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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΣΟΤ
ΕΡΓΟΤ
«Τπηρεςύεσ Υιλοξενύασ και υποςτόριξησ διεξαγωγόσ του ςυνεδρύου Travel

Trade Athens 2016»
Η Εταιρεύα Ανϊπτυξησ και Σουριςτικόσ Προβολόσ Αθηνών – Αναπτυξιακό
Ανώνυμοσ Εταιρεύα Οργανιςμού Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (Ε.Α.Σ.Α. Α.Ε.),
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Πρϐχειρο διαγωνιςμϐ προσ τον ςκοπϐ επιλογόσ αναδϐχου για το ϋργο «Τπηρεςύεσ
Υιλοξενύασ και υποςτόριξησ διεξαγωγόσ του ςυνεδρύου Travel Trade Athens 2016»
Προϒπολογιςμοϑ κατ’ ανώτατο 58.000,00 € (ϊνευ ΥΠΑ),
ο οπούοσ θα διεξαχθεύ ςϑμφωνα με τουσ κανϐνεσ τησ οικεύασ νομοθεςύασ και τουσ
ειδικϐτερουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ προκόρυξησ
«ΑΘΗΝΑ 2016»
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Άρθρο 1
τοιχεύα Διαγωνιςμού
1.1.

Πύνακασ με γενικϊ ςτοιχεύα διαγωνιςμού

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ:

Εταιρεύα

Ανϊπτυξησ

και

Σουριςτικόσ

Προβολόσ

Αθηνών Α.Ε. – Αναπτυξιακό Α.Ε. Ο.Σ.Α. (Ε.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
ΣΙΣΛΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:

Τπηρεςύεσ Υιλοξενύασ και υποςτόριξησ διεξαγωγόσ
του ςυνεδρύου Travel Trade Athens 2016

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ
ΚΑΣ’

ΑΝΩΣΑΣΟ

ΟΡΙΟ

ΔΑΠΑΝΗ:
ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ
ΕΡΓΟΤ:
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Η χαμηλότερη τιμό
58.000,00 (ΕΤΡΩ) € μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ.
71.340,00 (ΕΤΡΩ) € ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ.
Έξι (6) μόνεσ από την υπογραφό τησ ύμβαςησ
Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από ύδιουσ πόρουσ τησ
Ε.Α.Σ.Α. Α.Ε.

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ

06/05/2016 και ώρα 16:00

ΠΡΟΥΟΡΩΝ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ:

Θα προςδιοριςτεύ αργότερα και οι υποψόφιοι θα
ειδοποιηθούν ςχετικϊ εγγρϊφωσ

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ

Εταιρεύα Ανϊπτυξησ και Σουριςτικόσ Προβολόσ

ΠΡΟΥΟΡΩΝ:

Αθηνών Α.Ε., Ξενοφώντοσ 7, Αθόνα, Σ.Κ. 105 57.

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Διεϑθυνςη:
Τπεϑθυνοσ επικοινωνύασ
Σηλ. / Υαξ / Ηλεκτρονικό
Δνςη

Εταιρεύα Ανϊπτυξησ και Σουριςτικόσ Προβολόσ
Αθηνών Α.Ε., Ξενοφώντοσ 7, Αθόνα, Σ.Κ. 105 57.
Τπεύθυνοσ Επικοινωνύασ: κα Ανδριοπούλου Καλλιόπη,
Σηλ: 210 3253123, Υαξ: 210 5222743, e-mail:
info@developathens.gr
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1.2. Οριςμού
την παροϑςα προκόρυξη οι παρακϊτω ϐροι θα χρηςιμοποιοϑνται με το κϊτωθι
περιεχϐμενο:


Διαγωνιζόμενοσ: ο οικονομικϐσ φορϋασ ο οπούοσ ςυμμετϋχει ςτο Διαγωνιςμϐ
διϊ τησ υποβολόσ προςφορϊσ.



Διαγωνιςμόσ: η διαγωνιςτικό διαδικαςύα επιλογόσ του Αναδϐχου.



Σεύχη Διαγωνιςμού: η παροϑςα Προκόρυξη και η ϑμβαςη που θα
υπογραφεύ.



