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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 717/1977 (ΦΕΚ Α/297/6-10-1977) «Περί 
ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου», 
όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α/19/1995) «Προμήθειες του 
δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

3. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α/247/1995) «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», στο μέτρο που εφαρμόζεται. 

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Οργανωτικής Διαρθρώσεως του Κέντρου 
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 142/27.05.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 4835 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β/195/05.02.2009). 

6. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Κέντρου Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
142/27.05.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και 
κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 4834/ΔΙΟΕ 236 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β/195/05.02.2009)  

 

ΚΑΛΕΙ 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων να υποβάλουν 
σφραγισμένες δεσμευτικές προσφορές για την ανάθεση μονομερούς 
συμφωνίας - πλαισίου με αντικείμενο την παροχή «υπηρεσιών 
ταξιδιωτικού πρακτορείου». 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της συμφωνίας - πλαισίου 

Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Κέντρου Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 
πραγματοποιεί ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό για την 
παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων ή για άλλους επαγγελματικούς 
σκοπούς. 

Το ΚΔΕΟΔ αναζητεί αντισυμβαλλόμενο (γραφείο γενικού τουρισμού) για 
την υπογραφή μονομερούς συμφωνίας - πλαισίου με σκοπό την έκδοση 
αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού, κάθε φορά που θα 
απαιτηθεί δεδομένη μετακίνηση του προσωπικού, όπως επίσης και για την 
επιλογή και κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία σε όλη την ελληνική 
επικράτεια και στο εξωτερικό. 

 

Άρθρο 2 
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Προϋπολογισμός – Δικαίωμα προαίρεσης 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συμφωνίας - πλαισίου ανέρχεται στις 
τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η σύναψη της συμφωνίας - πλαισίου δεν συνεπάγεται υποχρέωση της 
αναθέτουσας αρχής για εξάντληση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της. 

Το ΚΔΕΟΔ δικαιούται με μονομερή του δήλωση που κοινοποιείται προς τον 
ανάδοχο 30 ημέρες προ της λήξεως της συμφωνηθείσας διάρκειας της 
συμφωνίας - πλαισίου να επαυξήσει το συμβατικό αντικείμενο μέχρι 
ποσοστού 50% επί του αρχικού προϋπολογισμού της συμφωνίας - πλαισίου 
(15.000 €) υπό τους όρους της αρχικής συμφωνίας. 
 

 

Άρθρο 3 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι προορισμοί θα γνωστοποιούνται στον ανάδοχο ανάλογα με τα ταξίδια 
που θα προγραμματίζονται για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης της συμφωνίας - πλαισίου. 

Με την υποβολή σχετικού αιτήματος από την αναθέτουσα αρχή ο ανάδοχος 
θα υποχρεώνεται να αναζητήσει την ταχύτερη και οικονομικότερη πτήση, 
ανακοινώνοντας συγχρόνως στην αναθέτουσα αρχή το ποσό που αυτή θα 
πρέπει να του καταβάλλει ως αντίτιμο.  

Τα αεροπορικά εισιτήρια θα είναι τουριστικής θέσης για όλο το προσωπικό 
εκτός αν ζητηθεί κράτηση επαγγελματικής θέσης από την αναθέτουσα 
αρχή.  

Η κράτηση θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή του σχετικού αιτήματος 

Θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής πτήσεων ή ακυρώσεων εισιτηρίων ή 
κρατήσεων δωματίων, ανάλογα με την περίπτωση. 

Τα ξενοδοχεία θα βρίσκονται πλησίον της τοποθεσίας της εργασίας του 
υπαλλήλου για να αποφεύγονται πρόσθετες μετακινήσεις και συναφή έξοδα 
των μετακινουμένων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποστέλλει εκ των 
προτέρων κατάλογο κεντρικών ξενοδοχείων με την καθαρή τιμή και με 
αναγραφή της συμφωνημένης αμοιβής του ταξιδιωτικού γραφείου. 

Η διαμονή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον την παροχή πρωινού. 

