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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ
ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Επωλπκία θαη Δηεύζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο:
Δζληθή Λπξηθή θελή, Παλεπηζηεκίνπ 39, Aζήλα, 10564, Σει.: +30 210 3711200,
2103711312 Fax: +30 210 3711279.
Γηεχζπλζε/ δηεπζχλζεηο δηαδηθηχνπ: www.nationalopera.gr
Ολνκαζία πνπ δόζεθε ζηε ζύκβαζε από ηελ αλαζέηνπζα αξρή:
«Παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο – γ’ θχθινο παξαζηάζεσλ».
Κνηλό ιεμηιόγην γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο (CPV): 63510000-7: Τπεξεζίεο
ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο
Κεληξηθή ηαμηλόκεζε πξνϊόληωλ (CPC): 7471
Καηεγνξία Τπεξεζηώλ: 20 (Βνεζεηηθέο θαη επηθνπξηθέο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ·
ππεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ Β’ ηνπ ΠΓ 60/07
Κωδηθόο MIS Πξάμεωλ: 352485
Πεξηγξαθή / αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο:
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο απνηειεί ε παξνρή ηαμηδησηηθψλ θαη ζπλαθψλ
ππεξεζηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο θαη δηακνλέο ηεο πεξηνδεχνπζαο
νκάδαο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ παξαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 6 ηεο Πξάμεο
κε ηίηιν «Η όπεξα δηαδξαζηηθά ζηα Δεκνηηθά ρνιεία» ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε
(ΔΠΔΓΒΜ), ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε – Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο.
Σν πξνθεξπζζφκελν έξγν απνηειεί ην Τπνέξγν 6 κε ηίηιν «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ – Γ’ ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» ηεο αλσηέξσ πξάμεο.
πγθεθξηκέλα, ην πξνθεξπζζφκελν έξγν αλαιχεηαη ζηα εμήο ηέζζεξα (4) είδε
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ:
1ν είδνο «Μίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ»:
Μίζζσζε δσκαηίσλ κνλφθιηλσλ /δίθιηλσλ (2.415 δηαλπθηεξεχζεηο) γηα ηε δηακνλή
ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ
εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο ζε μελνδνρεία ζε πφιεηο ησλ
νθηψ (8) Πεξηθεξεηψλ χγθιηζεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι –
Τπφδεηγκα 2 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο δηαθήξπμεο.
2ν είδνο «Αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ»:
Αγνξά εθαηφλ είθνζη (120) αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ, απιήο κεηάβαζεο γηα
ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ
θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο.
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3ν είδνο «Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ»:
Αγνξά εθαηφλ είθνζη ηξηψλ (123) αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ κεη’
επηζηξνθήο, γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο
Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο.
Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ππεξεζίαο πεξηιακβάλεηαη ε αγνξά αθηνπιντθψλ
εηζηηεξίσλ γηα ηε κεηαθνξά ελφο θνξηεγνχ, 19 ηφλσλ, θαζψο θαη ηε κεηαθνξά ελφο
ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ, δπλακηθφηεηαο 50 ζέζεσλ.
4ν είδνο «Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ»:
Α. Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ κε νδεγφ, δπλακηθφηεηαο 50 ζέζεσλ γηα ηε
κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη
ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο γηα 90 εκέξεο.
B. Μίζζσζε mini bus κε νδεγφ, δπλακηθφηεηαο 12 ζέζεσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ
ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ
ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο γηα 15 εκέξεο.
πλνιηθή πνζόηεηα ή έθηαζε:
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €184.301,38, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ή €220.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο
ΦΠΑ.
Δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ή πξνζεζκία εθηέιεζεο:
Η πινπνίεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ μεθηλάεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη
νινθιεξψλεηαη κε ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ, ήηνη ηελ 30/06/2015.
Παξνρή αζθάιεηαο θαη εγγπήζεηο πνπ απαηηνύληαη:
1. Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη
κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο
ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε ΔΤΡΩ (€) πνζνζηφ 2% ηεο ζπλνιηθήο
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ηνπ έξγνπ.
Δπηηξέπνληαη πξνζθνξέο κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ
έξγνπ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
2.Η Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο
πξνζθνξάο ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Κύξηνη όξνη ρξεκαηνδόηεζεο θαη πιεξωκήο ή / θαη αλαθνξά ζηηο
εθαξκνδόκελεο ζπλαθείο δηαηάμεηο:
Η ζρεηηθή πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
"Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε" απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε-Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ
Σακείν ζην πιαίζην ηνπ Δ..Π.Α. 2007-2013 θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο.
Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη ζα βαξχλεη ηελ .Α.Δ. 014/8 θαη ηνλ Κσδηθφ Πξάμεο (Α)
2011Δ01480131 απφ ηνλ νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη ε ζρεηηθή Πξάμε.
Οη πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ννκηθή κνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη ν όκηινο νηθνλνκηθώλ θνξέωλ ζηνλ νπνίν
ζα αλαηεζεί ε ζύκβαζε:
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ:
(α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.
(β) Δλψζεηο ησλ πην πάλσ θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ εθφζνλ θαζέλαο απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε πιεξνί ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε (α) θαη
ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 6
ηεο πξνθήξπμεο.
Οη ελψζεηο απηέο δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά.
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο:
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη:
α) λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο
ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη
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β) λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr)
Οη σο άλσ νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε
άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν
2513/1997 θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξ. 4 Π.Γ.
60/2007).
Γελ γίλνληαη δεθηνί:
α)
Όζνη έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ
δεκνζίνπ
β)
Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
γ)
Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
δηαγσληζκφ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σπρφλ αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα
εμεηάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλά πεξίπησζε.
δ)
Όζεο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο.