Επιτροπό: η Επιτροπό παραλαβόσ των προςφορών και διενϋργειασ του
Διαγωνιςμοϑ, η οπούα θα οριςθεύ βϊςει των οικεύων διατϊξεων.



Ανϊδοχοσ: ο διαγωνιζϐμενοσ ςτον οπούο κατακυρώνεται οριςτικϊ το
αποτϋλεςμα του διαγωνιςμοϑ.



ύμβαςη: το ςυμβατικϐ κεύμενο που θα υπογραφεύ μεταξϑ τησ Αναθϋτουςασ
Αρχόσ και του οριςτικοϑ Αναδϐχου, μετϊ την οριςτικό κατακϑρωςη των
αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμοϑ ςε αυτϐν.



υμβατικό αμοιβό: η οικονομικό προςφορϊ του οριςτικοϑ Αναδϐχου, ϊνευ
ΥΠΑ.

1.3. Νομικό Πλαύςιο
Ο Διαγωνιςμϐσ θα διεξαχθεύ ςϑμφωνα με το κεύμενο ελληνικϐ και ενωςιακϐ δύκαιο
που διϋπει την ανϊθεςη δημοςύων ςυμβϊςεων και ιδιαύτερα ςϑμφωνα με:
 τον «Κανονιςμϐ Προμηθειών και Έργων» τησ Ε.Α.Σ.Α. Α.Ε.,
 Σην υπ’ αριθ. 3/21-3-2013 Απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου τησ Ε.Α.Σ.Α.
Α.Ε. με την οπούα καθορύςτηκαν τα αρμϐδια ϐργανα για την ανϊθεςη ςυμβϊςεων
βϊςει των ϊρθρων 19, 20, 21 του Κανονιςμοϑ Προμηθειών και Έργων τησ
Ε.Α.Σ.Α. Α.Ε. και παροχό δικαιώματοσ υπογραφόσ απϐ το Δ.. ςτον Διευθϑνοντα
ϑμβουλο, ϐπου απαιτεύται.
 κϊθε ϊλλησ διϊταξησ τησ ενωςιακόσ ό εθνικόσ νομοθεςύασ ςτο μϋτρο που αφορϊ
ςτον παρϐντα διαγωνιςμϐ.
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Άρθρο 2
Παροχό διευκρινύςεων επύ τησ Προκόρυξησ
2.1.

Οι υποψιφιοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ (με επιςτολό ό τηλεομοιοτυπύα)
ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ για το περιεχϐμενο τησ
παροϑςασ προκόρυξησ μϋχρι και την 10η ημϋρα πριν απϐ την καταληκτικό
ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, δηλαδό μϋχρι την 26η Απριλύου 2016
και ώρα 16:00. Οι αιτόςεισ παροχόσ διευκρινύςεων θα πρϋπει να
απευθϑνονται ςτον Τπεϑθυνο Επικοινωνύασ. Η Αναθϋτουςα Αρχό θα
απαντόςει ςε ϐλεσ μαζύ τισ διευκρινύςεισ που θα ζητηθοϑν εντϐσ του
ανωτϋρω διαςτόματοσ το αργϐτερο μϋχρι ϋξι (6) ημϋρεσ πριν την
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Οι ςχετικϋσ ερωτόςεισ
των ενδιαφερομϋνων θα απαντώνται γραπτώσ ςτουσ ερωτώντεσ και μαζύ με
τισ απαντόςεισ θα αναρτώνται ςτην ιςτοςελύδα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ.
Κανϋνασ υποψόφιοσ δεν μπορεύ ςε οποιαδόποτε περύπτωςη να επικαλεςθεύ
προφορικϋσ απαντόςεισ εκ μϋρουσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ.

2.2.

Μετϊ την κατϊθεςη και αποςφρϊγιςη των προςφορών, διευκρινύςεισ,
τροποποιόςεισ ό αποκροϑςεισ ϐρων τησ προκόρυξησ ό των προςφορών δεν
γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.

2.3.

Οι ενδιαφερϐμενοι, οι διαγωνιζϐμενοι και ο προςωρινϐσ ό οριςτικϐσ
Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοι να διευκολϑνουν την επικοινωνύα των τυχϐν
αλλοδαπών υπαλλόλων τουσ με την Αναθϋτουςα Αρχό με τον οριςμϐ και την
παρουςύα κατϊλληλων διερμηνϋων.
Άρθρο 3
Σεκμόριο από τη ςυμμετοχό ςτο Διαγωνιςμό

3.1.

