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ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ξάνθη 13/10/2014

Α.Π 25148

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δημοσίευσης Προκήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή,

προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού με τα κάτωθι στοιχεία, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους, που
αποτυπώνονται ως ακολούθως:

Α. Περίληψη Προκήρυξης
Είδος Διαγωνισμού: Δημόσιος Πρόχειρος Διαγωνισμός
Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια Υπηρεσιών και αγαθών-υλικών
Τίτλος Διαγωνισμού: Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Υπηρεσιών και Αγαθών – Υλικών
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε
ευρώ (€)

25.000,00

Φ.Π.Α. Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος
Διαγωνισμός :

Βλαπτικές επιπτώσεις της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
εξειδικευμένοι βιοδείκτες στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας και
εκστρατεία ενημέρωσης

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους
Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.: ΚΕ-81037
Κωδικός πράξης ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης: 2012ΣΕ09180032
Κωδικός MIS : 365611
Κωδικός ΣΑ: Ε0918
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): κα Αλεξίου - Χατζάκη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
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Τμήματος Ιατρικής  Δ.Π.Θ., email: achatzak@med.duth.gr
Αρ. Πρωτοκ. του αιτήματος του Ε.Υ. για έγκριση
της διενέργειας & προκήρυξης του παρόντος
δημόσιου διαγωνισμού

18238/14.07.2014

Απόφαση έγκρισης της διενέργειας &
προκήρυξης του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού

21367/29.08.2014 (ΑΔΑ: Ω6344ΨΖΥ1-ΤΗΑ)

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για το
σύνολο της προμήθειας (δηλ. για όλες τις ομάδες ειδών)

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού:
(από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης
Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.)

30/10/2014, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 10:00

Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού: Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Δραγάνας, Πόλη Αλεξανδρούπολη
68100, γραφείο Ε.Υ. Αλεξίου - Χατζάκη Αικατερίνης, Τμήμα Ιατρικής
ΔΠΘ, τηλ. επικοινωνίας: 2551030533

Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε
τρόπο, αρκεί να περιέλθουν το αργότερο μέχρι:

29/10/2014, ημέρα: Τετάρτη, ώρα: 14:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Δραγάνας, Πόλη Αλεξανδρούπολη
68100, γραφείο Ε.Υ. Αλεξίου - Χατζάκη Αικατερίνης, Τμήμα Ιατρικής
ΔΠΘ, τηλ. επικοινωνίας: 2551030533

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του
διαγωνισμού;

κα Αλεξίου - Χατζάκη Αικατερίνη,  Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος
Ιατρικής  Δ.Π.Θ., τηλ. επικοινωνίας: 2551030533, email
achatzak@med.duth.gr

Δωρεάν διάθεση της περίληψης και της αναλυτικής
προκήρυξης του διαγωνισμού

Από την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ. στο
δικτυακό τόπο http://www.rescom.duth.gr

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία:  Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
 Να δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες από την επόμενη

μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
 Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του

διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί
με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Αρ. Πρωτ. της απόφασης συγκρότησης, κατόπιν
κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 26, του
Ν.4024/2011), των Επιτροπών (i) Διενέργειας
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών
(ΕΔΔΑΠ), και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως
άνω αναφερόμενου έργου

14873/16.06.2014 (ΑΔΑ: 7ΜΙΓ46ΨΖΥ1-ΔΚ4)

λαμβάνοντας υπόψη:

 Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση

ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α.

Β1/819 (ΦΕΚ Β΄ 920/21.12.1988).

 Τις διατάξεις της ΚΥΑ/679/22.08.96 (ΦΕΚ 826Β), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ’ παρ. 10

του άρθρου 2 του Ν.2233/1994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το

άρθρο 36 του Ν.3848/2010.
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 Το  Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (στο βαθμό που οι διατάξεις του δεν συγκρούονται

με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς των

ΑΕΙ).

 Ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του,

επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ

2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10%

διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).

 Τις σχετικές διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης, και του Οδηγού Προμηθειών, του

Ειδικού Λογαριασμού του Δ. Π. Θράκης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.

Θράκης.

 Το άρθρο 1 του “Οδηγού χρηματοδότησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ.” (ΦΕΚ Β’

416/09.03.2009) βάσει του οποίου νόμιμος εκπρόσωπος του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ. είναι ο

Πρόεδρος, ή κωλυομένου του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, που ορίζεται σύμφωνα με

τις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 4 της ΚΥΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996), και την

απόφαση η οποία ελήφθη από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών στη Συνεδρίαση 326/10.09.2014,

σύμφωνα με την οποία ο κ. Σταύρος Τουλουπίδης, Καθηγητής του Δ.Π.Θ. ορίζεται ως Αντιπρόεδρος της

Επιτροπής Διαχ/σης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών)

 Την ένταξη της Πράξης με Α.Π. 722/08.03.2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής

Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω προγράμματος.

 Το αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου της Πράξης/Εργου για την έγκριση διενέργειας του παρόντος

διαγωνισμού

 Την απόφαση που ελήφθη από την Επιτροπή Ερευνών για την έγκριση διενέργειας και της προκήρυξης του

παρόντος διαγωνισμού

 Το αίτημα του  Επιστημονικά Υπευθύνου της Πράξης/Έργου, για τη συγκρότηση κατόπιν κλήρωσης

(σύμφωνα με το αρ. 26, του Ν.4024/2011), των Επιτροπών (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης

Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργου .

 Την απόφαση που ελήφθη από την Επ. Ερ., για την έγκριση της συγκρότησης, κατόπιν κλήρωσης (σύμφωνα

με το αρ. 26, του Ν.4024/2011), των Επιτροπών (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών

(ΕΔΔΑΠ), και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργου .

 Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 24895/09.10.2014 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας &

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μονάδα Β για τη δημοπράτηση του παρόντος διαγωνισμού.
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 Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Ά 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.

 Το άρθρο 26 “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης”, του Ν.4024/2011.

Ο Αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ.

