ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αληηηχπσλ ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο θαηηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε 
"ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ". 

Ο ππνθΪθεινο ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο ζα πεξηιακβΪλεη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ ηνλ 
«Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πνπ παξαηέζεηαη παξαθΪησ, θαζψο θαη ηνλ 
«Πίλαθα πκκφξθσζεο» ζχκθσλα κε ην ΠαξΪξηεκα Β΄- Άξζξν 4 ηεο παξνχζεο, 
ακθφηεξα ζπκπιεξσκΫλα θαη ππνγεγξακκΫλα απφ ηνλ ΠξνζθΫξνληα. 
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 Οη ηηκΫο ησλ Πξνζθνξψλ ζα εθθξΪδνληαη ζε Δπξψ θαη ζα αλαγξΪθνληαη, επέ πνηλά 

απνθιεηζκνχ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξΪθσο. ε πεξέπησζε αζπκθσλέαο, ζα ιακβΪλεηαη 

ππφςε ε ηηκά πνπ Ϋρεη δνζεέ νινγξΪθσο. 

 ηηο ηηκΫο ζα πεξηιακβΪλνληαη νη ηπρφλ ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε 

επηβΪξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ, γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνχζα Πξνθάξπμε. 

 ε ηδηαέηεξε ζηάιε ησλ σο Ϊλσ ηηκψλ, ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο ζα θαζνξέδεη ην πνζφ κε ην 

νπνέν ζα επηβαξχλεη αζξνηζηηθΪ ηηο ηηκΫο απηΫο κε ηνλ ΦΠΑ. ε πεξέπησζε πνπ 

αλαθΫξεηαη εζθαικΫλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά. 

 ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο θΪλεη Ϋθπησζε, νη ηηκΫο πνπ ζα αλαθΫξνληαη 

ζηνπο Πέλαθεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο ζα εέλαη νη ηειηθΫο ηηκΫο κεηΪ ηελ Ϋθπησζε. 

Δπέζεο, δελ επηηξΫπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπλνιηθΫο εθπηψζεηο ζε επέ 

επηκΫξνπο αζξνέζκαηα ά επέ ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκάκαηνο ηεο ΠξνζθνξΪο. 

 Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο 

γηα θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία, γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη ην 

αθξηβέο θφζηνο, ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Πξνζθεξφκελε ππεξεζέα ε νπνέα αλαθΫξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ρσξέο ηηκά, 

ζεσξεέηαη φηη πξνζθΫξεηαη κε κεδεληθά αμέα. 

 Η ηηκά ρσξέο ΦΠΑ ζα ιακβΪλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ Πξνζθνξψλ. 

 ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο 

ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο. 

 ΠξνζθνξΪ πνπ δε δέδεη ηηκά ζε επξψ ά δέδεη ηηκά ζε ζπλΪιιαγκα ά κε ξάηξα 

ζπλαιιΪγκαηνο απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

 Πξντφληα ά ππεξεζέεο πνπ πξνζθΫξνληαη δσξεΪλ, ζα αλαγξΪθνληαη ζηνλ Πέλαθα 

Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο κε ηελ Ϋλδεημε "ΥΧΡΙ ΚΟΣΟ" ζηε ζηάιε ηηκψλ. ηελ 

πεξέπησζε πνπ Ϋρεη παξαιεηθζεέ ε αλαγξαθά ηηκάο θαη δελ ππΪξρεη ε Ϋλδεημε "ΥΧΡΙ 

ΚΟΣΟ" ζεσξεέηαη φηη ηα πξντφληα ά νη ππεξεζέεο Ϋρνπλ πξνζθεξζεέ δσξεΪλ. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ πξνζθεξζνχλ πξντφληα ά ππεξεζέεο κε ηελ Ϋλδεημε 

«ρσξέο θφζηνο», ε Ϋλδεημε απηά ζα αλαγξΪθεηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαη θαηΪ ηελ Ϋθδνζε 

ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ ά ηηο ππεξεζέεο θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα πινπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο. ηηο ηηκΫο ζα ζπκπεξηιακβΪλεηαη θαη θΪζε Ϊιιν 

θφζηνο πνπ εέλαη δπλαηφλ λα ηηο επηβαξχλεη, θαζψο θαη νη λφκηκεο ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο. 

 Ο θΪζε πξνκεζεπηάο πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ πξνζθνξΪ εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα αλαγξΪθεη 

ηα πνζΪ αθφκα θαη ζηε πεξέπησζε πνπ εέλαη κεδεληθΪ (0,00€). 

 Σν πνζφ Ϋθπησζεο επέ ηεο εθΪζηνηε θαζαξάο («λΫην») ηζρχνπζαο ηηκάο ησλ αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξέσλ, εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, ζα παξακεέλεη ζηαζεξφ γηα φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο. 

 ηελ πεξέπησζε πνπ ν πξνκεζεπηάο δελ πξνζθΫξεη θΪπνηα Ϋθπησζε λα αλαγξΪθεη ηε 

θξΪζε «Γελ πξνζθΫξεηαη». 

 Οη ηηκΫο ησλ Πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιά θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο 

ΠξνζθνξΪο. ε πεξέπησζε πνπ δεηεζεέ παξΪηαζε ηεο δηΪξθεηαο ηεο ΠξνζθνξΪο, νη 

ππνςάθηνη ΑλΪδνρνη δε δηθαηνχληαη, θαηΪ ηε γλσζηνπνέεζε ηεο ζπγθαηΪζεζάο ηνπο γηα 

ηελ παξΪηαζε απηά, λα ππνβΪιινπλ λΫνπο πέλαθεο ηηκψλ ά λα ηνπο ηξνπνπνηάζνπλ. 

 Σα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο ΠξνζθνξΪο πξΫπεη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ λα θαζέζηαληαη 

πξνθαλά κφλνλ ζηνλ ππνθΪθειν ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο. 

 Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηάζεη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηνηρεέα 

απαξαέηεηα γηα ηελ ηεθκεξέσζε ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηΫο 

ππνρξενχληαη λα ηα παξΫρνπλ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ΠξνζθΫξνληεο πξΫπεη λα ζπκπιεξψζνπλ επέ πνηλά απνθιεηζκνχ ηνλ πέλαθα πνπ 
αθνινπζεέ θαη λα ηνλ πεξηιΪβνπλ ζηνλ ππνθΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ».  

Η νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζα εέλαη ππνγεγξακκΫλε απφ ηνλ πξνζθΫξνληα θαη πξΫπεη λα 
αλαθΫξεη κε ζαθάλεηα ηελ πξνζθεξφκελε ηηκά ζε επξψ. 

Ο παξαθΪησ πέλαθαο βαζέδεηαη ζε παξαδνρΫο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο βΪζεη ηαμηδηψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηάζεθαλ θαηΪ ην πξνεγνχκελν Ϋηνο (2014) θαη δελ εέλαη δεζκεπηηθφο.  

Οη πνζφηεηεο πνπ παξΫρνληαη εέλαη ελδεηθηηθΫο, Ϋηζη ψζηε λα ππΪξμεη κέα θνηλά βΪζε 
ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ Πξνζθεξφλησλ. ε θακέα πεξέπησζε δελ δεζκεχνπλ νχηε ηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά νχηε ηνπο ΠξνζθΫξνληεο. 

Σν ζπκβαηηθφ ηέκεκα δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ην πξνυπνινγηζζΫλ πνζφ ηνπ Ϋξγνπ. 

Τπεξεζέεο πνπ πξνζθΫξνληαη δσξεΪλ, ζα αλαγξΪθνληαη ζηνπο Πέλαθεο Οηθνλνκηθάο 
ΠξνζθνξΪο κε ηελ Ϋλδεημε «Υσξέο θφζηνο» ζηε ζηάιε θαζαξά αμέα. 

