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ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Σν Κέληξν Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 717/1977 (ΦΔΚ Α/297/6-10-1977) «Πεξί 
ηδξχζεσο Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2286/1995 (ΦΔΚ Α/19/1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ Α/247/1995) «Πεξί Γεκνζίνπ 
Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/10-7-2007) «Καλνληζκφο 

Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (ΚΠΓ)», ζην κέηξν πνπ εθαξκφδεηαη. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Οξγαλσηηθήο Γηαξζξψζεσο ηνπ Κέληξνπ 

Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 
ππ’ αξηζκ. 142/27.05.2008 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
ΚΓΔΟΓ θαη θπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 4835 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β/195/05.02.2009). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
142/27.05.2008 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΓΔΟΓ θαη 

θπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 4834/ΓΙΟΔ 236 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β/195/05.02.2009)  

 

ΚΑΛΔΙ 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ λα ππνβάινπλ 

ζθξαγηζκέλεο δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάζεζε κνλνκεξνχο 
ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή «υπηπεζιών 
ηαξιδιωηικού ππακηοπείου». 

 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ 

Σν επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, 

πξαγκαηνπνηεί ηαμίδηα ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ ή γηα άιινπο επαγγεικαηηθνχο 

ζθνπνχο. 

Σν ΚΓΔΟΓ αλαδεηεί αληηζπκβαιιφκελν (γξαθείν γεληθνχ ηνπξηζκνχ) γηα 
ηελ ππνγξαθή κνλνκεξνχο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ κε ζθνπφ ηελ έθδνζε 

αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, θάζε θνξά πνπ ζα 
απαηηεζεί δεδνκέλε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ 

επηινγή θαη θξάηεζε δσκαηίσλ ζε μελνδνρεία ζε φιε ηελ ειιεληθή 
επηθξάηεηα θαη ζην εμσηεξηθφ. 
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Άξζξν 2 

Πξνϋπνινγηζκόο – Γηθαίσκα πξναίξεζεο – Σξόπνο πιεξσκήο 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην αλέξρεηαη ζε εμήληα ρηιηάδεο 
επξώ (60.000€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε δηθαίσκα 

πξναίξεζεο (ρξνληθήο θαη πνζνηηθήο αχμεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 
ηεο ζχκβαζεο) κέρξη πνζνζηνχ 100% ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ήηνη 
άιιεο 60.000€. 

Η ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην δελ ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα εμάληιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 

Σν ΚΓΔΟΓ δηθαηνχηαη κε κνλνκεξή ηνπ δήισζε πνπ θνηλνπνηείηαη πξνο ηνλ 
αλάδνρν 30 εκέξεο πξν ηεο ιήμεσο ηεο ζπκθσλεζείζαο αξρηθήο δηάξθεηαο 
ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην 

γηα έλα αθφκε έηνο, ππφ ηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο. 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα. 

Άξζξν 3 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Οη πξννξηζκνί ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ αλάδνρν αλάινγα κε ηα ηαμίδηα 

πνπ ζα πξνγξακκαηίδνληαη γηα ην πξνζσπηθφ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά 
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ. 

Με ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ν αλάδνρνο 
ζα ππνρξεψλεηαη λα αλαδεηήζεη ηελ ηαρχηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε πηήζε, 

αλαθνηλψλνληαο ζπγρξφλσο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην πνζφ πνπ απηή ζα 
πξέπεη λα ηνπ θαηαβάιιεη σο αληίηηκν.  

Σα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ζα είλαη ηνπξηζηηθήο ζέζεο γηα φιν ην πξνζσπηθφ 

εθηφο αλ δεηεζεί θξάηεζε επαγγεικαηηθήο ζέζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή.  

Η θξάηεζε ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο 
εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο πηήζεσλ ή αθπξψζεσλ εηζηηεξίσλ ή 

θξαηήζεσλ δσκαηίσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Σα μελνδνρεία ζα βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο ηνπνζεζίαο ηεο εξγαζίαο ηνπ 

ππαιιήινπ γηα λα απνθεχγνληαη πξφζζεηεο κεηαθηλήζεηο θαη ζπλαθή έμνδα 
ησλ κεηαθηλνπκέλσλ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνζηέιιεη εθ ησλ 
πξνηέξσλ θαηάινγν θεληξηθψλ μελνδνρείσλ κε ηελ θαζαξή ηηκή θαη κε 

αλαγξαθή ηεο ζπκθσλεκέλεο ακνηβήο ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ. 