Σταύρος Τουλουπίδης
Καθηγητής Δ.Π.Θ.
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Β. Αναλυτική Προκήρυξη του Δημόσιου Διαγωνισμού
Προμηθειών
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1. Όροι Διαγωνισμού

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική
αξιοπιστία και φερεγγυότητα με συναφή δραστηριότητα στο αντικείμενο του διαγωνισμού και
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997,
και πληρούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

i. Να διαθέτουν τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό (όπως αποδεικνύεται από τη διοργάνωση τουλάχιστον 5 επιστημονικών Συνεδρίων την
τελευταία πενταετία εκ των οποίων κάποια να είναι διεθνή και κάποια στα πλαίσια
ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων όπως ΕΣΠΑ ή διασυνοριακά προγράμματα).

ii. Nα είναι μέλος τουλάχιστον μίας εκ των ακόλουθων ομοσπονδιών ή να είναι πιστοποιημένος με ISO
9001-2008. E.F.A.P.C.O. (European Federation of Associations of Professional Congress
Organizers) ή S.E.T.E. (Association of Greek Tourism Enterprises) ή H.A.T.T.A. (Hellenic
Association of Travel Agents) ή H.A.P.C.O. (Hellenic Association of Professional Congress
Organizers).

iii. Να παρέχουν προσύμφωνο συνεργασίας με τους χώρους διεξαγωγής των σεμιναρίων και της
ημερίδας.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά-αποδεικτικά που αφορούν τα ως άνω χαρακτηριστικά 1.i, 1.ii, 1.iii
πρέπει να συμπεριληφθούν στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, για τον οποίο γίνεται μνεία παρακάτω.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των παραπάνω, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Οι παραπάνω όροι αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου οι προσφορές να κρίνονται ως
αποδεκτές.

3. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά στο σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών για το σύνολο των ομάδων, εφόσον πληρούνται
οι τεχνικές προδιαγραφές. Επισημαίνεται ότι η προσφορά του κάθε υποψήφιου αναδόχου, θα αφορά
υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, όλες τις ομάδες ειδών. Δηλ. προσφορά που δεν θα καλύπτει όλες τις
ομάδες ειδών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με τον Ειδικό Λογαριασμό του Δ. Π.
Θράκης θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

5. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (εντός του οποίου θα εμπεριέχονται
ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς) που θα φέρει τις  παρακάτω
ενδείξεις :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: …………………………………………………………………………………….…
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: …………………………………………….. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
e-mail: …………………………………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)

Για το Διαγωνισμό: «Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Υπηρεσιών και Αγαθών – Υλικών»
Κωδικός Έργου: 81037
Αριθμός Πρωτοκόλλου της Προκήρυξης: ……………………………………………………..

Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «ΑΛΕΞΙΟΥ - ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη
Δραγάνας, Πόλη Αλεξανδρούπολη 68100, γραφείο Ε.Υ. Αλεξίου - Χατζάκη Αικατερίνης, Τμήμα
Ιατρικής ΔΠΘ, τηλ. επικοινωνίας: 2551030533»

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο
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6. Οι προσφορές (Οικονομική και Τεχνική) θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν  συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα,
σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.

7. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το
ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10. Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό
εκπροσώπησης.

11. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν  στην Ε.Δ.Δ.Α.Π με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε
λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

12. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π).

13. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν από την Ε.Δ.Δ.Α.Π., για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων.

14. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), με αιτιολογημένη
γνωμοδότηση της, μπορεί να προτείνει ότι αναφέρεται στο άρθρο 21 του Π.Δ.118/2007.

15. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα

16. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης (που επιστρέφεται μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθειών που αναφέρονται στη σύμβαση και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και η οποία θα
πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της Ενότητας 3: «Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης». Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση.

17. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής
επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα
Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ.

18. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών, να αποφασίσει την τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την
παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε
στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για
οποιονδήποτε λόγο.

19. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου η δωρεάν προσφορά υπηρεσιών ή
επιπλέον συνοδευόντων στοιχείων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων
της προκήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς τόσο στην Τεχνική όσο και στην
Οικονομική προσφορά και θα συνεκτιμώνται από την Ε.Δ.Δ.Α.Π..

20. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

21. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα αναγγέλλει-παραγγέλλει
στον ανάδοχο, τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.

22. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών θα γίνεται από τον ανάδοχο εντός του προβλεπόμενου
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του έργου που σχετίζονται με το διαγωνισμό,
όπως θα προσδιορίζεται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου.
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23. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, είτε στους χώρους του
Δ.Π.Θ., είτε στους χώρους διεξαγωγής των επιμέρους δράσεων του έργου που σχετίζονται με το
διαγωνισμό, κατόπιν συνεννοήσεως με την Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

24. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στους προμηθευτές θα μπορεί να γίνεται τμηματικά, μετά
το πέρας της κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας (ανά σεμινάριο της ομάδας 1 & ομάδα 2) ή παραλαβή των
αντίστοιχων ειδών (ομάδα 1). Για τους προμηθευτές Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Νόμου 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.03.94) παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού
της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή
φόρου εισοδήματος  και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.

25. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος
του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ
2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10%
διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).

26. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην υπογεγραμμένη
σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα)
και εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον Ειδικό Λογαριασμό του Δ.Π.Θ.

27. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που
θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Ξάνθης.
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2. Τεχνικές προδιαγραφές

2.1 Περιγραφή του έργου

Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία κουλτούρας Υγιεινής και Ασφάλειας και η οικολογική αφύπνιση της
ευαίσθητης ομάδας πληθυσμού των αγροτών, που θα βοηθήσει στη βελτίωση της υγείας των ίδιων και του γενικού
πληθυσμού (καταναλωτές). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο αγροτικός πληθυσμός της περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης που θα αποτελέσει τον άμεσο αποδέκτη, αποτελείται κυρίως από ευάλωτες ομάδες κοινωνικο-
οικονομικά υποβαθμισμένων μειονοτήτων. Παράλληλα με τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας είναι προφανή τα
παράπλευρα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την μείωση των δαπανών περίθαλψης και φαρμακοθεραπείας
οξέων και χρόνιων βλαπτικών επιδράσεων. Η ασφαλέστερη χρήση των φυτοφαρμάκων βάση της αναπτυσσόμενης
οικολογικής συνείδησης θα οδηγήσει σε μείωση της σχετικής περιβαλλοντικής μόλυνσης και πρόληψη της
νοσηρότητας του γενικού πληθυσμού.
Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:
Δ1.1: Υποκειμενική εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου με τη χρήση επιδημιολογικού ερωτηματολογίου
Δ1.2: Κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις.
Δ1.3: Βιολογικές μετρήσεις με τη χρήση βιοδεικτών
Δ1.4: Ανάλυση αποτελεσμάτων
Δ1.5: Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση για Υγιεινή και ασφάλεια - Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των
αγροτών
Δ1.6: Διάχυση των αποτελεσμάτων
Δ1.7: Διαχείριση και αξιολόγηση της Πράξης