Αθφκα θαη ζε πεξέπησζε κεδεληθάο Ϋθπησζεο – ρξΫσζεο ζην πεδέν λα αλαγξΪθεηε 
αξηζκεηηθΪ (0,00€) θαη νινγξΪθσο. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνζθνξΪο ζα πεξηιακβΪλεη φιεο ηηο επηβαξχλζεηο, νη νπνέεο βαξχλνπλ 
απνθιεηζηηθΪ ηνλ πξνζθΫξνληα, θαζψο θαη ηηο λφκηκεο ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, νη νπνέεο 
επέζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθΫξνληα. ηηο ηηκΫο ζα πεξηιακβΪλεηαη θΪζε Ϊιιν θφζηνο πνπ εέλαη 
δπλαηφ λα ηηο επηβαξχλεη. Η γεληθά ζπλνιηθά ηηκά ηεο πξνζθνξΪο ζα γξΪθεηαη αξηζκεηηθψο 
θαη νινγξΪθσο. ε πεξέπησζε αζπκθσλέαο κεηαμχ αξηζκεηηθψο θαη νινγξΪθσο ππεξηζρχεη 
ην νινγξΪθσο.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ Ε 

ΕΤΡΩ (€) 

ΦΠΑ Ε ΕΤΡΩ 

(€) 

 

ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕ ΦΠΑ Ε ΕΤΡΩ 

(€) 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ Ε 

ΕΤΡΩ (€) (ΜΟΝΑΔΑ 

Υ ΠΟΟΣΗΣΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

Ε ΕΤΡΩ (€) 

(ΜΟΝΑΔΑ Υ 

ΠΟΟΣΗΣΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ Ε ΠΟΛΕΙ  

ΠΡΟΕΛΕΤΗ- ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΑΣΟΜΙΚΑ/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 
    

6 
  

ΠΑΡΙΙ - ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΙ 
    

4 
  

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
    

4 
  

ΛΕΤΚΩΙΑ – ΑΘΗΝΑ - ΛΕΤΚΩΙΑ 
    

6 
  

ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ 
    

5 
  

ΑΝ ΥΡΑΝΙΚΟ – ΑΘΗΝΑ - ΑΝ ΥΡΑΝΙΚΟ 
    

5 
  

ΛΟΝΔΙΝΟ – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΟΝΔΙΝΟ 
    

2 
  

ΠΑΡΙΙ – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΙ 
    

2 
  

ΛΕΤΚΩΙΑ – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΕΤΚΩΙΑ 
    

2 
  

ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ 
    

2 
  

ΑΝ ΥΡΑΝΙΚΟ – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΝ ΥΡΑΝΙΚΟ 
    

2 
  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΑΞΙΔΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Ε ΠΟΛΕΙ  

ΠΡΟΕΛΕΤΗ- ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΑΣΟΜΙΚΑ/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΑΘΗΝΑ – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 
    

10 
  

ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ 
    

5 
  

ΑΘΗΝΑ -  ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΘΗΝΑ 
    

5 
  

ΑΘΗΝΑ - ΜΤΣΙΛΗΝΗ - ΑΘΗΝΑ 
    

5 
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ΕΝΕΙΚΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ 

(ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ 4 Ή 5 ΑΣΕΡΩΝ) 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΑΘΗΝΑ 
    

65 
  

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΒΟΛΟ 
    

20 
  

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
    

60 
  

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
    

25 
  

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
    

25 
  

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΛΑΡΙΑ 
    

20 
  

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
    

25 
  

ΕΝΕΙΚΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΙΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

ΜΙΘΩΗ ΜΙΚΡΟΤ ΛΕΩΥΟΡΕΙΟΤ για τη διαδρομή ΑΘΗΝΑ - 

ΒΟΛΟ - ΑΘΗΝΑ     
1 

  

ΜΙΘΩΗ ΜΙΚΡΟΤ ΛΕΩΥΟΡΕΙΟΤ για τη διαδρομή ΑΘΗΝΑ - 

ΛΑΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ     
1 

  

ΠΡΟΘΕΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΥΩΡΙ ΚΟΣΟ 
 

 

 

ΥΩΡΙ 

ΚΟΣΟ 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΕΡΓΟΤ 

 Αριθμητικώς 

  

 Ολογράυως 
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Οη αλσηΫξσ πνζφηεηεο θαζνξέδνπλ θαη ηε ζπλνιηθά ηηκά ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο Ϊλεπ 

ΦΠΑ ησλ ππνςεθέσλ κε βΪζε ηελ νπνέα ζα γέλεη θαηΪηαμε κε αχμνπζα ζεηξΪ γηα ηελ επηινγά 

ηνπ κεηνδφηε. Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά δε δεζκεχεηαη γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ησλ 

ζπγθεθξηκΫλσλ δηαδξνκψλ θαη δηακνλψλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 

15 ηεο παξνχζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη ΠξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςάθηνπο Αλαδφρνπο γηα ηξεηο (3) κάλεο απφ 

ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο Ϋσο ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο. 

ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.  

Η ηζρχο ηεο ΠξνζθνξΪο παξαηεέλεηαη ππνρξεσηηθΪ, εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, γηα δηΪζηεκα αθφκε ηξηψλ(3) κελψλ. 

Η αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ ΑλΪδνρν κπνξεέ λα γέλεη θαη κεηΪ ηε 

ιάμε ηεο ηζρχνο ηεο ΠξνζθνξΪο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεέ. ε 

πεξέπησζε πνπ ε ελ ηζρχ ΠξνζθνξΪ ά κΫξνο ηεο απνζπξζεέ, ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο 

ππφθεηηαη ζηελ απψιεηα θΪζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ- ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ηελ Παξαζθεπά 19/06/2015 ζηα γξαθεέα ηεο ΑΓΙΠ απφ ηξηκειά 

Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνέα νξέδεηαη απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Η 

επηηξνπά, αθνχ παξαιΪβεη ηηο ππνβιεζεέζεο πξνζθνξΫο ζα πξαγκαηνπνηάζεη ηελ 

απνζθξΪγηζε θαη ησλ Ϋιεγρν απηψλ. 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ζε Ϋλα ζηΪδην κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ζπλνιηθά 

ρακειφηεξε ηηκά. 

Σα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ην ηερληθφ κΫξνο ηεο πξνζθνξΪο δε ιακβΪλνληαη ππφςε γηα ηελ 

θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ. Σα ζηνηρεέα απηΪ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ απνθιεηζκφ 

πξνζθνξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ ζΫηεη ε παξνχζα Πξνθάξπμε. Αθνινχζσο ζα 

θαηαηαγνχλ νη ππνβιεζεέζεο πξνζθνξΫο, κε αχμνπζα ζεηξΪ ηεο ζπλνιηθάο ηηκάο ηεο 

νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο Ϊλεπ ΦΠΑ γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκάζεηα παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηεο παξνχζεο, ζχκθσλα κε ηηο πνζφηεηεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Πέλαθα, φπσο 

αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 11 ηεο παξνχζεο. 

ΑλΪδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθΫξσλ ηε ρακειφηεξε ηηκά ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνέ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηεο πξνθάξπμεο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ππφ πξνκάζεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Η θαηαθχξσζε γέλεηαη θαηφπηλ ειΫγρνπ ησλ ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο 

ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Η αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ ΑλΪδνρν ζα γέλεη εγγξΪθσο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

θαη κε ηειενκνηνηππέα ά κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηΫρνληεο ζην 

δηαγσληζκφ. 

Με ηελ θνηλνπνέεζε ζηνλ ΑλΪδνρν ηεο αλαθνέλσζεο θαηαθχξσζεο, ε ζχκβαζε ζεσξεέηαη σο 

ζπλαθζεέζα κε ηνπο ζην παξφλ αλαθεξφκελνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, νη νπνένη εέλαη κε 

δηαπξαγκαηεχζηκνη, ην δε Ϋγγξαθν ηεο ζχκβαζεο Ϋρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηάξα. ΔΪλ ν 

ΑλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο εληφο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο θαηαθχξσζεο, ιχεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ ΑλΪδνρν ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 

επηθπιαζζνκΫλεο ηεο αλαδάηεζεο θΪζε δεκηΪο απφ ηελ αηηέα απηά. ηελ πεξέπησζε απηά, ε 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνρσξΪ ζε θνηλνπνέεζε θαηαθχξσζεο ζηνλ επφκελν ππνςάθην βΪζεη ηνπ 

αλσηΫξσ πέλαθα θαηΪηαμεο. 
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ΚαηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ κπνξεέ 

λα πξνηεέλεη κε αηηηνινγεκΫλε γλσκνδφηεζά ηεο γηα ηηο αλΪγθεο ππεξεζηψλ ηελ θαηαθχξσζε 

κηθξφηεξνπ εχξνπο ππεξεζηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα θαηφπηλ εηζάγεζεο ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο, λα απνθαζέζεη ηε καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγεέ κε ηελ παξνχζα 

πξνθάξπμε. 