Η δηακνλή ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ παξνρή πξσηλνχ. 

Οη πιεξνθνξίεο ησλ θξαηήζεσλ ησλ εηζηηεξίσλ ζα δίλνληαη κε ιεπηνκεξή 
θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. Πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ αεξνδξνκίνπ θαη ηεο ακνηβήο ηνπ 

πξαθηνξείνπ. 

Σα εηζηηήξηα θαη ηα αληίζηνηρα vouchers ζα απνζηέιινληαη ζηελ έδξα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ειεθηξνληθά εθφζνλ είλαη εθηθηφ ή κε φπνην άιιν 
κέζν θξίλεη θαηάιιειν ν αλάδνρνο. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη ζην ζχζηεκά ηνπ θαη λα 

πξνζκεηξά πξνο φθεινο ηνπ εθάζηνηε ηαμηδηψηε ηελ ζπγθέληξσζε κηιίσλ ή 
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άιισλ πξνζθνξψλ πνπ παξέρνπλ ηδίσο νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ή νη 
αιπζίδεο μελνδνρείσλ. 

Άξζξν 4 

Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα: 

1. Έρεη εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θξαηήζεσλ θαη έθδνζεο αεξνπνξηθψλ 
εηζηηεξίσλ θαη θξαηήζεσλ μελνδνρείσλ. 

2. Δίλαη θάηνρνο άδεηαο γεληθνχ ηνπξηζκνχ απφ ηνλ ΔΟΣ ή άιιεο 
ηζνδχλακεο άδεηαο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

3. Γηαζέηεη ηίηιν ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ Ι.Α.Σ.Α. ή άιιν 
ηζνδχλακν ηίηιν. 

4. Γηαζέηεη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ θαη έθδνζεο αεξνπνξηθψλ 
εηζηηεξίσλ, ηειεθσληθέο γξακκέο, εγθαηαζηάζεηο θαμ θαη ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. 

5. Γηαζέηεη θαιή γλψζε κίαο μέλεο γιψζζαο. 

6. Μελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπ. 

7. Μελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε (κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα) ή άιιε αλάινγε 
θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπ.  

8. Μελ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή εθθαζάξηζεο ή άιιε 
παξφκνηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο λνκνζεηηθέο ή 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

9. Μελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε 
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή. 

10.Έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

11.Έρεη εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο πξνβιέπεηαη 
απφ ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

Άξζξν 5 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Ο δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο ηνπ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Άδεηα γεληθνχ ηνπξηζκνχ απφ ηνλ ΔΟΣ ή άιιν ηζνδχλακν ηίηιν. 

2. Σίηιν ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ Ι.Α.Σ.Α. ή άιιν ηζνδχλακν 
ηίηιν. 

3. Τπεχζπλε δήισζε φηη δηαζέηεη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ θαη 

έθδνζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, ηειεθσληθέο γξακκέο, εγθαηαζηάζεηο 
θαμ θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

4. Τπεχζπλε δήισζε  
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- φηη έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθφ κε ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη 
απφ ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

- φηη δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 4, 

- φηη κε ηελ αλαθήξπμή ηνπ σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη πξν ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκίζεη, εληφο ξεηήο πξνζεζκίαο 
πνπ ζα ηάμεη κε ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζή ηεο ε αλαζέηνπζα αξρή, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 5. 

Άξζξν 6 

Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

Ο δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο ππνγξαθήο 
ηεο ζχκβαζεο ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο, κε θήξπμεο ζε θαηάζηαζε 
πηψρεπζεο ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε γηα ηνπο αιινδαπνχο. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε (κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα) ή 
εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 
γηα ηνπο αιινδαπνχο. 

3. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. 

4. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ 

θνξέα. 

5. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη ή λα 
ζπκπιεξψλνληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νηαζδήπνηε άιιεο 
αξκφδηαο αξρήο, φηαλ απηφο πξνέξρεηαη απφ θξάηνο πνπ δελ εθδίδεη 

έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή αλ ην εθδηδφκελν δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε 
ζχληαμε έλνξθεο βεβαίσζεο ζην θξάηνο πξνέιεπζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά 

κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη απφ ππεχζπλε δήισζε, ηεο νπνίαο ηε 
γλεζηφηεηα βεβαηψλεη ε αξκφδηα αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθνο. 

ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο πξνζθφκηζεο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ή 
εληνπηζκνχ πιεκκέιεηαο ζε απηά, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα θαιεί ηνλ 
επφκελν ζε ζεηξά θαηάηαμεο κεηνδφηε πξνο πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ 

θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 7 

Γηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ 

Η δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην είλαη δψδεθα κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα άιινπο 12 κήλεο θαη κέρξη εμαληιήζεσο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. 

Άξζξν 8 

Κξηηήξην αλάζεζεο  

Η ζπκθσλία-πιαίζην ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 
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Άξζξν 9 

ύληαμε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

Η ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο, 
εθθξάδεηαη ζε επξψ. Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο 

θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε. Σπρφλ ΦΠΑ βαξχλεη ην ΚΓΔΟΓ. 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο κε ππνθείκελεο ζε αλαζεψξεζε φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ 

έθπησζεο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, ε πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη 

ζην πνζφ κε ην νπνίν ην πξαθηνξείν ζα επηβαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
επί ηεο θαζαξήο ηηκήο ησλ εηζηηεξίσλ. Σν πνζφ επηβάξπλζεο ζα 
εμεηδηθεχεηαη γηα εηζηηήξηα εζσηεξηθνχ, Δπξψπεο θαη ππεξαηιαληηθά. 

Καζαξή ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ λνείηαη ε ηηκή απηνχ, αθαηξνπκέλσλ ησλ θάζε 
κνξθήο άκεζσλ ή έκκεζσλ πξνκεζεηψλ πνπ δίδεη ε θάζε εηαηξία ζην 

πξαθηνξείν θαη αθαηξνπκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο εμφδσλ έθδνζεο πνπ 
απηή επηβάιιεη φηαλ ην εθδίδεη άκεζα ε ίδηα. 

ηελ πεξίπησζε ηεο δηακνλήο ζε μελνδνρεία, ε πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη 

ζην πνζφ κε ην νπνίν ην πξαθηνξείν ζα επηβαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
επί ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπ μελνδνρείνπ κε πξσηλφ αλά δηαλπθηέξεπζε. 

Καζαξή ηηκή λνείηαη ε ηηκή πνπ ρξεψλεη άκεζα ην μελνδνρείν ην 
πξαθηνξείν. Γηα ηελ επηινγή ηνπ μελνδνρείνπ ζα απνζηέιιεηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαηάινγνο ησλ μελνδνρείσλ κε ην θαζαξφ θφζηνο θαη κε 
αλαγξαθή ηεο ζπκθσλεκέλεο ακνηβήο ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ bonus ε πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ bonus 

πνπ πξνζθέξεη ην πξαθηνξείν επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο. 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο είλαη απαξαίηεηε ε 
ζπκπιήξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ αθνινπζεί, ρσξίο αιινίσζε ή 
πξνζζήθε εθ κέξνο ησλ πξνζθεξφλησλ. ε πεξίπησζε ινγηζηηθψλ 

ζθαικάησλ ζην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
ζα πξνβαίλεη ζηε δηφξζσζή ηνπο θαη εάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζα 

απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά. 

 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  

Α.  Δηζηηήξηα  

Α

Α Πεξηγξαθή Κόζηνπο Πνζό 

1. 
Πνζφ ζε € επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ησλ 
εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ 

* 

2. 
Πνζφ ζε € επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ησλ 
εηζηηεξίσλ εμσηεξηθνχ (Δπξψπε βάζεη IATA) 

* 

3. 
Πνζφ ζε € επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ησλ 
εηζηηεξίσλ εμσηεξηθνχ (ππεξαηιαληηθά βάζεη IATA) 

* 

Β. Ξελνδνρεία  

Α

Α Πεξηγξαθή Κόζηνπο 

Πνζνζ

ηό 

1. 
Πνζνζηφ επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ηνπ 
μελνδνρείνπ εζσηεξηθνχ κε πξσηλφ αλά δηαλπθηέξεπζε * 
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2. 

Πνζνζηφ επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ηνπ 

μελνδνρείνπ εμσηεξηθνχ κε πξσηλφ αλά δηαλπθηέξεπζε * 

Γ Bonus (Πξνζθνξά % bonus επί ηνπ ηδίξνπ) * 

 

ηα εηζηηήξηα ζα αλαγξάθεηαη έλα κφλν πνζφ, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηνπ 

εηζηηεξίνπ (ηνπξηζηηθή, επαγγεικαηηθή ζέζε). 