2.2 Είδη προς Προμήθεια και τεχνικά χαρακτηριστικά

Ομάδα
Ειδών

α/α

CPV Είδη/υπηρεσίες προς
προμήθεια Ποσότητα

Κόστος
(χωρίς

ΦΠΑ) (€)

Ποσοστό
ΦΠΑ
(%)

ΦΠΑ
(€)

Συνολική
αξία
(€)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 79800000-2
Παραγωγή έντυπου
εκπαιδευτικού υλικού
(αφίσες, φυλλάδια)

1001
(αποκοπή) 4.065,04 23 934,96 5.000,00

2 55120000-7

Διοργάνωση
σεμιναρίων
επιμόρφωσης αγροτών
(4 σεμινάρια)

42
(αποκοπή) 11.382,11 23 2.617,89 14.000,00

3 55120000-7
63515000-2

Διοργάνωση Ημερίδας
για το κοινό, και
Μετάβαση και Διαμονή
έξι (6)
προσκεκλημένων
ομιλητών από την
Ελλάδα

14
(αποκοπή) 4.878,04 23 1.121,96 6.000,00

Σύνολο 20.325,19 4.674,81 25.000,00

Οι τεχνικές προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προς παροχή υπηρεσιών, περιγράφονται αναλυτικά, ανά Ομάδα

Ειδών ως εξής:
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Ομάδα Ειδών 1: Παραγωγή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια)
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) : 5.000,00 €

α/α CPV Είδος προς προμήθεια Ποσότητα

Κόστος

(χωρίς

ΦΠΑ) (€)

Ποσοστό

ΦΠΑ

(%)

ΦΠΑ

(€)

Συνολική

αξία

(€)

1 79800000-2
Παραγωγή έντυπου

εκπαιδευτικού υλικού
(αφίσες, φυλλάδια)

1000
(Αποκοπή)

4.065,04 23 934,96 5.000,00

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η Ομάδα Ειδών 1 αφορά στην παραγωγή και εκτύπωση χιλίων (1.000) ενημερωτικών φυλλαδίων με σκοπό την
ενημέρωση κοινού και σχετιζόμενων φορέων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ομάδας Ειδών 1 αναγράφονται στον
Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραγωγής έντυπου εκπαιδευτικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια)

Για τη δράση, η οποία αφορά στην παραγωγή και εκτύπωση χιλίων (1.000) ενημερωτικών φυλλαδίων με σκοπό την
ενημέρωση κοινού και σχετιζόμενων φορέων, θα απαιτηθούν τα εξής:

Α/Α
Είδους ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ζητούμενη

Ποσότητα

1
Ενημερωτικά φυλλάδια για τα σεμινάρια με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) δίπτυχα συνολικής διάστασης 21cm X 29,7cm (A4),
β) με τετράχρωμη εκτύπωση σε χαρτί illustration ή velvet (βάρους τουλάχιστον 135 gr)

400

2

Ενημερωτικά φυλλάδια για την ημερίδα (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος) με τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) δίπτυχα συνολικής διάστασης 21cm X 29,7cm (A4),
β) με τετράχρωμη εκτύπωση σε χαρτί illustration ή velvet (βάρους τουλάχιστον 135 gr)

100

3 Αφίσα σεμιναρίων - έγχρωμης εκτύπωσης, διαστάσεων τουλάχιστον Α3 σε χαρτί illustration 50
4 Αφίσα ημερίδας - έγχρωμης εκτύπωσης, διαστάσεων τουλάχιστον Α3 σε χαρτί illustration 50

5 Αναπαραγωγή έντυπου υλικού 20 έγχρωμων σελίδων (συμπεριλαμβανομένου του
προγράμματος και κατάστασης συμμετεχόντων εκπαιδευτών), διαστάσεων 15x21 (Β5) 400

6 Παροχή επιμέλειας όλων των ανωτέρω εντύπων (γραφιστική περιεχομένου, συντονισμός
παραγωγής & επεξεργασία αναπαραγωγής) -

Ομάδα Ειδών 2: Διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης αγροτών (4 σεμινάρια)
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) : 14.000,00 €

α/α CPV Είδος προς προμήθεια Ποσότητα

Κόστος

(χωρίς

ΦΠΑ) (€)

Ποσοστό

ΦΠΑ

(%)

ΦΠΑ

(€)

Συνολική

αξία

(€)

1 55120000-7
Διοργάνωση σεμιναρίων
επιμόρφωσης αγροτών (4

σεμινάρια)

42
(Αποκοπή)

11.382,11 23 2.617,89 14.000,00

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η Ομάδας Ειδών 2 αφορά τη διοργάνωση τεσσάρων σεμιναρίων επιμόρφωσης στο νομό Έβρου, σε διαφορετικές
περιοχές  (Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα, Τυχερό). Οι τεχνικές προδιαγραφές αναγράφονται στον
Πίνακα 2
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Πίνακας 2: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διοργάνωσης σεμιναρίων επιμόρφωσης αγροτών (4 σεμινάρια)

Α/Α
Είδους ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ζητούμενη

Ποσότητα

1 Ενοικίαση 1 αίθουσας 100 ατόμων για μισή ημέρα (8:00 – 15:00)  σε ξενοδοχείο ή
άλλο χώρο 4