Δπέζεο ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην 

απηνχ, ρσξέο θαλεέο απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο λα δηθαηνχηαη νπνηαδάπνηε απνδεκέσζε γηα 

νπνηνλδάπνηε ιφγν. 

Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα καηαηψζεη ά επαλαιΪβεη ην Γηαγσληζκφ ζε 

θΪζε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο: 

(i)  γηα παξΪηππε δηεμαγσγά, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππέα επεξεΪδεηαη ην απνηΫιεζκα 

ηεο δηαδηθαζέαο, 

(ii)  εΪλ ην απνηΫιεζκα ηεο δηαδηθαζέαο θξέλεηαη αηηηνινγεκΫλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

(iii)  εΪλ ν αληαγσληζκφο ππάξμε αλεπαξθάο ά εΪλ ππΪξρνπλ ζνβαξΫο ελδεέμεηο φηη Ϋγηλε 

ζπλελλφεζε ησλ ΓηαγσληδνκΫλσλ πξνο απνθπγά πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 

(iv)  εΪλ ππάξμε αιιαγά ησλ αλαγθψλ ζε ζρΫζε κε ηελ ππφ αλΪζεζε παξνρά ππεξεζέαο. 

ε πεξέπησζε καηαέσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςάθηνη ΑλΪδνρνη δε ζα Ϋρνπλ δηθαέσκα 

νπνηαζδάπνηε απνδεκέσζεο γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Η απφξξηςε ΠξνζθνξΪο γέλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο. 

Η ΠξνζθνξΪ ηνπ ππνςάθηνπ Αλαδφρνπ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε ζε θΪζε κέα ά 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θΪησζη πεξηπηψζεηο: 

1. Υξφλνο ηζρχνο ΠξνζθνξΪο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 

2. Υξφλνο νινθιάξσζεο ησλ ππεξεζηψλ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 

3. ΠξνζθνξΪ πνπ εέλαη αφξηζηε, αλεπέδεθηε εθηέκεζεο, ππφ αέξεζε ά/θαη δελ πξνθχπηεη κε 

ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά. 

4. ΠξνζθνξΪ πνπ δελ θαιχπηεη πιάξσο απαξΪβαηνπο φξνπο ηεο Πξνθάξπμεο. 

5. ΠξνζθνξΪ πνπ παξνπζηΪδεη απνθιέζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 

ηεο Πξνθάξπμεο. 

6. ΠξνζθνξΪ πνπ αθνξΪ κφλν ζε ηκάκα ηεο ππεξεζέαο θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 

δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, εθηφο εΪλ απηφ πξνβιΫπεηαη απφ ηε Πξνθάξπμε. 

7. ΠξνζθνξΪ πνπ παξνπζηΪδεη δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ ΠηλΪθσλ πκκφξθσζεο θαη ησλ 

ΠηλΪθσλ Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο. 

8. ΠξνζθνξΪ πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηέκεκα ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

9. ΤπεξβνιηθΪ ρακειά Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ: Πξηλ ηελ απφξξηςε κηαο ηΫηνηαο ΠξνζθνξΪο 

ζα δεηεέηαη απφ ηνλ ππνςάθην ΑλΪδνρν Ϋγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλΪιπζεο ηεο 

Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο (π.ρ. ζρεηηθΪ κε ηελ νηθνλνκέα ηεο κεζφδνπ παξνράο 

ππεξεζέαο/ ηηο επηιεγεέζεο ηερληθΫο ιχζεηο/ ηηο εμαηξεηηθΪ επλντθΫο ζπλζάθεο ππφ ηηο 

νπνέεο ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο ζα παξΪζρεη ηελ ππεξεζέα/ ηελ πξσηνηππέα / θαηλνηνκέα 

ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). ΔΪλ θαη κεηΪ ηελ παξνρά ηεο αλσηΫξσ αηηηνιφγεζεο νη 

πξνζθεξφκελεο ηηκΫο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθΪ ρακειΫο, ε ΠξνζθνξΪ ζα απνξξέπηεηαη. 

Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά επηθπιΪζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξέςεη, αλεμΪξηεηα απφ ην 

ζηΪδην πνπ βξέζθεηαη ν Γηαγσληζκφο, ΠξνζθνξΪ ππνςεθένπ Αλαδφρνπ γηα ηελ νπνέα 
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πξνθχπηεη φηη ζπληξΫρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ά ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ Τπνςεθένπ, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

ΔλαιιαθηηθΫο ΠξνζθνξΫο δε γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 

ΔΪλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθΫο ΠξνζθνξΫο, δε ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςάθηνο 

ΑλΪδνρνο, ν νπνένο ζα ππνβΪιιεη ηΫηνηαο θχζεο πξνηΪζεηο, δε δηθαηνχηαη ζε θακέα 

πεξέπησζε λα δηακαξηπξεζεέ ά λα επηθαιεζηεέ ιφγνπο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφξξηςεο ησλ 

πξνηΪζεσλ απηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

1. Μεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεέ χκβαζε. 

2. Σπρφλ ππνβνιά ζρεδέσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθένπο καδέ κε ηηο ΠξνζθνξΫο ηνπο, δε 

δεκηνπξγεέ θακέα δΫζκεπζε γηα ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

3. Η χκβαζε ζα θαηαξηηζηεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα κε βΪζε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηιακβΪλνληαη ζηε Πξνθάξπμε θαη ηελ ΠξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηΫπεηαη απφ ην 

ειιεληθφ δέθαην θαη δελ κπνξεέ λα πεξηΫρεη φξνπο αληέζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

παξνχζεο. Σν θεέκελν ηεο χκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκΪησλ ηεο εθηφο 

πξνθαλψλ ά παζέδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζΫκαηα, πνπ δε ζα ξπζκέδνληαη ξεηψο απφ ηε 

χκβαζε θαη ηα παξαξηάκαηα απηάο ά ζε πεξέπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - 

αληηθαηηθνέ φξνη θαη δηαηΪμεηο απηάο, ζα ιακβΪλνληαη ππφςε θαηΪ ζεηξΪ ε Σερληθά 

ΠξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ, ε Οηθνλνκηθά ηνπ ΠξνζθνξΪ θαη ε παξνχζα Πξνθάξπμε, 

εθαξκνδνκΫλσλ επέζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθεέσλ δηαηΪμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

4. Η δηΪξθεηα ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο ζα εέλαη απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κΫρξη ηελ 31/12/2015. 

5. Η χκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεέ θαηφπηλ ζπκθσλέαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζην 

πιαέζην ηεο Πξνθάξπμεο, ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ηνπ 

ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζένπ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΥΡΟΝΟ,ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Χο ρξφλνο Ϋλαξμεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εθιακβΪλεηαη ε εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο 

ζχκβαζεο θαη ν ρξφλνο νινθιάξσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη 

ηελ 31/12/2015.  

Δληφο ηνπ πξναλαθεξζΫληνο θαζνξηζκΫλνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο, ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα 

Ϋρεη νινθιεξψζεη ηηο δεηνχκελεο ππεξεζέεο, φπσο πεξηγξΪθνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Β΄ ηεο 

παξνχζεο. 

Η παξνρά ησλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη ζηνλ εθΪζηνηε νξηδφκελν ηφπν θαηφπηλ 

ζπκθσλέαο κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ην δηθαέσκα λα απμνκεηψζεη ην πιάζνο ησλ κεηαθηλάζεσλ θαη 

δηακνλάο ησλ κειψλ ησλ Δπηηξνπψλ Δμσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξαπΪλσ 

αλαθεξφκελε πεξένδν.  