Οι πληροφορίες των κρατήσεων των εισιτηρίων θα δίνονται με λεπτομερή 
και κατανοητό τρόπο. Πρέπει να περιέχουν την τελική τιμή του εισιτηρίου, 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων αεροδρομίου και της αμοιβής του 
πρακτορείου. 

Τα εισιτήρια και τα αντίστοιχα vouchers θα αποστέλλονται στην έδρα της 
αναθέτουσας αρχής, ηλεκτρονικά εφόσον είναι εφικτό ή με όποιο άλλο 
μέσο κρίνει κατάλληλο ο ανάδοχος. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να εισάγει στο σύστημά του και να 
προσμετρά προς όφελος του εκάστοτε ταξιδιώτη την συγκέντρωση μιλίων ή 
άλλων προσφορών που παρέχουν ιδίως οι αεροπορικές εταιρίες ή οι 
αλυσίδες ξενοδοχείων. 
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Άρθρο 4 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Ο προσφέρων πρέπει να: 

1. Έχει εμπειρία στη διαχείριση κρατήσεων και έκδοσης αεροπορικών 
εισιτηρίων και κρατήσεων ξενοδοχείων. 

2. Είναι κάτοχος άδειας γενικού τουρισμού από τον ΕΟΤ ή άλλης 
ισοδύναμης άδειας της χώρας εγκατάστασής του. 

3. Διαθέτει τίτλο της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών Ι.Α.Τ.Α. ή άλλο 
ισοδύναμο τίτλο. 

4. Διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων και έκδοσης αεροπορικών 
εισιτηρίων, τηλεφωνικές γραμμές, εγκαταστάσεις φαξ και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

5. Διαθέτει καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. 

6. Μην τελεί υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται 
από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
του. 

7. Μην τελεί υπό εκκαθάριση (μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται 
από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
του.  

8. Μην βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή άλλη 
παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

9. Μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικά με 
την επαγγελματική του διαγωγή. 

10.Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας 
εγκατάστασής του. 

11.Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται 
από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του. 

 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει με την υποβολή 
προσφοράς του τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Άδεια γενικού τουρισμού από τον ΕΟΤ ή άλλο ισοδύναμο τίτλο. 

2. Τίτλο της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών Ι.Α.Τ.Α. ή άλλο ισοδύναμο 
τίτλο. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων και 
έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων, τηλεφωνικές γραμμές, εγκαταστάσεις 
φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

4. Υπεύθυνη δήλωση  
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- ότι έχει στη διάθεση του προσωπικό με τις γνώσεις που απαιτούνται 
από την πρόσκληση υποβολής των προσφορών, 

- ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 4, 

- ότι με την ανακήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου και προ της 
υπογραφής της σύμβασης θα προσκομίσει, εντός ρητής προθεσμίας 
που θα τάξει με την σχετική πρόσκλησή της η αναθέτουσα αρχή, τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 5. 

-  

 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει προ της υπογραφής 
της σύμβασης τα κάτωθι δικαιολογητικά, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την υποβολή τους: 

1. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κήρυξης σε κατάσταση 
πτώχευσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς. 

2. Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση (μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή 
εκκίνησης διαδικασίας θέσης σε εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
για τους αλλοδαπούς. 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο ασφαλιστικό 
φορέα. 

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του 
κράτους εγκατάστασής του. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αντικαθίστανται ή να 
συμπληρώνονται από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης 
αρμόδιας αρχής, όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η 
σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά 
μπορούν να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση, της οποίας τη 
γνησιότητα βεβαιώνει η αρμόδια αρχή ή συμβολαιογράφος. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή 
εντοπισμού πλημμέλειας σε αυτά, η αναθέτουσα αρχή θα καλεί τον 
επόμενο σε σειρά κατάταξης μειοδότη προς προσκόμιση δικαιολογητικών 
και υπογραφή της σύμβασης. 
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Άρθρο 7 

Διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου 

Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου είναι δώδεκα μήνες από την 
υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 12 μήνες και μέχρι 
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της συμφωνίας - πλαισίου. 