2 Απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός και αντίστοιχη υποστήριξη για την προβολή
οπτικοακουστικού υλικού σε οθόνη μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή 4

3 Catering 1 διαλείμματος για 100 άτομα (καφές, τσάι, αφεψήματα, νερό, βουτήματα) 4

4 Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα για 100 άτομα (σάντουιτς, πιτάκια
καφές/τσάι/νερό/αναψυκτικά) 4

5 1 Banner για τα σεμινάρια με χαρακτηριστικά: α) διαστάσεων roll up banners
(60x200 cm)  β) τετράχρωμη εκτύπωση γ) πλαστικοποιημένο χαρτί 4

6 Φωτογράφηση τελετής έναρξης της εκδήλωσης και παράδοση τουλάχιστον 15
φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή (CD) 4

7 Παροχή επιμέλειας του εντύπου (γραφιστική περιεχομένου, συντονισμός
παραγωγής) 1

8 Γραμματειακή υποστήριξη δύο (2) ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της
διοργάνωσης 4

9

Φάκελος συμμετεχόντων για 100 άτομα που θα περιλαμβάνει:
1) Ένα χαρτοφύλακα
2) Στυλό
3) Μπλοκ σημειώσεων
4) Πιστοποιητικά συμμετοχής
5) Πρόγραμμα σεμιναρίου

4

10 Δελτίο τύπου στο facebook 4

11 Ένα (1) επίσημο μεσημεριανό γεύμα για 10 συμμετέχοντες σε εστιατόριο της
περιοχής, σερβιριστό: σύνθεση 4 πιάτων και ποτό, κρασί ή μπύρα, αναψυκτικά 4

12 Δημιουργία και ενημέρωση (τεχνικό και δημιουργικό μέρος) ιστοσελίδας
ενημέρωσης 1

Ομάδα Ειδών 3: Διοργάνωση Ημερίδας για το κοινό, και
Μετάβαση και Διαμονή έξι (6) προσκεκλημένων ομιλητών από την Ελλάδα

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) : 6.000,00 €

Ομάδα

Ειδών
CPV

Είδος προς

προμήθεια
Ποσότητα

Κόστος

(χωρίς

ΦΠΑ) (€)

Ποσοστό

ΦΠΑ

(%)

ΦΠΑ

(€)

Συνολική

αξία

(€)

3

55120000-7

Διοργάνωση

Ημερίδας για το

κοινό
1

4.878,04 23 1.121,96 6.000,00

63515000-2

Μετάβαση και

Διαμονή έξι (6)

προσκεκλημένων

ομιλητών από την

Ελλάδα

1
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η Ομάδα 3 αφορά τη διοργάνωση μίας Ημέρας Ενημέρωσης για το κοινό και σχετιζόμενους φορείς στην
Αλεξανδρούπολη, και Μετάβαση και Διαμονή έξι (6) προσκεκλημένων ομιλητών από την Ελλάδα. Τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αναγράφονται στον Πίνακα 3

Πίνακας 3: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διοργάνωσης Ημερίδας για το κοινό, και Μετάβασης και Διαμονής έξι (6)
προσκεκλημένων ομιλητών από την Ελλάδα.

Α/Α
Είδους ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ζητούμενη

Ποσότητα

1 Ενοικίαση 1 αίθουσας χωρητικότητας 100 ατόμων για όλη τη διάρκεια της ημέρας (8:00–
20:00)  σε ξενοδοχείο κατηγορίας πέντε αστέρων 1

2
Παροχή απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού και αντίστοιχης υποστήριξης για την προβολή
οπτικοακουστικού υλικού σε οθόνη μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή και απαραίτητη
μικροφωνική εγκατάσταση

1

3 Φωτογράφηση τελετής έναρξης της εκδήλωσης και παράδοση τουλάχιστον 20
φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή (CD) 1

4 Catering all day για 100 άτομα (καφές, τσάι, αφεψήματα, νερό, βουτήματα) 1

5 Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα για 100 άτομα (σάντουιτς, πιτάκια, σαλάτα κ.ά.,
καφές/τσάι/νερό/αναψυκτικά) 1

6

Φάκελος συμμετεχόντων για 100 άτομα που θα περιλαμβάνει:
1) Ένα χαρτοφύλακα
2) Στυλό
3) Μπλοκ σημειώσεων
4) Βεβαιώσεις συμμετοχής

1

7 Badges με τα ονόματα των συμμετεχόντων, lanyards και πλαστικές θήκες κονκάρδας για
100 άτομα 1

8 Δελτίο τύπου στο facebook 1

9 1 Banner για την ημερίδα με χαρακτηριστικά: α) διαστάσεων roll up banners
(60x200 cm) β) τετράχρωμη εκτύπωση γ) πλαστικοποιημένο χαρτί 1

10 Γραμματειακή υποστήριξη τριών (3) ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημερίδας 1

11 Μετάβαση έξι εισηγητών από την Ελλάδα: 6 αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού προς
Αλεξανδρούπολη με επιστροφή 1

12 Διαμονή έξι εισηγητών στο χώρο διεξαγωγής της ημερίδας για 2 διανυκτερεύσεις 1

13 Δείπνο ή γεύμα για 10 άτομα (παραμονή ημερίδας), σερβιριστό: σύνθεση 4 πιάτων και
ποτό, κρασί ή μπύρα, αναψυκτικά 1

14 Δείπνο ή γεύμα (ημέρα ημερίδας) για 20 άτομα, σερβιριστό: σύνθεση 4 πιάτων και ποτό,
κρασί ή μπύρα, αναψυκτικά 1

2.3 Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που
έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης ανάδοχο, η πρόσφορά
του οποίου κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω:

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών στοιχείων (τιμή), κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες με
συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής
βαρύτητας (%)

Παραπομπή

Α’ Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας 80%

1 Συμφωνία των επιμέρους στοιχείων της προσφοράς με τις
τεχνικές προδιαγραφές 80%

Ενότητα 2.2: Είδη προς
Προμήθεια και τεχνικά

χαρακτηριστικά, σελ. 10,
και Ενότητα 2.5 Πίνακες
Συμμόρφωσης, σελ. 16

Β’ Ομάδα Υποστήριξης και Κάλυψης Υπηρεσιών
1 Εγγύηση υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών 20% Ενότητα 2.3 Αξιολόγηση