ε πεξέπησζε πνπ δελ πινπνηνχληαη πξνζεθφλησο νη παξερφκελεο ππεξεζέεο θαη εθφζνλ δε 

ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο, ν ΑλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη αθνινπζεέηαη ε 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζέα γηα ηελ πεξέπησζε απηά. Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά, επηθπιΪζζεηαη 

ξεηΪ θΪζε αμέσζάο ηεο πξνο απνδεκέσζε γηα θΪζε ζεηηθά θαη απνζεηηθά δεκηΪ πνπ ππΫζηε εθ 

ηνπ ιφγνπ απηνχ. 
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Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη κνλνκεξψο λα παξαηεέλεη ηνλ αλσηΫξσ  ρξφλν θαηΪ ηελ 

απφιπηε θξέζε ηεο, ελεκεξψλνληαο πξνο ηνχην εγγξΪθσο ηνλ ΑλΪδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Η πηζηνπνέεζε-νινθιάξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηξηκειά 

Δπηηξνπά Παξαιαβάο θαη Αμηνιφγεζεο. 

ε πεξέπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη ζνβαξΫο απνθιέζεηο απφ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, ε 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπάο Παξαιαβάο θαη Αμηνιφγεζεο, 

ζπληΪζζεη Πξσηφθνιιν Απφξξηςεο ηεθκεξηψλνληαο ηελ απφθαζά ηεο θαη ηελ θνηλνπνηεέ 

ζηνλ ΑλΪδνρν. Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά επηθπιΪζζεηαη ξεηΪ θΪζε αμέσζάο ηεο πξνο απνδεκέσζε 

γηα θΪζε ζεηηθά θαη απνζεηηθά δεκηΪ πνπ ππΫζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

Η πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη ηκεκαηηθΪ:  

Με ηελ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πηζηνπνηεκΫλε παξΪδνζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα θΪζε νινθιάξσζε κεηαθέλεζεο θαη δηακνλάο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ 

αλά Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, ε νπνέα θπκαέλεηαη απφ ηξεέο (3) Ϋσο πΫληε (5) 

εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ ά θαη ηνπ εζσηεξηθνχ, κε ηελ θαηαβνιά ηνπ αληέζηνηρνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα επηζηξνθάο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ 

ζηελ Ϋδξα ηνπο θαη εθφζνλ Ϋρνπλ θαηαηεζεέ απφ ηνλ ΑλΪδνρν ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ, 

φπσο απηΪ πεξηγξΪθνληαη παξαθΪησ: 

1. Σηκνιφγην Ξελνδνρεένπ θαη Voucher  

2. Απφδεημε Αεξνπνξηθνχ Δηζηηεξένπ (αλαιπηηθά πεξηγξαθά δξνκνινγένπ θαη ηηκάο) 

3. ΚΪξηεο επηβέβαζεο γηα φιεο ηηο δηαδξνκΫο [πξσηφηππεο  ά ειεθηξνληθΫο θΪξηεο 

επηβέβαζεο (web-check in)] ησλ  εκπεηξνγλσκφλσλ  

4. Απφδεημε παξνράο ππεξεζηψλ ά Ϊιιν λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ πεξέπησζε κέζζσζεο 

κηθξνχ ιεσθνξεένπ (mini-van) 

Η πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη κεκνλσκΫλα γηα θΪζε Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο 

θαη ζα πξΫπεη λα εθδέδεηαη μερσξηζηφ παξαζηαηηθφ αλΪ Δπηηξνπά. 

Η πιεξσκά ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζε επξψ (€) κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ 

πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ Κ.Φ.Α.. θαη ησλ ινηπψλ λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαηΪ ην ρξφλν πιεξσκάο θαη ζε ρξφλν 

πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαέα δηνηθεηηθά δηαδηθαζέα γηα ηελ Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικΪησλ. Ο ΑλΪδνρνο ζα επηβαξχλεηαη κε θΪζε λφκηκε αζθαιηζηηθά εηζθνξΪ 

θαη θξΪηεζε ππΫξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ά Ϊιισλ νξγαληζκψλ, ε νπνέα θαηΪ λφκν ηνλ βαξχλεη. 

Οη πιεξσκΫο γέλνληαη ππφ ηελ απαξαέηεηε πξνυπφζεζε φηη Ϋρεη θαηαβιεζεέ ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο απφ ην ΦνξΫα Υξεκαηνδφηεζεο πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά θαη Ϋσο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ νξέδεη ε ζχκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο ΑλΪδνρνο ζα εέλαη πιάξσο θαη απνθιεηζηηθΪ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηάξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηΫιεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε παξΪβαζεο ά δεκέαο πνπ 

πξνθιεζεέ ζε ηξέηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηΪζηαζά ηεο. 
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ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

ε πεξέπησζε αλσηΫξαο βέαο, ε απφδεημε απηάο βαξχλεη εμ νινθιάξνπ ηνλ ΑλΪδνρν, ν νπνένο 

ππνρξενχηαη κΫζα ζε δΫθα εξγΪζηκεο κΫξεο απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ ηα πεξηζηαηηθΪ πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ αλσηΫξα βέα λα ηα αλαθΫξεη εγγξΪθσο θαη λα πξνζθνκέζεη ζηελ ΑΓΙΠ ηα 

απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΔΓΓΤΗΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά Ϊιια λνκηθΪ πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε-κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη Ϋρνπλ ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα ην δηθαέσκα απηφ. Σα αληέζηνηρα Ϋγγξαθα ησλ εγγπάζεσλ, αλ δελ εέλαη 

δηαηππσκΫλα ζηελ Διιεληθά γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο. 

ηελ πεξέπησζε θνηλνπξαμέαο ά Ϋλσζεο εηαηξηψλ νη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο πξΫπεη λα εέλαη 

θνηλΫο ππΫξ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμέαο ά ηεο Ϋλσζεο. 

 

24Α. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

Ο Τπνςάθηνο ΑλΪδνρνο  ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη Δγγπεηηθά Δπηζηνιά αλαγλσξηζκΫλεο 

ΣξΪπεδαο, ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ΄ ηεο παξνχζεο ά ζχκθσλε κε 

ππφδεηγκα πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, εθφζνλ πεξηιακβΪλνληαη θαη’ ειΪρηζην ηα παξαθΪησ 

ζηνηρεέα. Σν χςνο ηεο Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθάο 

ζπκβαηηθάο αμέαο, ρσξέο Φ.Π.Α., σο εγγχεζε γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, κε 

δηΪξθεηα ελφο κάλα κεηΪ ην ζπκθσλεκΫλν ρξφλν πινπνέεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

Η εγγπεηηθά επηζηνιά πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη: 

1. Σελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο 

2. Σνλ εθδφηε 

3. Σελ ππεξεζέα πξνο ηελ νπνέα απεπζχλεηαη 

4. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 

5. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

6. Σελ πιάξε επσλπκέα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηά ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε 

εγγχεζε 

7. Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο θαη ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο 

8. Σελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

θαη ηνπο φξνπο φηη:  

9. Η εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηεο 

Ϋλζηαζεο ηεο δηδάζεσο. 

10. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζε ηεο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην 

δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο κεηΪ απφ 

απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε.  

11. ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζε 

πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

12. Σελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ην πηζησηηθφ έδξπκα λα θαηαβΪιεη νξηζκΫλν πνζφ 

κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν θαη απεπζχλεηαη. 

13. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο χζηεξα απφ Ϋγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο πνπ ζα ππνβιεζεέ πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο εγγχεζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 25: ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 Ο ΑλΪδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεέ ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδάπνηε ηξέην, νχηε λα 

αλαζΫηεη ππεξγνιαβηθΪ ζε ηξέηνπο κΫξνο ά ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο χκβαζεο, 

νχηε λα ππνθαζέζηαηαη απφ ηξέην, ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε Ϋγγξαθε Ϋγθξηζε ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ε νπνέα δέδεηαη, θαηΪ ηελ απφιπηε θξέζε ηεο, ζε φισο εμαηξεηηθΫο 

πεξηπηψζεηο. ε πεξέπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβέαο θ.ιπ., ν ΑλΪδνρνο εέλαη 

ππνρξεσκΫλνο λα πξνζθνκέδεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηα ζρεηηθΪ ζπκθσλεηηθΪ ζε πξψηε 

αέηεζε απηάο. ε θακέα δε αλΪινγε πεξέπησζε ν ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο 

ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλΪζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξέηνπο ά 

εθρψξεζεο ά ππεξγνιαβέαο, νχηε ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζπλδΫεηαη ζπκβαηηθΪ κε ηα ηξέηα 

απηΪ πξφζσπα. ΔΪλ ην ζπκβαηηθφ ηέκεκα εθρσξεζεέ ελ φισ ά ελ κΫξεη ζε ΣξΪπεδα, θαηΪ 

ηα σο Ϊλσ, ζε πεξέπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ Ϊπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθΫο ζρΫζεηο κεηαμχ 

ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κεξψλ, δελ πξνθχςεη ελ φισ ά ελ κΫξεη ππΫξ ηεο ΣξΪπεδαο, ην 

εθρσξνχκελν ηέκεκα (ελδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη Ϋθπησζε Αλαδφρνπ, απνκεέσζε 

ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, αλαζηνιά εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπά ζχκβαζεο, 

θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ Ϋρεη θακέα επζχλε 

Ϋλαληη ηεο εθδνρΫσο ΣξΪπεδαο. 

 Ο ΑλΪδνρνο ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο νπνηνπδάπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο ά ηεο 

Πξνθάξπμεο ά ηεο ΠξνζθνξΪο ηνπ, Ϋρεη ππνρξΫσζε λα απνδεκηψζεη ηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά ά θαη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ά θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, γηα θΪζε ζεηηθά θαη 

απνζεηηθά δεκέα πνπ πξνθΪιεζε κε απηάλ ηελ παξΪβαζε εμ νηαζδάπνηε αηηέαο θαη αλ 

πξνΫξρεηαη, αιιΪ κΫρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο χκβαζεο. 

 ε πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο εέλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμέα, ηα ΜΫιε πνπ απνηεινχλ ηελ 

Έλσζε/ Κνηλνπξαμέα, ζα εέλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα Ϋλαληη ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ εθπιάξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηελ Πξνθάξπμε 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηΪκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλέεο πεξέ θαηαλνκάο ησλ 

επζπλψλ ηνπο Ϋρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθΫο ηνπο ζρΫζεηο θαη ζε θακέα πεξέπησζε δε 

δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο σο ιφγνο απαιιαγάο ηνπ ελφο 

ΜΫινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ϊιινπ ά ησλ Ϊιισλ Μειψλ γηα ηελ 

νινθιάξσζε ηνπ Έξγνπ. 

 ε πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο εέλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμέα θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδάπνηε απφ ηα ΜΫιε ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμέαο, εμαηηέαο 

αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ά ιφγσ αλσηΫξαο βέαο, δελ κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα ΜΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε νινθιάξσζεο 

ηεο χκβαζεο κε ηνπο έδηνπο φξνπο. 

 ε πεξέπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ά ζΫζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο ά 

εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ ΑλΪδνρν, ε χκβαζε 

εμαθνινπζεέ λα πθέζηαηαη θαη νη απνξξΫνπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ 

ηα ελαπνκεέλαληα κΫιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηΪ εέλαη ζε ζΫζε λα ηηο 

εθπιεξψζνπλ. Η θξέζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιάξσζεο ά κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο 

ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ε 

αληέζεηε πεξέπησζε, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα θαηαγγεέιεη ηε χκβαζε. 

 Δπέζεο, ζε πεξέπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξΪο, κεηαβέβαζεο ηεο επηρεέξεζεο θ.ιπ. 

θΪπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ ΑλΪδνρν, ε ζπλΫρηζε ά φρη ηεο χκβαζεο 

ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ε νπνέα εμεηΪδεη αλ 

εμαθνινπζνχλ λα ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κΫινπο νη πξνυπνζΫζεηο 

αλΪζεζεο ηεο χκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Ο ΑλΪδνρνο θαη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκέδνπλ θηιηθΪ θΪζε δηαθνξΪ, πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρΫζεηο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ 

ζα ππνγξαθεέ. 
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Δπέ δηαθσλέαο, θΪζε δηαθνξΪ ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθΪ δηθαζηάξηα θαη ζπγθεθξηκΫλα ηα 

δηθαζηάξηα Αζελψλ, εθαξκνζηΫν δε δέθαην εέλαη πΪληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Κνηλνηηθφ 

δέθαην. 

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ 

ΔλζηΪζεηο – πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη 

απφ ην Ϊξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΟΙ ΟΡΟΙ 

Δηδηθφηεξνη φξνη ηερληθψλ ̟πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ, γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ Δμσηεξηθψλ Αμηνινγήζεσλ ησλ Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο 
ηεο ρψξαο. 

Γηα ηελ πινπνέεζε ησλ Δμσηεξηθψλ Αμηνινγάζεσλ ησλ ΙδξπκΪησλ Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο 

ηεο ρψξαο, ζην πιαέζην πινπνέεζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο «Αλάπηπμε εζληθνύ ζπζηήκαηνο 

αμηνιόγεζεο, δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνώζεζε ηεο θνηλωληθήο 

ελζωκάηωζεο ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 1, 2, 3, - Οξηδόληηα Πξάμε» θαη εηδηθόηεξα ηνπ 

Υπνέξγνπ 1 «Εθαξκνγή ηνπ Σπζηήκαηνο Εμωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ζηα Ιδξύκαηα Αλώηαηεο 

Εθπαίδεπζεο»» κε θωδηθό πξάμεο 296175 θαη κε Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ ηελ 

θαζεγάηξηα ΝΙΚΟΛΔΣΣΑ ΠΑΨΙΓΟΤ, Πξφεδξν ηεο ΑΓΙΠ, ην νπνέν πινπνηεέηαη ζην πιαέζην 

ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ 

ΜΑΘΗΗ» θαη ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ) ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη Δζληθνχο Πφξνπο, πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηαθηλάζεηο 

εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ην εμσηεξηθφ (θπξέσο απφ Δπξψπε θαη Ακεξηθά) ζηελ ΔιιΪδα, θαζψο 

θαη κεηαθηλάζεηο εληφο ηεο ρψξαο ζηηο Ϋδξεο ησλ ππφ αμηνιφγεζε ΙδξπκΪησλ. 

ην πιαέζην ηεο ελ ιφγσ δξΪζεο δεηνχκε Ϋλα ηαμηδησηηθφ πξαθηνξεέν, ην νπνέν ζα αλαιΪβεη 

ηηο κεηαθηλάζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ απφ δηΪθνξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ ΔιιΪδα, ηηο 

κεηαθηλάζεηο ηνπο εληφο ΔιιΪδαο, θαζψο θαη ηε δηακνλά ηνπο ζηηο πφιεηο ησλ ΙδξπκΪησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθΫο ηνπ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ: 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ εέλαη ε επηινγά ηνπ θαηαιιάινπ γξαθεένπ Γεληθνχ Σνπξηζκνχ, κΫζσ 
ηνπ νπνένπ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη ε θΪιπςε φισλ ησλ εηζηηεξέσλ φισλ ησλ κεηαθνξηθψλ 
κΫζσλ ζε ΔιιΪδα θαη εμσηεξηθφ, ε θΪιπςε ησλ εμφδσλ δηακνλάο θαη ε παξνρά ππεξεζηψλ 
κέζζσζεο νράκαηνο ζηελ ΔιιΪδα, θαζψο θαη ε παξνρά ινηπψλ ππεξεζηψλ ζην πιαέζην 
πινπνέεζεο ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ, ην νπνέν ζα πξαγκαηνπνηεζεέ θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 
ηνλ Ινχιην Ϋσο ην ΓεθΫκβξην 2015. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΒΑΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ην πιαέζην πινπνέεζεο ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ ζα επηηεπρζνχλ νη παξαθΪησ βαζηθνέ ζηφρνη: 

α) ΚΪιπςε εηζηηεξέσλ φισλ ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ 

β) ΚΪιπςε εμφδσλ δηακνλάο ζην εζσηεξηθφ  

γ) ΚΪιπςε ππεξεζηψλ κέζζσζεο νράκαηνο (κηθξφ ιεσθνξεέν 5-10 ζΫζεσλ)  
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Οη εκπεηξνγλψκνλεο, νη νπνένη πξνζθαινχληαη απφ ηελ Α.ΓΙ.Π. γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ 
ησλ Δμσηεξηθψλ Αμηνινγάζεσλ ησλ ΙδξπκΪησλ Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο πξαγκαηνπνηνχλ 
ηαμέδηα απφ ηελ Ϋδξα ηνπο ζην εμσηεξηθφ, θπξέσο απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ηηο 
Η.Π.Α., ζηελ ΔιιΪδα.  