Σν πξνζθεξφκελν ζπλνιηθφ πνζφ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα, θφξνπο, 
ηέιε, θξαηήζεηο θιπ. 

Άξζξν 10 

Τπνβνιή πξνζθνξώλ 

Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 
απηνπξνζψπσο ή κε ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπο ή κε λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν, ή κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή / 

ππεξεζία ηαρπκεηαθνξψλ. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ κέρξη ηελ  31.1.2011, εκέξα 

ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ψξα 12:00 (30 εκέξεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ζηνλ ειιεληθφ 
ηχπν) ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Γηθαίνπ, Ιθάξσλ 1 (ΣΘ 14) 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αρκόδηος γηα πιεροθορίες,: θα 

Τδούιηα Θεοθηιίδοσ (Τει: 2310 486900, 486901, Fax: 2310 476366, email: 
kdeod@cieel.gr) 

Όζεο πξνζθνξέο δελ πεξηέιζνπλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ ΚΓΔΟΓ κέρξη ηελ 
αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα δελ ιακβάλνληαη ππφςε. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο 
ηνπο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. Αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ παξαιάβνπλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο εληφο κελφο απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπο, απηέο 

θαηαζηξέθνληαη. 

Άξζξν 11 

Πεξηερόκελν - ηζρύο πξνζθνξώλ 

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ πεξηέρνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
ππνςεθίνπ.  

Πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα νη πξνζθεξφκελεο 
ηηκέο ή ε ζπλνιηθή ηηκή, απνξξίπηνληαη. 

Αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ απνξξίπηνληαη. 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ 
γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο 

κηθξφηεξν ησλ εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

Άξζξν 12 

Μέζνδνο αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

Η θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ κεηνδφηε ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηε καζεκαηηθή ζρέζε: 
 

Κ= (0,25Κ1+ 0,25Κ2+ 0,20Κ3+ 0,20Κ4+ 0,05Κ5+ 0,05Κ6) 100  
 

mailto:kdeod@cieel.gr
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Μεηνδόηεο ζα αλαδεηρζεί ν πξνζθέξσλ ηε κεγαιύηεξε ηηκή Κ  
 

Όπνπ Κ1 είλαη ν ιφγνο: 
Σν κηθξφηεξν πξνζθεξφκελν ζην δηαγσληζκφ απφ ηα ζπκκεηέρνληα 

πξαθηνξεία πνζφ επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ησλ 

εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ 

Πξνζθεξφκελν ζην δηαγσληζκφ απφ ην ζπκκεηέρνλ πξαθηνξείν πνζφ 

επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ησλ εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ 
 
Όπνπ Κ2 είλαη ν ιφγνο: 

Σν κηθξφηεξν πξνζθεξφκελν ζην δηαγσληζκφ απφ ηα ζπκκεηέρνληα 
πξαθηνξεία πνζφ επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ησλ 

εηζηηεξίσλ εμσηεξηθνχ (γηα Δπξψπε) 

Πξνζθεξφκελν ζην δηαγσληζκφ απφ ην ζπκκεηέρνλ πξαθηνξείν πνζφ 
επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ησλ εηζηηεξίσλ εμσηεξηθνχ 

(γηα Δπξψπε) 
 

Όπνπ Κ3 είλαη ν ιφγνο: 
Σν κηθξφηεξν πξνζθεξφκελν ζην δηαγσληζκφ απφ ηα ζπκκεηέρνληα 
πξαθηνξεία πνζφ επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ησλ 

εηζηηεξίσλ εμσηεξηθνχ (ππεξαηιαληηθά) 

Πξνζθεξφκελν ζην δηαγσληζκφ απφ ην ζπκκεηέρνλ πξαθηνξείν πνζφ 
επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ησλ εηζηηεξίσλ εμσηεξηθνχ 

(ππεξαηιαληηθά) 
 

Όπνπ Κ4 είλαη ν ιφγνο: 
Σν κηθξφηεξν πξνζθεξφκελν ζην δηαγσληζκφ απφ ηα ζπκκεηέρνληα 
πξαθηνξεία πνζνζηφ επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ηνπ 

μελνδνρείνπ εζσηεξηθνχ, γηα δηαλπθηέξεπζε κε πξσηλφ 

 
Πξνζθεξφκελν ζην δηαγσληζκφ απφ ην ζπκκεηέρνλ πξαθηνξείν πνζνζηφ 
επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ηνπ μελνδνρείνπ εζσηεξηθνχ, 
γηα δηαλπθηέξεπζε κε πξσηλφ 