Η ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα του διαγωνιςμοϑ ςυνιςτϊ αμϊχητο τεκμόριο
ϐτι ο διαγωνιζϐμενοσ, αλλϊ και κϊθε μϋλοσ του ςε περύπτωςη
διαγωνιζϐμενησ κοινοπραξύασ ό ϋνωςησ ϋχει λϊβει πλόρη γνώςη τησ
παροϑςασ Προκόρυξησ και τησ εφαρμοςτϋασ νομοθεςύασ, η οπούα
αναφϋρεται ςτο ϊρθρο 1.3. τησ παροϑςασ προκόρυξησ.

3.2.

Η ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμϐ ςυνιςτϊ, επύςησ, αμϊχητο τεκμόριο ϐτι ο
διαγωνιζϐμενοσ ϋχει αποδεχθεύ ανεπιφϑλακτα τη νομιμϐτητα του ςυνϐλου
των ϐρων τησ παροϑςασ προκόρυξησ.
5
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Άρθρο 4
Σρόποσ Τλοπούηςησ – Παραδοτϋα
4.1.

Σο προαναφερθϋν ςυνολικϐ αντικεύμενο του ϋργου του Αναδϐχου, το οπούο
ςυνύςταται ςε Τπηρεςύεσ Υιλοξενύασ και υποςτόριξησ διεξαγωγόσ του
ςυνεδρύου Travel Trade Athens 2016, εκτελεύται ωσ ακολοϑθωσ:
4.1.1. Διϊθεςη 70 ϋωσ 100 δωματύων με πρωινϐ (Β&Β) καθώσ και light
dinner (διϊθεςη ενϐσ πιϊτου, χωρύσ αλκοϐλ) για την περύοδο απϐ 1η
Οκτωβρύου 2016 ϋωσ την 5η Οκτωβρύου 2016 για τη διαμονό των
ςυμμετεχϐντων του ςυνεδρύου Travel Trade Athens 2016, ωσ ακολοϑθωσ:
- 70-85 δωμϊτια για 3 νϑχτεσ (check in 1/10 και check out 4/10)
- 10-15 δωμϊτια για 4 νϑχτεσ (check in 1/10 και check out 5/10)
4.1.2. Διϊθεςη αύθουςασ (χωρύσ κολϐνεσ ενδιαμϋςωσ) ςυνολικοϑ εμβαδοϑ
περύπου 600 τ.μ. για τη διεξαγωγό ενϐσ B2B Workshop την3η Οκτωβρύου
2016 απϐ τισ 08:00 ϋωσ τισ 18:00, ςτο οπούο θα ςυμμετϋχουν περύπου 250
ϊτομα. την εν λϐγω αύθουςα ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να παρϋχει:
- 90 τραπϋζια μεςαύασ διϊςταςησ (120x0,70cm),
- 90 ψηλϊ ςταντ αρύθμηςησ τραπεζιών,
- 270 καρϋκλεσ (τρεισ ςε κϊθε τραπϋζι),
- Αςϑρματη ςϑνδεςη Wi-Fi ςτο διαδύκτυο κατϊ τη διϊρκεια των B2B
ςυναντόςεων.
την ωσ ϊνω αύθουςα θα πρϋπει να υπϊρχουν επαρκεύσ παροχϋσ ρεϑματοσ
προκειμϋνου να τοποθετηθοϑν απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό ό ςυνεργϊτεσ τησ
(ϐχι απϐ τον Ανϊδοχο):
- οθϐνη ό video wall, οποϑ θα μποροϑν να παρουςιϊζονται προωθητικϊ
βύντεο τησ πϐλησ και των χορηγών καθ’ ϐλη τη διϊρκεια των ςυναντόςεων,
- οθϐνη με φορητϐ υπολογιςτό για να τοποθετηθεύ χρονϐμετρο για τισ Β2Β
ςυναντόςεισ,
- μπαλαντϋζεσ και πολϑμπριζα για φϐρτιςη φορητών υπολογιςτών των
ςυμμετεχϐντων,
- μικρϐφωνο για χαιρετιςμϐ που θα απευθϑνει ο Δόμαρχοσ κατϊ την ϋναρξη
του Σravel Σrade Αthens 2016.
6