Σν θπξηφηεξν κεηαθνξηθφ κΫζν εέλαη ην αεξνπιΪλν γηα ηε κεηΪβαζε ηνπο ζηελ ΔιιΪδα  - θαη 
ηελ επηζηξνθά ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη ν κΫγηζηνο αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ ζηελ - ΔιιΪδα 
αλΫξρεηαη ζε Ϋμη (6) εκΫξεο.  

ΔπηπιΫνλ, γηα ηε κεηΪβαζε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζηελ εθΪζηνηε Ϋδξα ηνπ ππφ αμηνιφγεζε 
Ιδξχκαηνο, ην θπξηφηεξν κεηαθνξηθφ κΫζν εληφο ΔιιΪδαο εέλαη ην αεξνπιΪλν, ελψ ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ε Ϋδξα ηνπ Ιδξχκαηνο δελ εμππεξεηεέηαη απφ θνληηλφ αεξνδξφκην, απαηηεέηαη 
ε κέζζσζε κηθξνχ ιεσθνξεένπ. 
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Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη ππνρξεσκΫλε λα θνηλνπνηάζεη ζηνλ ΑλΪδνρν ηα εθΪζηνηε ηζρχνληα 

φξηα κεηαθέλεζεο θαη δηακνλάο πνπ νξέδνληαη ζηελ  ΚΤΑ 2/85751/0022 (ΦΔΚ ΤΟΓΓ/17/22-1-

2010). 

 
Αλαιπηηθφηεξα:  
 
3.1  ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
 
3.1.1 ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΙΙΣΗΡΙΑ 
 
Όια ηα αεξνπνξηθΪ εηζηηάξηα ζα ̟πξΫπεη λα εέλαη νηθνλνκηθάο ζΫζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 
φισλ ησλ ζρεηηθψλ θφξσλ θ.ι ̟π.), κε αμηφπηζηε αεξνπνξηθά εηαηξεέα (θαηΪ ̟πξνηέκεζε 
απεπζεέαο πηάζεηο ά κε κηα κεηεπηβέβαζε) κε δπλαηφηεηα (1) κηαο απνζθεπάο Ϋσο 23 θηιΪ, 
θαζψο θαη δπλαηφηεηα αθχξσζεο ά αιιαγάο εηζηηεξένπ Ϋσο θαη 24 ψξεο πξηλ ηελ 
πξνγξακκαηηζκΫλε πηάζε ρσξέο επηβΪξπλζε. 
 
Σν πνζφ Ϋθπησζεο επέ ηεο θαζαξάο («λΫην») ηζρχνπζαο ηηκάο ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξέσλ 
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, ζα παξακεέλεη ζηαζεξφ γηα φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 
Σν πνζφ ζε επξψ (€) ηεο ρξΫσζεο ηνπ ππνςάθηνπ πξνκεζεπηά (Service fee) ησλ αεξνπνξηθψλ 
εηζηηεξέσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, ζα παξακεέλεη ζηαζεξφ γηα φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο 
 
3.1.2  ΟΓΙΚΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
 
Οη νδηθΫο κεηαθηλάζεηο πξνο θαη απφ ηελ Ϋδξα ηνπ ππφ αμηνιφγεζε Ιδξχκαηνο ζα γέλνληαη κε 
κηζζσκΫλν φρεκα (κηθξφ ιεσθνξεέν 5-10 ζΫζεσλ). Η κέζζσζε ηνπ νράκαηνο θαζψο θαη ηνπ 
νδεγνχ ζα πξΫπεη γέλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζέα. 
 
 
3.2 ΓΙΑΜΟΝΗ 
 
Σα μελνδνρεέα ζα πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ ηεζζΪξσλ αζηΫξσλ, κε ηηκά αλΪ 

δηαλπθηΫξεπζε 120€ θαηΪ κΫγηζην φξην. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκΫο ζα πξΫπεη λα 

πεξηιακβΪλεηαη πξσηλφ θαη ρξάζε ηληεξλΫη ρσξέο ρξΫσζε ζηα δσκΪηηα. 

 

Γηα δηακνλά ζηελ Αζάλα, ηα μελνδνρεέα ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε απφζηαζε Ϋσο θαη 700 κΫηξα 

απφ ηελ Ϋδξα ηεο ΑΓΙΠ, θαζψο θαη λα εέλαη εθηθηά ε κεηΪβαζε πξνο απηΪ κε ηα κΫζα καδηθάο 

κεηαθνξΪο. ε Ϋθηαθηεο πεξηπηψζεηο κπνξεέ λα δεηεζεέ ε δηακνλά ζε μελνδνρεέν θνληΪ ζην 

αεξνδξφκην ΔιεπζΫξηνο ΒεληδΫινο. 

 

Σν μελνδνρεέν δηακνλάο ζηελ Ϋδξα ηνπ ππφ αμηνιφγεζε Ιδξχκαηνο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε 

απφζηαζε πνπ λα εμππεξεηεέ ην Ίδξπκα.  

 

ε πεξέπησζε αθχξσζεο θξΪηεζεο ηνπ μελνδνρεένπ ά non-show ε ρξΫσζε ζα εέλαη κεδεληθά. 

 

Σν πνζφ Ϋθπησζεο επέ ηεο θαζαξάο («λΫην») ηηκάο ηνπ μελνδνρεένπ γηα ην ζχλνιν ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ζα παξακεέλεη ζηαζεξφ γηα φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 

Σν πνζφ ρξΫσζεο ηνπ ππνςάθηνπ πξνκεζεπηά (Service fee) ησλ μελνδνρεέσλ γηα ην ζχλνιν 

ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζα παξακεέλεη ζηαζεξφ γηα φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα πιεξσζεέ ν ΑλΪδνρνο δε ζα ππεξβαέλεη ηα εθΪζηνηε ηζρχνληα φξηα 

ηηκάο αλΪ δηαλπθηΫξεπζε θαη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δηαλπθηεξεχζεσλ, φπσο απηΪ Ϋρνπλ 

νξηζηεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 
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ηηο ηηκΫο ζα πεξηιακβΪλεηαη θαη θΪζε Ϊιιν θφζηνο πνπ εέλαη δπλαηφ λα ηηο επηβαξχλεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ππΫξ ηξέησλ ρξεψζεσλ. 

 

Δπηζεκαέλεηαη φηη θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν ΑλΪδνρνο ζα ζπλεξγΪδεηαη κε ηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηελ αλεχξεζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξέσλ θαηΪ ην δπλαηφλ ηεο πιΫνλ 
ζπκθΫξνπζαο επηινγάο πηάζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρακειφηεξε ηηκά θαζψο θαη γηα ηελ 
επηινγά ησλ μελνδνρεέσλ δηακνλάο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ. 
 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 
 

 Ο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ Ϋσο πΫληε Ϊηνκα εέλαη ν κΫγηζηνο εγθεθξηκΫλνο γηα θΪζε 
αμηνιφγεζε. Οη κεηαθηλάζεηο αλακΫλεηαη λα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ Ινχιην 2015 Ϋσο ην 
ΓεθΫκβξην 2015 θαη ε ΑΓΙΠ ζα ελεκεξψλεη εγθαέξσο ηνλ αλΪδνρν γηα ηηο νξηζηηθΫο 
εκεξνκελέεο. 