 
Όπνπ Κ5 είλαη ν ιφγνο: 

Σν κηθξφηεξν πξνζθεξφκελν ζην δηαγσληζκφ απφ ηα ζπκκεηέρνληα 
πξαθηνξεία πνζνζηφ επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ηνπ 

μελνδνρείνπ εμσηεξηθνχ γηα δηαλπθηέξεπζε κε πξσηλφ 

Πξνζθεξφκελν ζην δηαγσληζκφ απφ ην ζπκκεηέρνλ πξαθηνξείν πνζνζηφ 
επηβάξπλζεο επί ηεο θαζαξήο («λέην») ηηκήο ηνπ μελνδνρείνπ εμσηεξηθνχ 

γηα δηαλπθηέξεπζε κε πξσηλφ 
 
Όπνπ Κ6 είλαη ν ιφγνο: 

Πξνζθεξφκελν ζην δηαγσληζκφ απφ ην ζπκκεηέρνλ πξαθηνξείν πνζνζηφ 

bonus επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ  

Σν κεγαιχηεξν πξνζθεξφκελν ζην δηαγσληζκφ απφ ηα ζπκκεηέρνληα 

πξαθηνξεία πνζνζηφ bonus επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ 
 

ε πεξίπησζε κεδεληθήο (0) επηβάξπλζεο ή πξνζθνξάο Bonus, ηφηε ζα 
ινγίδεηαη γηα ηνλ καζεκαηηθφ ηχπν σο 0,0001€ ή 0,0001%.  
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Άξζξν 13 

Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 

Η απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο 
εκέξαο θαη ψξαο θαηάζεζεο, ζηα γξαθεία ηνπ ΚΓΔΟΓ, Ιθάξσλ 1 (ΣΘ 14) 

55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ επηηξέπεηαη 
λα παξίζηαληαη φινη φζνη έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξά απηνπξνζψπσο ή κε 
ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο 
δηνίθεζεο ηνπ ΚΓΔΟΓ θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνπο 

δηαγσληδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Καλνληζκνχ πκβάζεσλ 
Πξνκεζεηψλ ηνπ ΚΓΔΟΓ. 

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ, ην ΚΓΔΟΓ κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ 

θαηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ ππνςεθίσλ κε ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο. 

Άξζξν 14 

ύλαςε ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ 

Η ζχλαςε θαη ε εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ δηέπεηαη απφ ηνπο 

φξνπο απηήο θαη ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ 
ΚΓΔΟΓ. 

Σν θείκελν ηεο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην 
νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη ινηπά ζπκβαηηθά 

ηεχρε, απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο πξνθαλψλ ζθαικάησλ ή 
παξαδξνκψλ. 

Άξζξν 15 

Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπ αλαηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπκθσλίαο - 
πιαηζίνπ πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ ΚΓΔΟΓ. 

Ο αλάδνρνο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ κε ην ΚΓΔΟΓ, 

ηεθκαίξεηαη φηη έρεη πιήξε γλψζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θηλδχλσλ. Σεθκαίξεηαη 

επίζεο φηη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην 
ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο κεηά απφ ηελ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξηλ απφ 

ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Σπρφλ παξάιεηςε ή πιεκκέιεηα ζηελ 
ελεκέξσζε ηνπ δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 

θαη επζχλεο. 

Ο αλάδνρνο θέξεη επζχλε θαιήο θαη άξηηαο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο. Δπζχλεηαη δε γηα θάζε είδνπο βιάβε θαηά ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, απφ νηαλδήπνηε αηηία θαη εάλ 
πξνέξρεηαη, εθηφο αλ άιισο πξνβιεθζεί ζηελ ζχκβαζε. 

Άξζξν 16 

Δθαξκνζηέν δίθαην 

Η παξνχζα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ε ζπκθσλία - πιαίζην 

δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Κάζε δηαθνξά πνπ ζα αλαθχςεη θαηά ηε 



 

 

 

Σειίδα 10 από 10 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην 
ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Με ηελ κε αρηζκό πρωη. 14875/2010 απόθαζε ηες Δηεσζύληρηας ηοσ ΚΔΕΟΔ 

 

Θεζζαιολίθε, 17 Δεθεκβρίοσ 2010 

 

 

 

 

Καζεγήηρηα Εσ. Κοσηούπα Ρεγθάθοσ 

Δηεσζύληρηα ηοσ ΚΔΕΟΔ 