 

Άρθρο 8 

Κριτήριο ανάθεσης  

Η συμφωνία - πλαίσιο θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 

 

Άρθρο 9 

Σύνταξη οικονομικής προσφοράς 

Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, 
εκφράζεται σε ευρώ (€) και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη. Τυχόν Φ.Π.Α. 
βαρύνει το ΚΔΕΟΔ. 

Οι τιμές της προσφοράς θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης μη υποκείμενες σε αναθεώρηση όσον αφορά το ποσοστό 
έκπτωσης. 

Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων, η προσφορά θα αναφέρεται 
στο ποσό με το οποίο το πρακτορείο θα επιβαρύνει την αναθέτουσα αρχή 
επί της καθαρής τιμής των εισιτηρίων. Το ποσό επιβάρυνσης θα 
εξειδικεύεται για εισιτήρια εσωτερικού, Ευρώπης και υπερατλαντικά. 
Καθαρή τιμή του εισιτηρίου νοείται η τιμή αυτού, αφαιρουμένων των κάθε 
μορφής άμεσων ή έμμεσων προμηθειών που δίδει η κάθε εταιρία στο 
πρακτορείο και αφαιρουμένων των πάσης φύσεως εξόδων έκδοσης που 
αυτή επιβάλλει όταν το εκδίδει άμεσα η ίδια. 

Στην περίπτωση της διαμονής σε ξενοδοχεία, η προσφορά θα αναφέρεται 
στο ποσό με το οποίο το πρακτορείο θα επιβαρύνει την αναθέτουσα αρχή 
επί της καθαρής τιμής του ξενοδοχείου με πρωινό ανά διανυκτέρευση. 
Καθαρή τιμή νοείται η τιμή που χρεώνει άμεσα το ξενοδοχείο το 
πρακτορείο. Για την επιλογή του ξενοδοχείου θα αποστέλλεται εκ των 
προτέρων κατάλογος των ξενοδοχείων με το καθαρό κόστος και με 
αναγραφή της συμφωνημένης αμοιβής του ταξιδιωτικού γραφείου.  

Στην περίπτωση του bonus η προσφορά θα αναφέρεται στο ποσοστό bonus 
που προσφέρει το πρακτορείο επί του συνολικού τζίρου της αναθέτουσας 
αρχής. 

Για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς είναι απαραίτητη η 
συμπλήρωση του υποδείγματος που ακολουθεί, χωρίς αλλοίωση ή 
προσθήκη εκ μέρος των προσφερόντων. Σε περίπτωση λογιστικών 
σφαλμάτων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 
θα προβαίνει στη διόρθωσή τους και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα 
απορρίπτει την προσφορά. 
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Οικονομική Προσφορά  
Α.  Εισιτήρια  
Α
Α Περιγραφή Κόστους Ποσό 

1. 
Ποσό σε € επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των 
εισιτηρίων εσωτερικού 

* 

2. 
Ποσό σε € επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των 
εισιτηρίων εξωτερικού (Ευρώπη βάσει IATA) 

* 

3. 
Ποσό σε € επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των 
εισιτηρίων εξωτερικού (υπερατλαντικά βάσει IATA) 

* 

Β. Ξενοδοχεία  
Α
Α Περιγραφή Κόστους 

Ποσοσ
τό 

1. 
Ποσοστό επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής του 
ξενοδοχείου εσωτερικού με πρωινό ανά διανυκτέρευση * 

2. 
Ποσοστό επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής του 
ξενοδοχείου εξωτερικού με πρωινό ανά διανυκτέρευση * 

Γ Bonus (Προσφορά % bonus επί του τζίρου) * 
 

Στα εισιτήρια θα αναγράφεται ένα μόνο ποσό, ανεξαρτήτως του είδους του 
εισιτηρίου (τουριστική, επαγγελματική θέση). 