- Βαθμολόγηση, σελ. 14
ΣΥΝΟΛΟ 100%

Τα κριτήρια αξιολόγησης αποτελούνται από δύο ομάδες, την Ομάδα Α’: Συμφωνία των επιμέρους στοιχείων της
προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, και την Ομάδα Β’: Εγγύηση υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σημειώνεται πως για την Ομάδα Β’ θα εξεταστεί και θα συνεκτιμηθεί η εγγύηση υψηλού επιπέδου παρεχόμενων
υπηρεσιών, όπως τεκμηριώνεται από το συνολικό βιογραφικό σημείωμα της εταιρίας. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν:

i. η εμπειρία πλέον των 5 ετών στη διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων,
ii. η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων μεγέθους τουλάχιστον 200 συμμετεχόντων,

(Η απόδειξη των παραπάνω θα αποδεικνύεται από τις συμβάσεις για τη διοργάνωση των συνεδρίων, ή/και τα παραστατικά
ή/και το έντυπο υλικό των συνεδρίων. Επιπλέον, με την Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται τα συνέδρια τα οποία έχει
διοργανώσει, την ημερομηνία διεξαγωγής τους, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν. Τα όποια παραστατικά
θα υποβάλλονται στην τεχνική προσφορά).

2.4 Διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης Προσφορών

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής
της προσφοράς (συγκριτικής) προς την Σταθμισμένη Βαθμολογία της. Η Συγκριτική Τιμή προκύπτει από το άθροισμα των
προσφερόμενων Τιμών σε όλες τις ομάδες ειδών. Αντίστοιχα, η Σταθμισμένη Βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών σε όλες τις ομάδες ειδών.

Συγκριτική Τιμή
Λ = --------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία

Για τις δύο ομάδες βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ποσοστό επί τοις
εκατό 80 και 20 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.

Όλα τα επί μέρους στοιχεία βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
επακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του
στοιχείου, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
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2.5 Πίνακες Συμμόρφωσης

Οι Πίνακες Συμμόρφωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και η συμπλήρωση τους
είναι υποχρεωτική. Τα απαιτούμενα σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης τεχνικά χαρακτηριστικά θεωρούνται
όλα σημαντικά και η μη εξολοκλήρου κάλυψή τους ενδέχεται, κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π., να αποτελέσει λόγο
απόρριψης της προσφοράς. Οι Πίνακες Συμμόρφωσης έχουν διαμορφωθεί όπως ακολουθεί και θα συμπληρωθούν
υποχρεωτικά σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

1. Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ερωτήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές στη στήλη
«Απάντηση», τσεκάροντας τα τετραγωνίδια.
Κλειδί απαντήσεων: ΝΑΙ = το προσφερόμενο είδος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, ΟΧΙ = το προσφερόμενο είδος
δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, ΥΠΕΡ = το προσφερόμενο είδος υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. Εν
προκειμένω, πρέπει να δηλωθεί και ο τρόπος της υπερκάλυψης.

2. Στη στήλη «Παραπομπή», καταγράφεται η τεκμηρίωση της κάλυψης ή υπερκάλυψης της αντίστοιχης τεχνικής
προδιαγραφής (πχ με παραπομπή σε τεχνικό ενημερωτικό φυλλάδιο του κατασκευαστή (Prospectus) ή αναλυτική τεχνική
περιγραφή των ειδών ή του τρόπου λειτουργίας ή με αναφορά της μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και
εκπαίδευσης κλπ).  Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η ευκρινής συμπλήρωση και η συγκεκριμενοποίηση των παραπομπών (πχ
τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4 κλπ).

Στην στήλη "Υποχρέωση" παρατίθενται οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις από τα προς προμήθεια είδη και η μη
εξολοκλήρου κάλυψή τους θα αποτελέσει λόγο απόρριψης της προσφοράς.

ΑΔΑ: 6ΩΕΗ46ΨΖΥ1-2ΓΔ



Με την συμβολή
της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

16

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 1
Παραγωγή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια)

Προδιαγραφή - Υποχρέωση
Απάντηση

ΝΑΙ ΟΧΙ
ΥΠΕΡ

Παραπομπή

1.1

Ενημερωτικά φυλλάδια για τα σεμινάρια με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
α) δίπτυχα συνολικής διάστασης 21cm X 29,7cm (A4),
β) με τετράχρωμη εκτύπωση σε χαρτί illustration ή velvet (βάρους
τουλάχιστον 135 gr)

□ □
□

1.2

Ενημερωτικά φυλλάδια για την ημερίδα (συμπεριλαμβανομένου του
προγράμματος) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) δίπτυχα συνολικής διάστασης 21cm X 29,7cm (A4),
β) με τετράχρωμη εκτύπωση σε χαρτί illustration ή velvet (βάρους
τουλάχιστον 135 gr)

□ □
□

1.3
Αφίσα σεμιναρίων - έγχρωμης εκτύπωσης, διαστάσεων τουλάχιστον
Α3 σε χαρτί illustration

□ □
□

1.4
Αφίσα ημερίδας - έγχρωμης εκτύπωσης, διαστάσεων τουλάχιστον Α3
σε χαρτί illustration

□ □
□

1.5
Αναπαραγωγή έντυπου υλικού 20 έγχρωμων σελίδων
(συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος και κατάστασης
συμμετεχόντων εκπαιδευτών), διαστάσεων 15x21 (Β5)

□ □
□

1.6
Παροχή επιμέλειας όλων των ανωτέρω εντύπων (γραφιστική
περιεχομένου, συντονισμός παραγωγής & επεξεργασία
αναπαραγωγής)

□ □
□
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ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 2
Διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης αγροτών (4 σεμινάρια)

Προδιαγραφή - Υποχρέωση
Απάντηση

ΝΑΙ ΟΧΙ
ΥΠΕΡ

Παραπομπή

2.1
Ενοικίαση 1 αίθουσας 100 ατόμων για μισή ημέρα (8:00 – 15:00)  σε
ξενοδοχείο ή άλλο χώρο