ΑΔΑ: 6ΡΠ3ΟΡΙΝ-0Ν4

4.1.3. Διϊθεςη επαρκοϑσ χώρου καθώσ και παροχόσ ρεϑματοσ ϋξω απϐ την
αύθουςα, ϐπωσ αυτό περιγρϊφεται ςτο ϊρθρο 3.1.2 τησ παροϑςασ, την 3η
Οκτωβρύου 2016 απϐ τισ 08:00 ϋωσ τισ 18:00, προκειμϋνου να τοποθετηθεύ
απϐ τον ανϊδοχο γραφεύο εγγραφών (Registration Desk), ϐπου θα
φιλοξενηθοϑν ϋξι (6) ϊτομα με φορητοϑσ υπολογιςτϋσ και εκτυπωτϋσ και
δϋκα (10) τραπϋζια μεςαύασ διϊςταςησ (120x0,70cm) απϐ τον ανϊδοχο για
τουσ χορηγοϑσ του ςυνεδρύου Travel Trade Athens 2016.
4.1.4. Διϊθεςη χώρου για Coffee Break 250 ατϐμων δύπλα ςτην αύθουςα,
ϐπωσ αυτό περιγρϊφεται ςτο ϊρθρο 3.1.2 τησ παροϑςασ, την 3η Οκτωβρύου
2016, απϐ τισ 08:00 ϋωσ τισ 19:00.
4.1.5. Διϊθεςη μιασ αύθουςασ χωρητικϐτητασ 50 ατϐμων με θεατρικό
διϊταξη, για τη διεξαγωγό τησ υνϋντευξησ Σϑπου του Travel Trade Athens
2016 την 3η Οκτωβρύου 2016 απϐ τισ 12:00 ϋωσ τισ 14:00. την εν λϐγω
αύθουςα ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να παρϋχει:
- Ένα μεγϊλο τραπϋζι και 4 καρϋκλεσ για το πϊνελ των ομιλητών,
- Επαρκό διαθϋςιμο χώρο για την τοποθϋτηςη μεταφραςτικοϑ booth
απϐ την αρμϐδια εταιρεύα (ϐχι απϐ τον Ανϊδοχο),
- Επαρκό διαθϋςιμο χώρο για την τοποθϋτηςη οπτικοακουςτικοϑ
εξοπλιςμοϑ απϐ την αρμϐδια εταιρεύα (ϐχι απϐ τον Ανϊδοχο).
- διϊθεςη Coffee break για 50 ϊτομα κατϊ τη διϊρκεια τησ υνϋντευξησ
Σϑπου
4.1.6. Διϊθεςη αύθουςασ χωρητικϐτητασ

250 ατϐμων για μεςημεριανϐ

γεϑμα καθιςτϐ με μπουφϋ για ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ (περύπου 250
ϊτομα) την 3η Οκτωβρύου 2016 απϐ τισ 13:00 ϋωσ τισ 15:00.
4.1.7. Διϊθεςη αύθουςασ χωρητικϐτητασ 100 ατϐμων και διϊθεςη brunch
(για περύπου 80 ϊτομα) καθιςτϐ με μπουφϋ την 4η Οκτωβρύου 2016 απϐ τισ
09:30 ϋωσ τισ 14:00. Σο brunch θα πρϋπει να προςφϋρει και τρϐφιμα χωρύσ
λακτϐζη και γλουτϋνη.
4.1.8. Διϊθεςη coffee break για 250 ϊτομα την 3η Οκτωβρύου 2016 απϐ τισ
08:00 ϋωσ τισ 19:00 (καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ημϋρασ). Σο coffee break θα
πρϋπει να προςφϋρει και τρϐφιμα χωρύσ λακτϐζη και γλουτϋνη.
4.1.9. Διϊθεςη

μεςημεριανοϑ γεϑματοσ (με αναψυκτικϊ, χωρύσ αλκοϐλ)

καθιςτϐ με μπουφϋ για 250 ϊτομα την 3η Οκτωβρύου 2016 απϐ τισ 13:00 ϋωσ
τισ 15:00. Σο μεςημεριανϐ γεϑμα θα πρϋπει να περιλαμβϊνει και τρϐφιμα για
7
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χορτοφϊγουσ καθώσ και τρϐφιμα χωρύσ λακτϐζη και γλουτϋνη. Επιπρϐςθετα,
το μεςημεριανϐ γεϑμα θα πρϋπει να περιλαμβϊνει κρϋασ, ψϊρι και ζυμαρικϐ.
4.2.