Το προσφερόμενο συνολικό ποσό θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα, φόρους, 
τέλη, κρατήσεις κλπ. 

 

Άρθρο 10 

Υποβολή προσφορών 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους 
αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή / 
υπηρεσία ταχυμεταφορών. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 15.10.2009, ημέρα 
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 (15 ημέρες μετά την ανάρτηση) στο Πρωτόκολλο 
του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ικάρων 1 (ΤΘ 
14) 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αρμόδιος για πληροφορίες,: κα Έ. Κολοκοτρώνη (Τηλ: 
2310 486900, 486091, Fax: 2310 476366, email: kdeod@cieel.gr) 

Όσες προσφορές δεν περιέλθουν στο πρωτόκολλο του ΚΔΕΟΔ μέχρι την 
ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις 
αυτές οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παραλαμβάνουν τις προσφορές 
τους με δική τους φροντίδα. Αν οι οικονομικοί φορείς δεν παραλάβουν τις 
προσφορές τους εντός μηνός από την ειδοποίησή τους, αυτές 
καταστρέφονται. 

mailto:kdeod@cieel.gr
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Άρθρο 11 

Περιεχόμενο - ισχύς προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών περιέχουν την οικονομική προσφορά του 
υποψηφίου.  

Προσφορές, στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες 
τιμές ή η συνολική τιμή, απορρίπτονται. 

Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του έργου. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό 
για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 12 

Μέθοδος αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς 

Η κατάταξη των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει 
σύμφωνα με τη μαθηματική σχέση: 
 
Κ= (0,20Κ1+ 0,20Κ2+ 0,10Κ3+ 0,10Κ4+ 0,10Κ5+ 0,05Κ6)100  
 
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη μεγαλύτερη τιμή Κ  
 
Όπου Κ1 είναι ο λόγος: 
Το μικρότερο προσφερόμενο στο διαγωνισμό από τα συμμετέχοντα 
πρακτορεία ποσό επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των 
εισιτηρίων εσωτερικού 
Προσφερόμενο στο διαγωνισμό από το συμμετέχον πρακτορείο ποσό 
επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των εισιτηρίων εσωτερικού 
 
Όπου Κ2 είναι ο λόγος: 
Το μικρότερο προσφερόμενο στο διαγωνισμό από τα συμμετέχοντα 
πρακτορεία ποσό επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των 
εισιτηρίων εξωτερικού (για Ευρώπη) 
Προσφερόμενο στο διαγωνισμό από το συμμετέχον πρακτορείο ποσό 
επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των εισιτηρίων εξωτερικού 
(για Ευρώπη) 
 
Όπου Κ3 είναι ο λόγος: 
Το μικρότερο προσφερόμενο στο διαγωνισμό από τα συμμετέχοντα 
πρακτορεία ποσό επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των 
εισιτηρίων εξωτερικού (υπερατλαντικά) 
Προσφερόμενο στο διαγωνισμό από το συμμετέχον πρακτορείο ποσό 
επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής των εισιτηρίων εξωτερικού 
(υπερατλαντικά) 
 
Όπου Κ4 είναι ο λόγος: 
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Το μικρότερο προσφερόμενο στο διαγωνισμό από τα συμμετέχοντα 
πρακτορεία ποσοστό επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής του 
ξενοδοχείου εσωτερικού, για διανυκτέρευση με πρωινό 

 
Προσφερόμενο στο διαγωνισμό από το συμμετέχον πρακτορείο ποσοστό 
επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής του ξενοδοχείου εσωτερικού, 
για διανυκτέρευση με πρωινό 
 
Όπου Κ5 είναι ο λόγος: 
Το μικρότερο προσφερόμενο στο διαγωνισμό από τα συμμετέχοντα 
πρακτορεία ποσοστό επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής του 
ξενοδοχείου εξωτερικού για διανυκτέρευση με πρωινό 
Προσφερόμενο στο διαγωνισμό από το συμμετέχον πρακτορείο ποσοστό 
επιβάρυνσης επί της καθαρής («νέτο») τιμής του ξενοδοχείου εξωτερικού 
για διανυκτέρευση με πρωινό 
 