□ □
□

2.2
Απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός και αντίστοιχη υποστήριξη για
την προβολή οπτικοακουστικού υλικού σε οθόνη μέσα από
ηλεκτρονικό υπολογιστή

□ □
□

2.3
Catering 1 διαλείμματος για 100 άτομα (καφές, τσάι, αφεψήματα,
νερό, βουτήματα)

□ □
□

2.4
Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα για 100 άτομα (σάντουιτς, πιτάκια
καφές/τσάι/νερό/αναψυκτικά)

□ □
□

2.5

1 Banner για τα σεμινάρια με χαρακτηριστικά:
α) διαστάσεων roll up banners (60x200 cm)
β) τετράχρωμη εκτύπωση
γ) πλαστικοποιημένο χαρτί

□ □
□

2.6
Φωτογράφηση τελετής έναρξης της εκδήλωσης και παράδοση
τουλάχιστον 15 φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή (CD)

□ □
□

2.7 Παροχή επιμέλειας του εντύπου (γραφιστική περιεχομένου,
συντονισμός παραγωγής)

□ □
□

2.8 Γραμματειακή υποστήριξη ενός (2) ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης της διοργάνωσης

□ □
□

2.9

Φάκελος συμμετεχόντων για 100 άτομα που θα περιλαμβάνει:
1) Ένα χαρτοφύλακα
2) Στυλό
3) Μπλοκ σημειώσεων
4) Πιστοποιητικά συμμετοχής
5) Πρόγραμμα σεμιναρίου

□ □
□

2.10 Δελτίο τύπου στο facebook □ □
□

2.11
Ένα (1) επίσημο μεσημεριανό γεύμα για 10 συμμετέχοντες σε
εστιατόριο της περιοχής, σερβιριστό: σύνθεση 4 πιάτων και ποτό,
κρασί ή μπύρα, αναψυκτικά

□ □
□

2.12 Δημιουργία και ενημέρωση (τεχνικό και δημιουργικό μέρος)
ιστοσελίδας ενημέρωσης

□ □
□
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ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 3
Διοργάνωση Ημερίδας για το κοινό, και

Μετάβαση και Διαμονή έξι (6) προσκεκλημένων ομιλητών από την Ελλάδα

Προδιαγραφή - Υποχρέωση
Απάντηση

ΝΑΙ ΟΧΙ
ΥΠΕΡ

Παραπομπή

3.1
Ενοικίαση 1 αίθουσας χωρητικότητας 100 ατόμων για όλη τη
διάρκεια της ημέρας (8:00–20:00)  σε ξενοδοχείο κατηγορίας πέντε
αστέρων

□ □
□

3.2

Παροχή απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού και αντίστοιχης
υποστήριξης για την προβολή οπτικοακουστικού υλικού σε οθόνη
μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή και απαραίτητη μικροφωνική
εγκατάσταση

□ □
□

3.3
Φωτογράφηση τελετής έναρξης της εκδήλωσης και παράδοση
τουλάχιστον 20 φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή (CD)

□ □
□

3.4
Catering all day για 100 άτομα (καφές, τσάι, αφεψήματα, νερό,
βουτήματα)

□ □
□

3.5
Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα για 100 άτομα (σάντουιτς, πιτάκια, σαλάτα
κ.ά., καφές/τσάι/νερό/αναψυκτικά)

□ □
□

3.6

Φάκελος συμμετεχόντων για 100 άτομα που θα περιλαμβάνει:
1) Ένα χαρτοφύλακα
2) Στυλό
3) Μπλοκ σημειώσεων
4) Βεβαιώσεις συμμετοχής

□ □
□

3.7 Badges με τα ονόματα των συμμετεχόντων, lanyards και πλαστικές
θήκες κονκάρδας για 100 άτομα

□ □
□

3.8 Δελτίο τύπου στο facebook □ □
□

3.9
1 Banner για την ημερίδα με χαρακτηριστικά: α) διαστάσεων roll up
banners (60x200 cm) β) τετράχρωμη εκτύπωση γ) πλαστικοποιημένο
χαρτί

□ □
□

3.10 Γραμματειακή υποστήριξη ενός (3) ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημερίδας

□ □
□

3.11 Μετάβαση έξι εισηγητών από την Ελλάδα: 6 αεροπορικά εισιτήρια με
επιστροφή

□ □
□

3.12 Διαμονή έξι εισηγητών στο χώρο διεξαγωγής της ημερίδας για 1-2
διανυκτερεύσεις

□ □
□

3.13 Δείπνο ή γεύμα για 10 άτομα (παραμονή ημερίδας), σερβιριστό:
σύνθεση 4 πιάτων και ποτό, κρασί ή μπύρα, αναψυκτικά

□ □
□

3.14 Δείπνο ή γεύμα (ημέρα ημερίδας) για 20 άτομα, σερβιριστό: σύνθεση
4 πιάτων και ποτό, κρασί ή μπύρα, αναψυκτικά

□ □
□
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3. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Εγγυητική επιστολή μας υπ’αριθμ.:
Ύψος εγγύησης: ευρώ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας), (Πλήρης επωνυμία και Διεύθυνση αυτού υπέρ του οποίου
εκδίδεται η Εγγυητική Επιστολή) και μέχρι του ποσού των ευρώ (5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
των προσφερομένων ομάδων ειδών), για την καλή εκτέλεση των όρων της μεταξύ σας σύμβασης, που αφορά στο
διαγωνισμό της …………………….. με αντικείμενο την «Προμήθειας Υπηρεσιών και Αγαθών – Υλικών» στα
πλαίσια του έργου: «Βλαπτικές επιπτώσεις της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων:  εξειδικευμένοι βιοδείκτες
στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας και εκστρατεία ενημέρωσης (Κ.Ε 81037)», σύμφωνα με την με αριθμό ………
προκήρυξή σας, στα πλαίσια του οποίου έχει αναλάβει χρέη αναδόχου για το σύνολο της προμήθειας συνολικής
συμβατικής αξίας ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των Εταιριών της Ένωσης
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Η παρούσα εγγύηση αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το
οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη, μονομερή
δήλωση και ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου που επιβαρύνει αυτόν, υπέρ του οποίου εκδίδεται η παρούσα εγγύηση.
Η ισχύς της εγγύησης παρατείνεται υποχρεωτικά, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση σας  πριν την λήξη της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96)