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να διαθϋςει ϐλεσ τισ αύθουςεσ απϐ την
προηγοϑμενη ημϋρα, ότοι Κυριακό 2 Οκτωβρύου 2016 και ώρα 09:00,
προκειμϋνου να καταςτεύ εφικτό η ϋγκαιρη προετοιμαςύα τουσ.

4.3.

Σο ακριβϋσ περιεχϐμενο των παροχών που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 3.1.9
και 3.1.10 τησ παροϑςασ, θα διαμορφωθεύ ϑςτερα απϐ διαπραγμϊτευςη τησ
Αναθϋτουςασ Αρχόσ με τον Ανϊδοχο.

4.4.

Ο Ανϊδοχοσ που θα φιλοξενόςει το Travel Trade Athens 2016 πρϋπει να εύναι
ςυνεδριακϐ ξενοδοχεύο (4 ό 5 αςτϋρων), να βρύςκεται ςε κεντρικϐ ςημεύο τησ
Αθόνασ, εϑκολα προςβϊςιμο με τα μϋςα μαζικό μεταφορϊσ, να διαθϋτει χώρο
ςτϊθμευςησ εντϐσ ό ςε κοντινό απϐςταςη και να βρύςκεται ςε κοντινό
απϐςταςη (ϋωσ 1,5 χλμ.) ςε τουλϊχιςτον ϋνα ξενοδοχεύο αντύςτοιχησ
κατηγορύασ (4 ό 5 αςτϋρων) για τουσ ςυμμετϋχοντεσ εκτϐσ Αθηνών.
Άρθρο 5
Διϊρκεια και Προώπολογιςμόσ του Έργου

5.1.

Η διϊρκεια υλοπούηςησ του Έργου ορύζεται ςε ϋξι (6) μόνεσ απϐ την
υπογραφό τησ ϑμβαςησ.

5.2.

ε περύπτωςη μετϊθεςησ τησ ημερομηνύασ διεξαγωγόσ του ςυνεδρύου Travel
Trade Athens 2016, η διϊρκεια τησ ϑμβαςησ παρατεύνεται αντιςτούχωσ,
χωρύσ αλλαγό του φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου αυτόσ.

5.3.

Ο ςυνολικϐσ ανώτατοσ προϒπολογιςμϐσ του ϋργου ανϋρχεται ςτο ποςϐ των
πενόντα οκτώ χιλιϊδων ευρώ (58.000,00€), μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του
αναλογοϑντοσ ΥΠΑ.
Άρθρο 6
Δικαύωμα υμμετοχόσ

6.1.

το διαγωνιςμϐ δϑναται να ςυμμετϊςχουν:

6.1.1. Υυςικϊ ό Νομικϊ πρϐςωπα ιδιωτικοϑ ό δημοςύου δικαύου, που ϋχουν
ςυςταθεύ ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα ενϐσ Κρϊτουσ–Μϋλουσ τησ ΕΕ και ϋχουν
την καταςτατικό τουσ ϋδρα, την κεντρικό διούκηςη ό την κϑρια εγκατϊςταςό
8
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τουσ ςτο εςωτερικϐ τησ ΕΕ, του ΕΟΦ και ςτο εςωτερικϐ των χωρών που
εύναι ςυμβαλλϐμενα μϋρη ςτη υμφωνύα Δημοςύων υμβϊςεων (GPA), η
οπούα ςυνόφθη ςτο πλαύςιο των διαπραγματεϑςεων του Γϑρου τησ
Ουρουγουϊησ (GATT).
6.1.2. Ενώςεισ

–

Κοινοπραξύεσ

φυςικών

ό/και

νομικών προςώπων που

υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ. την περύπτωςη των ενώςεων δεν απαιτεύται
οι διαγωνιζϐμενοι να ϋχουν λϊβει ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου
να υποβϊλουν προςφορϊ.