 Η ΑΓΙΠ πξηλ ηελ πινπνέεζε ηεο θΪζε αμηνιφγεζεο ζα ελεκεξψλεη ηνλ αλΪδνρν 
εγγξΪθσο ζρεηηθΪ κε: 

- ηνλ αθξηβά αξηζκφ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ 
- ηα νλφκαηα ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ 
- ηηο αθξηβεέο εκεξνκελέεο πξαγκαηνπνέεζεο ηεο αμηνιφγεζεο 
- ηηο πξνηηκψκελεο πηάζεηο 
- ηηο αθξηβεέο εκεξνκελέεο θαη ψξεο αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθάο ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, θαζψο θαη ηα αθξηβά ζεκεέα αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθάο ησλ 
εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο κεηαθηλάζεηο κε ιεσθνξεέν 

- πηζαλά αθχξσζε ηεο αμηνιφγεζεο 
- ηα πξνηηκψκελα μελνδνρεέα δηακνλάο. 

 ε πεξέπησζε αθχξσζεο ηεο αμηνιφγεζεο Ιδξχκαηνο δε ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ε 
αληέζηνηρε δαπΪλε. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 

Οη ΠξνζθΫξνληεο πξΫπεη λα ζπκπιεξψζνπλ επέ πνηλά απνθιεηζκνχ ηνλ Πέλαθα  πνπ 
αθνινπζεέ θαη λα ηνλ ζπκπεξηιΪβνπλ ζην θΪθειν «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ». 

Ο παξαθΪησ Πέλαθαο, ζπκπιεξσκΫλνο απφ ηνπο ΠξνζθΫξνληεο, απνηειεέ αλαπφζπαζην 
κΫξνο ηνπ ΦαθΫινπ Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο. Η ζηάιε «ΑΠΑΙΣΗΗ» Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ απφ 
ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κε ΝΑΙ γηα ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζέεο θαη κε ΟΥΙ γηα ηηο επηζπκεηΫο 
ππεξεζέεο θαη πξνζφληα. 

Η ζηάιε «ΑΠΑΝΣΗΗ» ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο ΠξνζθΫξνληεο κε ΝΑΙ ά ΟΥΙ. ε 
πεξέπησζε πνπ Ϋλα θειέ εέλαη ΚΔΝΟ ζεσξεέηαη φηη ε απΪληεζε εέλαη ΟΥΙ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ  

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

Α
Π

Α
ΙΣ

Η


Η
  

Α
Π

Α
Ν

Σ
Η


Η

 

1 
Πξνκάζεηα εηζηηεξέσλ φισλ ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ ζην εζσηεξηθφ θαη 
ζην εμσηεξηθφ 

ΝΑΙ 
 

2 ΚξΪηεζε εηζηηεξέσλ κΫζσ αλαγλσξηζκΫλσλ εηαηξεηψλ ΝΑΙ  

3 ΓηΪζεζε ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ εηζηηεξέσλ αλΪ πεξέπησζε ΝΑΙ  

4 Γπλαηφηεηα αιιαγάο πηάζεο ά/θαη δξνκνινγένπ ζε Ϋθηαθηεο πεξηπηψζεηο ΝΑΙ  

5 
Οινθιάξσζε ηεο θξΪηεζεο εηζηηεξέσλ ην αξγφηεξν εληφο κέαο εξγΪζηκεο 
εκΫξαο απφ ηελ εκεξνκελέα ελεκΫξσζεο ηνπ πξαθηνξεένπ 

ΝΑΙ 
 

6 
Άκεζε Ϋθδνζε, εθηχπσζε θαη απνζηνιά ησλ εηζηηεξέσλ θαη ησλ 
αληέζηνηρσλ vouchers ζηα γξαθεέα ηεο ΑΓΙΠ, θαζψο θαη ειεθηξνληθά 
απνζηνιά ησλ e-tickets ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

ΝΑΙ 
 

7 

Γπλαηφηεηα Ϋθδνζεο ζρεηηθψλ αλαθνξψλ κε Ϋλδεημε ηνπιΪρηζηνλ ησλ 
πξαγκαηνπνηεζΫλησλ ηαμηδηψλ, ησλ αξηζκψλ εηζηηεξέσλ (φπνπ 
απαηηνχληαη), ησλ νλνκαηεπσλχκσλ ησλ δηθαηνχρσλ, ηεο ψξαο 
αλαρψξεζεο θαη ψξαο επηζηξνθάο ζε πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο (νη 
ΠξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα ππνβΪιινπλ καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο 
δεέγκα ηεο αλσηΫξσ αλαθνξΪο) 

ΝΑΙ 

 

8 Γπλαηφηεηα αιιαγάο πηάζεο ά/θαη δξνκνινγένπ ζε Ϋθηαθηεο πεξηπηψζεηο ΝΑΙ  

9 
Γπλαηφηεηα αθχξσζεο εηζηηεξέσλ (νη ΠξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα 
πεξηγξΪςνπλ αλαιπηηθΪ ηελ πνιηηηθά θαη δηαδηθαζέα αθχξσζεο, ηηο 
ηειηθΫο πξνζεζκέεο θαη ηηο ρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη θαηΪ πεξέπησζε) 

ΝΑΙ 
 

10 
Δπηθνηλσλέα θαη ζπλελλφεζε κε ηνπο κεηαθηλνχκελνπο θαη ηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά  γηα ηε δηεπζΫηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαθέλεζεο  

ΝΑΙ 
 

11 
ΔμαζθΪιηζε δηακνλάο ζε μελνδνρεέα 4 ά 5 αζηΫξσλ γηα νπνηνδάπνηε 
κΫξνο ζην εμσηεξηθφ, κε επηινγά ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ μελνδνρεέσλ θαηΪ 
πεξέπησζε 

ΝΑΙ 
 

12 Άκεζε εμεχξεζε μελνδνρεένπ ΝΑΙ  

13 
Γπλαηφηεηα επηινγάο μελνδνρεέσλ πΫξαλ εθεέλσλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη 
ζηελ θαηΪζηαζε ζπλεξγαηψλ ηνπ πξαθηνξεένπ 

ΝΑΙ 
 

14 
Γπλαηφηεηα αθχξσζεο μελνδνρεένπ ρσξέο επηβΪξπλζε κε αθπξσηηθΪ 
Ϋμδα 

ΝΑΙ 
 

15 ΓηαπξαγκΪηεπζε ηηκψλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εηδηθψλ παξνρψλ ΝΑΙ  

16 Γηαρεέξηζε ηεο πιεξσκάο ησλ μελνδνρεέσλ ΝΑΙ  

17 Γπλαηφηεηα κέζζσζεο ιεσθνξεένπ ΝΑΙ  

18 Μεηαθηλάζεηο / ζπλεξγαζέεο κε ηαμέ ζην εζσηεξηθφ ΝΑΙ  

19 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξΫρεη θΪζε κάλα αλαιπηηθά θαηΪζηαζε 
ησλ ππεξεζηψλ πνπ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ, θαζψο θαη ηνπ ππνιεηπνκΫλνπ 
πξνυπνινγηζκνχ. Οη πξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα ππνβΪιινπλ καδέ κε ηελ 
πξνζθνξΪ ηνπο δεέγκα ηεο αλσηΫξσ θαηΪζηαζεο 

ΝΑΙ 

 

20 
Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα αληαπνθξέλεηαη ζηα αηηάκαηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο 
Αξράο εληφο εηθνζηηεζζΪξσλ (24) σξψλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ εθΪζηνηε 
αηηάκαηνο 

ΝΑΙ 
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21 
Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα δηαηεξεέ ηα e-tickets ζε ειεθηξνληθά κνξθά γηα 
ηνπιΪρηζηνλ ηΫζζεξηο (4) κάλεο απφ ηελ Ϋθδνζά ηνπο 

ΝΑΙ 
 

22 

ε πεξέπησζε αιιαγάο πηάζεο, κε δπλαηφηεηαο πξαγκαηνπνέεζάο ηεο ά 
overbooking γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο επζχλεηαη ν ΑλΪδνρνο πνπ 
ζπλεπΪγεηαη επηπιΫνλ δηακνλά ηνπ κεηαθηλνχκελνπ, ν ΑλΪδνρνο 
επηβαξχλεηαη ηα Ϋμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ 

ΝΑΙ 

 

23 Γπλαηφηεηα θξΪηεζεο θαη αγνξΪο εηζηηεξέσλ κΫζσ δηαδηθηχνπ ΟΥΙ  

24 Γπλαηφηεηα επηινγάο μελνδνρεέσλ κΫζσ δηαδηθηχνπ ΟΥΙ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΛΟΓΟΤΥΠΑ 

 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

(αλΪζεζε κεηΪ απφ δηελΫξγεηα δηαγσληζκνχ) 

Οη θαησηΫξσ ζπκβαιιφκελνη, 

«ΑΡΥΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΑΝΧΣΑΣΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα (νδφο ΛΔΧΦΟΡΟ ΤΓΓΡΟΤ 44-117 42 ΑΘΗΝΑ) 

θαη 

αθεηΫξνπ .................................................................................................... , πνπ εδξεχεη ζη 

…………………….., νδφο ......................................., ΑΦΜ ............................, ΓΟΤ ........................., 

θαη εθπξνζσπεέηαη λφκηκα απφ ............................................... ............ 