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη
Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr

4. Σχέδιο  Σύμβασης

Αρ. Πρωτοκ.  ……….….……..
Ημερομηνία:  ……/….../ 201…

Με την συμβολή
της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στην Ξάνθη σήμερα ……………………………………. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Α. Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), με ΑΦΜ: 999975749/ Δ.Ο.Υ.:

Α’-Β’ Ξάνθης, που νομίμως εκπροσωπείται, σύμφωνα με το Π.Δ. 432/81, την Υπουργική Απόφαση

ΚΑ/679/22.08.96, και την με αριθ. ……………….. απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., από τον Πρόεδρο της

Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. ….. Καθηγητή κ. ………………………….

(εφεξής καλούμενος ως “Αναθέτων”),

Β. Η εταιρία με τα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία: ……………

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ……………

Διεύθυνση: Οδός/Αριθμός/Πόλη/Τ.Κ.

Νόμιμος εκπρόσωπος για την υπογραφή της
παρούσης σύμβασης:

κος/κα ………..

Αρ. Δελτ. Ταυτότητας: …………….

(εφεξής καλούμενη ως “Ανάδοχος”), και

Γ. Ο Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (εφεξής καλούμενος ως “Επιστημονικά Υπεύθυνος”),

με τα κάτωθι στοιχεία:

Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.) έργου: κα Αλεξίου - Χατζάκη Αικατερίνη ,  Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ., email:
achatzak@med.duth.gr

Τίτλος Έργου : Βλαπτικές επιπτώσεις της χρήσης φυτοπροστατευτικών
προϊόντων:  εξειδικευμένοι βιοδείκτες στην υπηρεσία της
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Δημόσιας Υγείας και εκστρατεία ενημέρωσης
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς
Πόρους

Κωδικός πράξης ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης: 2012ΣΕ09180032
Κωδικός MIS : 365611
Κωδικός ΣΑ: : Ε0918

Αφού έλαβαν υπόψιν:

1. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση

ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α.

Β1/819 (ΦΕΚ Β΄ 920/21.12.1988).

2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ/679/22.08.96 (ΦΕΚ 826Β), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ’ παρ. 10

του άρθρου 2 του Ν.2233/1994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το

άρθρο 36 του Ν.3848/2010.

3. Το  Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (στο βαθμό που οι διατάξεις του δεν συγκρούονται

με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς των

ΑΕΙ).

4. Ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του,

επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ

2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10%

διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).

5. Τις σχετικές διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης, και του Οδηγού Προμηθειών, του

Ειδικού Λογαριασμού του Δ. Π. Θράκης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.

Θράκης.

6. Την με αριθμό ……………… απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. σχετικά με τον ορισμό του Αναπληρωτή

Πρύτανη του Δ.Π.Θ. ………… Καθηγητή κ. …………………………………. ως Πρόεδρο της Επιτροπής

Διαχ/σης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών)

7. Την ένταξη της Πράξης με Α.Π. 722/08.03.2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής

Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

8. Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω προγράμματος.

9. Το πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού, με τα κάτωθι στοιχεία:

Είδος Διαγωνισμού: Δημόσιος Πρόχειρος Διαγωνισμός
Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια Υπηρεσιών και αγαθών-υλικών
Τίτλος Διαγωνισμού: «Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Υπηρεσιών και Αγαθών –

Υλικών»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε 25.000,00
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ευρώ (€)
Φ.Π.Α. Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος
Διαγωνισμός :

Βλαπτικές επιπτώσεις της χρήσης φυτοπροστατευτικών
προϊόντων:  εξειδικευμένοι βιοδείκτες στην υπηρεσία της
Δημόσιας Υγείας και εκστρατεία ενημέρωσης

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους
Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.: ΚΕ-81037
Κωδικός πράξης ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης: 2012ΣΕ09180032
Κωδικός MIS : 365611
Κωδικός ΣΑ: : Ε0918
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): κα Αλεξίου - Χατζάκη Αικατερίνη,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

του Τμήματος Ιατρικής  Δ.Π.Θ., email: achatzak@med.duth.gr
Αρ. Πρωτοκ. της  Προκήρυξης του διαγωνισμού: 25148/13.10.2014
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το

σύνολο της προμήθειας (το σύνολο των ομάδων)
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 30/10/2014
Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Στη Συνεδρίαση με αριθμό ……/..…-…..-201…... του Ειδικού

Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.
Θράκης

Συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα προσαρτήματα, ήτοι η Προκήρυξης του Διαγωνισμού, η

Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφεξής αποκαλούμενη ως «Προσφορά» και όλες οι επιστολές που

αντηλλάγησαν μεταξύ των συμβαλλομένων και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

«Συμβατικά είδη» είναι το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών που περιγράφονται αναλυτικά στην Προσφορά του

αναδόχου, και τα οποία αναλαμβάνει να προμηθεύσει ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης υπηρεσίας που

εμπεριέχεται στην Προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση και το επισυναπτόμενο Παράρτημα 1, θα καλύψει ερευνητικές ανάγκες του ως άνω

αναφερόμενου έργου, και ανατίθεται στον ανάδοχο/προμηθευτή κατόπιν διενέργειας του ως άνω αναφερόμενου

διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε με μέριμνα και ευθύνη του πρώτου συμβαλλόμενου. Η συγκεκριμένη δαπάνη θα

βαρύνει τις πιστώσεις του παραπάνω έργου.

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, είναι η προμήθεια των ειδών και υπηρεσιών που περιγράφονται στην

Προσφορά του αναδόχου, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, και το οικονομικό τίμημά της καθορίζεται

μέχρι του ποσού του παρακάτω πίνακα, ως ακολούθως:

Ομάδα CPV Είδος/δη προς Ποσότητα Κόστος Ποσοστό ΦΠΑ Συνολική

ΑΔΑ: 6ΩΕΗ46ΨΖΥ1-2ΓΔ
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Ειδών

α/α

προμήθεια (χωρίς

ΦΠΑ) (€)

ΦΠΑ

(%)

(€) αξία

(€)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 ……. … ….. ……. …… ……. …….