ε)
Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα, πνπ
απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή
ζη)
Όζνη δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
άξζξν 8 ηεο παξνχζαο.
δ)
Όζνη είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε ή φζνη δελ έρνπλ
παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο
ε) φζνη έρνπλ θαηαδηθαζζεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο πνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη ε νπνία
δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο.
ην Φάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ
λα θαηαζέζνπλ ηα εμήο:
1. Ιζνινγηζκνχο, αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ
νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ (2011-2013), απφ ηνπο νπνίνπο λα πξνθχπηεη φηη ν κέζνο
φξνο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, θαηά ηηο ηξεηο απηέο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο,
είλαη ηνπιάρηζηνλ ζην 100% ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε πξνυπνινγηζκνχ
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ή
θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ ππνςεθηφηεηα, ηα ζηνηρεία ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε κέινπο ζα ζπλππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά
πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε πιήξσζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ.
2. Δάλ, φκσο, ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά
κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπλαθψλ πξνο ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο,
θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ,
ππνβάιεη φζνπο ηζνινγηζκνχο ππάξρνπλ, θαζψο επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν
ζεσξεκέλνπ απφ ηελ Δθνξία ηζνδπγίνπ κελφο Γεθεκβξίνπ 2013. Σν ηζνδχγην απηφ
ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάζηαζε ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν πλνιηθφ
Κχθινο Δξγαζηψλ γηα ην 2013 θαη απφ πνηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνδπγίνπ
απνηειείηαη απηφο.
3. Δθφζνλ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκψλ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηα ηξί α (3) ηειεπηαία έηε.
4. ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα
αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη επάξθεηαο ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο
νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζνπλ ζην Φάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ, ηα
εμήο:
1. Γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ
πινπνηήζεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηνπ ρξφλνπ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
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ηξηεηία (2011 έσο 2013) ηνπιάρηζηνλ 1 Έξγν παξνρήο ππεξεζηψλ ζπλαθνχο
αληηθεηκέλνπ, ζπκβαηηθήο αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ νγδφληα ρηιηάδσλ επξψ
(80.000 €), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ηελ πεξίπησζε έλσζεο, ηνπιάρηζηνλ
έλα απφ ηα κέιε λα θαιχπηνπλ ηελ παξνχζα απαίηεζε. Γηα ηελ απφδεημε απηήο ηεο
πξνυπφζεζεο νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ καδί κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο ζηνλ ίδην ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά» ζπκπιεξσκέλν ηνλ θάησζη
Πίλαθα Έξγσλ πνπ πεξηιακβάλεη βαζηθά ζηνηρεία ησλ θπξηνηέξσλ, ζπλαθνχο
αληηθεηκέλνπ Έξγσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα νπνία έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ
πξνεγνχκελε ηξηεηία.
Αλ νη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ είλαη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, ε παξνρή ζα
απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα
αξρή θαη εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ή,
εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, κε
απιή δήισζε ηνπ ηδηψηε θαη, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, ηνπ ππνςεθίνπ.
2. Άδεηα γεληθνχ ηνπξηζκνχ απφ ηνλ ΔΟΣ
Είδνο δηαδηθαζίαο:
Αλνηθηφο Ηιεθηξνληθφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο
Κξηηήξηα αλάζεζεο:
Η ρακειφηεξε ηηκή
Δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο:
Η Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ ηνπ Φχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο 12/12/2014, ζηηο
παλειιήληαο θπθινθνξίαο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο «Ηρψ Γεκνπξαζηψλ» θαη «Δθεκεξίο
Γεκνπξαζηψλ θαη Πιεηζηεξηαζκψλ» θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο «Καζεκεξηλή
Ακαξπζία» θαη «πλείδεζε» ελψ παξάιιεια απεζηάιε ζηα Δπηκειεηήξηα.
πκβαηηθά ηεύρε θαη ζπκπιεξωκαηηθά έγγξαθα – ηξόπνο απόθηεζεο:
Η ιήςε ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηελ δηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4155/13 θαη
ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013). Δπηπιένλ ην ηεχρνο πξνθήξπμεο
θαη ε πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηήζεθε ζηε «Γηαχγεηα», θαζψο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα.
Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
6/1/2015 θαη ψξα 10:00 π.κ.
Πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηωλ πξνζθνξώλ:
12/1/2015 θαη ψξα 15:00 κ.κ.
Υξόλνο θαη ηόπνο δηελέξγεηαο:
Υξόλνο:
16/1/2015 θαη ψξα 10:00
Σόπνο:
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.
Γιώζζα(εο) πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε
ζπκκεηνρήο:
Διιεληθά.
Ειάρηζηε απαηηνύκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο:
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο γηα έμη (6) κήλεο, πξνζεζκία
πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο παξαηείλεηαη ππνρξεσηηθά, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, εληφο επιφγνπ ρξφλνπ πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην
γηα ρξνληθφ κέρξη επί πιένλ έμη (6) κελψλ. ηελ πεξίπησζε απηή παξαηείλεηαη
ππνρξεσηηθά θαη ε ηζρχο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο.
Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο: Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
Δηθαζηηθέο Πξνζθπγέο: Γηα φια ηα ζηάδηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3886/2010 (ΦΔΚ
173/Α/30.9.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο
Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ
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Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Λνηπέο πιεξνθνξίεο:
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηνπ ΠΓ
118/2007. Σα αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.Γ.Η..
Γηα λα ππνβιεζνχλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ –
δηεπθξηλίζεσλ, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα ηνπ
Δ..Η.ΓΗ.., δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί
(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ
εξσηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο
δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ
ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο σο
άλσ νδεγίεο.

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ ηεο Ε.Λ.

Αζαλάζηνο Κ. Θενδωξόπνπινο
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