ζπκθψλεζαλ θαη απνδΫρηεθαλ ηα αθφινπζα 

Ο δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο αλαιακβΪλεη λα παξΪζρεη πξνο ηνλ πξψην ζπκβαιιφκελν ηηο 

παξαθΪησ πεξηγξαθφκελεο ππεξεζέεο ζην πιαέζην θαη γηα ηηο αλΪγθεο πινπνέεζεο ηεο 

ΠξΪμεο κε ηέηιν «ΑλΪπηπμε Δζληθνχ πζηάκαηνο Αμηνιφγεζεο ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο ηεο 

Δθπαέδεπζεο θαη Πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθάο ΔλζσκΪησζεο ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 

1,2,3 – Οξηδφληηα ΠξΪμε» ηεο ΑΓΙΠ ηνπ Δ.Π. «Δθπαέδεπζε θαη δηα Βένπ ΜΪζεζε » κε θσδηθφ 

ΟΠ: 296175. 

πγθεθξηκΫλα, ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο πξφθεηηαη λα παξΫρεη Παξνρά Σαμηδησηηθψλ 

Τπεξεζηψλ (Μεηαθηλάζεηο εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ θαη δηακνλά)  

Η παξνρά ησλ ππεξεζηψλ απηψλ αλαηΫζεθαλ ζην δεχηεξν ζπκβαιιφκελν χζηεξα απφ ηνλ ππ’ 

αξηζ. Πξση. ρρρ πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγάζεθε ηελ ρρρ απφ ηνλ πξψην 

ζπκβαιιφκελν θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. .................................. απφθαζε 

θαηαθχξσζεο ηεο ΑΓΙΠ. 

Ο πξνκεζεπηάο δειψλεη φηη απνδΫρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ θαη 

αλαιακβΪλεη λα εθηειΫζεη ην σο Ϊλσ πεξηγξαθφκελν Ϋξγν ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα, ην νπνέν 

πξνζδηνξέδεηαη απφ ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζεο Ϋσο θαη ηελ ρρ/ρρ/2015. 

Η δηΪξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρέδεη κε ηελ ππνγξαθά ηεο θαη ιάγεη Ϋλα (1) κάλα κεηΪ 

ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, φπσο απηφ πξνβιΫπεηαη ζην σο Ϊλσ 

Ϊξζξν ηεο παξνχζεο. 

Η παξαθνινχζεζε θαη ν Ϋιεγρνο γηα ηελ επΪξθεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξΫρνληαη ζα γέλεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά ηεο ΑΓΙΠ. 

Η ακνηβά ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιινκΫλνπ γηα ηελ παξνρά ησλ αλσηΫξσ ππεξεζηψλ 

ζπκθσλεέηαη φηη δχλαηαη λα αλΫιζεη κΫρξη ην πνζφ ησλ 72.570 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ 

θαη ηνπ ΦΠΑ θαη ζα θαηαβΪιιεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηεο 

πξνθάξπμεο. 

Γηα ηελ θΪιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ, ζηηο ζπκβΪζεηο πνπ ππΪγνληαη ζην Ν.4013/2011, Ϊξζξν 4, παξ.3 θαη 

ζπλΪπηνληαη κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ επηβΪιιεηαη θξΪηεζε χςνπο 0,10%, ε νπνέα 

ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο 

ζχκβαζεο. 

Η ακνηβά ζα θαηαβΪιιεηαη κε ηελ ππνβνιά ησλ απαξαέηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

ε πεξέπησζε πνπ ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο αξλεέηαη λα παξΪζρεη ηηο αλαηηζΫκελεο ζε 

απηφλ ππεξεζέεο ά ηηο παξΫρεη πιεκκειψο, ε ΑΓΙΠ κπνξεέ λα θαηαγγεέιεη ηελ παξνχζα 

ζχκβαζε κνλνκεξψο θαη λα δεηάζεη απνδεκέσζε γηα ελδερφκελε δεκέα πνπ ππΫζηε απφ ηελ 

αληηζπκβαηηθά ζπκπεξηθνξΪ ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιινκΫλνπ. 
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Ο πξνκεζεπηάο παξΫδσζε ζάκεξα ηελ ππ’ αξηζ. .................................. εγγχεζε θαιάο 

εθηΫιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ εθδφζεθε απφ ηελ ΣξΪπεδα .............................., πνζνχ 

-..................- Δπξψ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο 

παξνχζεο ρσξέο ΦΠΑ, δηΪξθεηαο επηΪ κελψλ. 

Αξκφδηα δηθαζηάξηα γηα ηελ επέιπζε νπνηαζδάπνηε δηαθνξΪο πνπ ελδΫρεηαη λα πξνθχςεη 

απφ ηελ εθηΫιεζε ηεο παξνχζεο νξέδνληαη ηα δηθαζηάξηα Αζάλαο. 

χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 ηα ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αλαξηψληαη 

ππνρξεσηηθΪ ζην Γηαδέθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

Αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο παξνχζεο εέλαη ε ππ΄αξηζκφλρρρρ πξνθάξπμε 

Σν παξφλ ζπληΪρζεθε ζε δχν πξσηφηππα θαη Ϋιαβε θΪζε κΫξνο απφ Ϋλα. 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΙΠ 
ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ 

 

 

 

Καζεγήηξηα Νηθνιέηηα Πατζίδνπ  

Πξφεδξνο ΑΓΙΠ 

 

 

 

…………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

1.Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο χκβαζεο 

 

ΔΚΓΟΣΗ........................................................ Ηκεξνκελέα Ϋθδνζεο...........................  

Πξνο: ΑΓΙΠ 

Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Ηκεξνκελέα ιάμεο ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο……………………. 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο, ππΫξ  

{Σε πεξίπηωζε κεκνλωκέλνπ θνξέα :ηνπ/εο  …………… Οδφο …………. Αξηζκφο ……. Σ.Κ. ……}  

{ά ζε πεξέπησζε Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο : ησλ θνξΫσλ 

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

κειψλ ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο, αηνκηθΪ γηα θΪζε Ϋλα απφ απηΪ θαη σο αιιειΫγγπα θαη 

εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ά 

Κνηλνπξαμέαο},  

θαη κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο 

………..….(ζπκπιεξώλεηε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο),πνπ αθνξΪ ζην δηαγσληζκφ ηεο 

(ζπκπιεξώλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ)…………. κε αληηθεέκελν 

(ζπκπιεξώλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ)…….………..…… ζπλνιηθάο αμέαο (ζπκπιεξώλεηε ην 

ζπλνιηθό ζπκβαηηθό ηίκεκα) ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... πξνθάξπμά 

ζαο. 

Σν αλσηΫξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο, θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο ην 

θαηαβΪινπκε νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνπο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα 

εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζάο ζαο, κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο απφ ηελ Ϋγγξαθε 

εηδνπνέεζά ζαο. 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζε πΪγην ηΫινο 

ραξηνζάκνπ. 

Τπνρξενχκαζηε λα πξνβνχκε ζηελ παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ Ϋγγξαθν 

ζαο, πνπ ζα ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο εγγχεζεο. 

Η παξνχζα ηζρχεη κΫρξηο ……………………………………. 

 

(ΔμνπζηνδνηεκΫλε ππνγξαθά) 
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2.Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο 

 

 

 

 

ΑΓΙΠ 