Όπου Κ6 είναι ο λόγος: 
Προσφερόμενο στο διαγωνισμό από το συμμετέχον πρακτορείο ποσοστό 
bonus επί του συνολικού τζίρου  
Το μεγαλύτερο προσφερόμενο στο διαγωνισμό από τα συμμετέχοντα 
πρακτορεία ποσοστό bonus επί του συνολικού τζίρου 
 
Σε περίπτωση μηδενικής (0) επιβάρυνσης ή προσφοράς Bonus, τότε θα 
λογίζεται για τον μαθηματικό τύπο ως 0,0001€ ή 0,0001%.  
 

 

Άρθρο 13 

Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της 
ημέρας και ώρας κατάθεσης, στα γραφεία του ΚΔΕΟΔ, Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 
55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται 
να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή με 
το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο της 
διοίκησης του ΚΔΕΟΔ και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους 
διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Συμβάσεων 
Προμηθειών του ΚΔΕΟΔ. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, το ΚΔΕΟΔ μπορεί να προτείνει την 
κατανομή των υπηρεσιών μεταξύ περισσότερων υποψηφίων με ισότιμες 
προσφορές. 

 

Άρθρο 14 

Σύναψη συμφωνίας - πλαισίου 

Η σύναψη και η εκτέλεση της συμφωνίας - πλαισίου διέπεται από τους 
όρους αυτής και τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του 
ΚΔΕΟΔ. 

Το κείμενο της συμφωνίας - πλαισίου κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο 
οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και λοιπά συμβατικά 
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τεύχη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός προφανών σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 

 

Άρθρο 15 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες που θα του ανατεθούν 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συμφωνίας - 
πλαισίου που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΚΔΕΟΔ. 

Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της συμφωνίας - πλαισίου με το ΚΔΕΟΔ, 
τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης 
του αντικειμένου της σύμβασης και των αντίστοιχων κινδύνων. Τεκμαίρεται 
επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το 
συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης μετά από την συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από 
την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην 
ενημέρωση του δεν τον απαλλάσσει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
και ευθύνες. 

Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης. Ευθύνεται δε για κάθε είδους βλάβη κατά την παροχή των 
υπηρεσιών εκ μέρους του προσωπικού του, από οιανδήποτε αιτία και εάν 
προέρχεται, εκτός αν άλλως προβλεφθεί στην σύμβαση. 

 

Άρθρο 16 

Εφαρμοστέο δίκαιο 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και η συμφωνία - πλαίσιο 
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της συμφωνίας - πλαισίου 
υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

  

  

  

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13482/2009 απόφαση της Διευθύντριας του ΚΔΕΟΔ 

 

Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2009 

 

 

 

Καθηγήτρια Ευ. Κουτούπα Ρεγκάκου 

Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ 


	Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού
	Οικονομικού Δικαίου
	Πληροφορίες
	Άρθρο 1
	Αντικείμενο της συμφωνίας - πλαισίου
	Η σύναψη της συμφωνίας - πλαισίου δεν συνεπάγεται υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής για εξάντληση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της.
	Άρθρο 7
	Διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου
	Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου είναι δώδεκα μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 12 μήνες και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της συμφωνίας - πλαισίου.
	Άρθρο 8
	Κριτήριο ανάθεσης 
	Άρθρο 10
	Υποβολή προσφορών
	Άρθρο 11
	Περιεχόμενο - ισχύς προσφορών
	Οι φάκελοι των προσφορών περιέχουν την οικονομική προσφορά του υποψηφίου. 
	Προσφορές, στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή, απορρίπτονται.
	Άρθρο 12
	Μέθοδος αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς
	Άρθρο 13
	Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
	Σύναψη συμφωνίας - πλαισίου
	Άρθρο 15
	Υποχρεώσεις αναδόχου
	Άρθρο 16
	Εφαρμοστέο δίκαιο