2 …….. …….. ……. ……. …… …….. ……

… …… …… …….. ……. …….. …….. ……

Σύνολο …….. …… …..

Τόπος και διεύθυνση παράδοσης: Νομός Έβρου

Στην παραπάνω τιμή εκτός από την αξία των υπό προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς,

ασφαλίσεως, φορτοεκφορτώσεως και εγκαταστάσεως αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3.  ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που θα υπάρχει διαφορά ή διάσταση στο κείμενο της παρούσας σύμβασης σε σχέση με τα κατωτέρω

έγγραφα στα οποία αυτή στηρίζεται, συμφωνείται ότι η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη:

I. Η παρούσα σύμβαση

II. Η Προκήρυξη του ως άνω αναφερόμενου Διαγωνισμού.

III. Η Προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά).

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα συμβατικά είδη και υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν και να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τους όρους

που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική προσφορά του αναδόχου.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα αναγγέλλει-παραγγέλλει στον ανάδοχο,

τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών. Τα συμβατικά είδη / υπηρεσίες  θα φορτωθούν και

θα μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει με ευθύνη του αναδόχου, στους συγκεκριμένους χώρους που θα υποδείξει ο

Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, μετά από την έναρξη ισχύος της σύμβασης αυτής, η δε παράδοση των υπό

προμήθεια υπηρεσιών/ειδών θα γίνεται από τον ανάδοχο εντός …..….. εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία

παραγγελίας τους από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Η διάρκεια, και άρα η ισχύς, της παρούσης σύμβασης, ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της, από όλα τα

συμβαλλόμενα μέλη, έως τη λήξη του Έργου στο οποίο εντάσσεται ο σχετικός Δημόσιος Διαγωνισμός,

συμπεριλαμβανομένων των οιονδήποτε παρατάσεων που τυχόν υπάρξουν στο Έργο, ή έως ότου εκπληρωθούν οι

συμβατικές υποχρεώσεις από όλα τα μέλη (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο).

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΩΝ

Η πληρωμή του αναδόχου προσδιορίζεται στο άρθρο 1, θα καταβάλλεται εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική

χρηματοδότηση στον Ειδικό Λογαριασμό του Δ.Π.Θ. και μετά την οριστική παραλαβή των συμβατικών ειδών.
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Για να εκτελεστεί η πληρωμή θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο/προμηθευτή τα εξής παραστατικά/

δικαιολογητικά:

1) Τιμολόγιο Πρωτότυπο που να αναφέρει την ένδειξη “επί πιστώσει” και να αναγράφει πάνω τα στοιχεία του

Διαγωνισμού, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δ.Π.Θ.
ΑΦΜ: 999975749
Βασιλ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη
Κωδικός έργου: ΚΕ-81037
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ε.Υ. Αλεξίου - Χατζάκη Αικατερίνη
Αριθμός Πρωτ. Σύμβασης: Α.Π. ….……….

2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Ανάδοχος/προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων

ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις

συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται

κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε

συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της

Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου

3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο

του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές

εγκυκλίους του Υπουργείου  Οικονομικών.

Με την εξόφληση κάθε τιμολογίου που αφορά  στην παρούσα σύμβαση, ο Ανάδοχος/Προμηθευτής

υποχρεούται στην έκδοση εξοφλητικής απόδειξης.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατέθεσε την υπ' αριθμ …………….………………… εγγυητική

επιστολή ύψους ……………………………. Ευρώ, η οποία καλύπτει το 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α

των συμβατικών ειδών, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία έχει εκδοθεί από

………………………………………….……………………… και  το κείμενο της οποίας έχει γίνει απολύτως δεκτό

από τον αναθέτοντα.

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα ισχύει μέχρις ότου αυτή επιστραφεί στον Ανάδοχο ή μέχρις ότου ο Ανάδοχος

λάβει έγγραφη δήλωση από τον Αναθέτοντα, ότι η Τράπεζά του θεωρείται απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση

και ύστερα από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν

απαιτήσεων αμφότερων των συμβαλλομένων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει συνολικά ή μερικά προς όφελος του Αναθέτοντα για την ικανοποίηση

αξίωσής του, λόγω εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης του Έργου που οφείλεται σε υπαιτιότητα του

Αναδόχου. Η αναζήτηση περαιτέρω αξιώσεων του Αναθέτοντος για ζημίες που υπέστη λόγω της υπαίτιας
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εκπρόθεσμης, η μη προσήκουσας εκτέλεσης της Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου δεν αποκλείεται, εφόσον οι ζημίες

αυτές δεν καλύπτονται από το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για οτιδήποτε άλλο αφορά σε αυτήν την προμήθεια, ισχύουν οι όροι της ως άνω αναφερόμενης προκήρυξης του

διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά του αναδόχου και οι σχετικές διατάξεις των Νόμων που

ρυθμίζουν παρόμοια θέματα.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από

τη σύμβαση και αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή, στην ερμηνεία της και γενικώς στις σχέσεις που

δημιουργούνται από αυτή, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Ξάνθης.

Για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους

από τον  Ανάδοχο συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από τον Αναθέτοντα.

Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσης σύμβασης θα γίνεται μόνο

έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα,

παραδοτέα)

Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν.

3861/2010 (ΦΕΚ Ά 112) – Πρόγραμμα «Διαύγεια».

ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Η παρούσα Σύμβαση, που εκδίδεται σε τρία (3) πρωτότυπα, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ακολούθως:
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Αναθέτοντα
O Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών Δ.Π.Θ.

Για τον Ανάδοχο Η Επιστημονικά Υπεύθυνη
του Έργου

………………………………..
…... Καθηγητής Δ.Π.Θ. Νόμιμος εκπρόσωπος

Αλεξίου - Χατζάκη Αικατερίνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
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