Άρθρο 7
Προςωπικό κατϊςταςη διαγωνιζόμενων
7.1.

Αποκλεύεται απϐ τον παρϐντα Διαγωνιςμϐ ο διαγωνιζϐμενοσ, εφϐςον
ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ του ό, ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων, ϋςτω και
ςε ϋνα ςυμμετϋχοντα ςτην ϋνωςη οικονομικϐ φορϋα, οι κατωτϋρω λϐγοι
αποκλειςμοϑ και ςυγκεκριμϋνα εϊν υπϊρχει αμετϊκλητη καταδικαςτικό
απϐφαςη εισ βϊροσ των διαγωνιζομϋνων ό ςε περύπτωςη ενώςεων
προςώπων ϋςτω και για ϋνα ςυμμετϋχοντα ςτην ϋνωςη οικονομικϐ φορϋα,
για ϋναν ό περιςςϐτερουσ λϐγουσ που απαριθμοϑνται κατωτϋρω:
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο
2, παρϊγραφοσ 1 τησ κοινόσ δρϊςησ τησ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλύου,
β) δωροδοκύα, ϐπωσ αυτό ορύζεται αντύςτοιχα ςτο ϊρθρο 3 τησ πρϊξησ
του υμβουλύου τησ 26ησ ΜαϏου 1997 και ςτο ϊρθρο 3, παρϊγραφοσ 1
τησ κοινόσ δρϊςησ τησ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλύου,
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με την
προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών
Κοινοτότων,
δ) νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ ορύζεται
ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 91/308/ΕΟΚ του υμβουλύου, τησ 10 ησ
Ιουνύου

1991,

για

την

πρϐληψη

χρηςιμοπούηςησ

του

χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη απϐ παρϊνομεσ
δραςτηριϐτητεσ,
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ε) υπεξαύρεςη (375 ΠΚ), απϊτη (386, 388 ΠΚ), εκβύαςη (385 ΠΚ),
πλαςτογραφύα (216, 218 ΠΚ), ψευδορκύα (224 ΠΚ), δωροδοκύα (235237 ΠΚ) και δϐλια χρεοκοπύα (398 ΠΚ) ό τησ ανϊλογησ νομοθεςύασ
του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ·
ςτ) αδύκημα που αφορϊ την επαγγελματικό του διαγωγό.
7.2.

Αποκλεύεται απϐ τον παρϐντα Διαγωνιςμϐ ο διαγωνιζϐμενοσ, εφϐςον ο ύδιοσ
ό, ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων, ϋςτω και ϋνασ ςυμμετϋχων ςτην ϋνωςη
οικονομικϐσ φορϋασ:
α) βρύςκεται ςε πτώχευςη, εκκαθϊριςη, παϑςη δραςτηριοτότων,
αναγκαςτικό διαχεύριςη ό πτωχευτικϐ ςυμβιβαςμϐ ό υπϐ εξυγύανςη ό
δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη (αν πρϐκειται για φυςικϐ πρϐςωπο) ό ςε
οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη που προκϑπτει απϐ παρϐμοια
διαδικαςύα

προβλεπϐμενη

απϐ

τισ

εθνικϋσ,

νομοθετικϋσ

και

κανονιςτικϋσ διατϊξεισ,
β) κινόθηκε εναντύον του διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη, εκκαθϊριςη,
αναγκαςτικό διαχεύριςη, πτωχευτικϐ ςυμβιβαςμϐ, εξυγύανςη ό
δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη (αν πρϐκειται για φυςικϐ πρϐςωπο) ό
οποιαδόποτε ϊλλη ανϊλογη διαδικαςύα προβλεπϐμενη απϐ τισ
εθνικϋσ, νομοθετικϋσ και κανονιςτικϋσ διατϊξεισ,
γ) ϋχει διαπρϊξει επαγγελματικϐ παρϊπτωμα ςυναφϋσ με το αντικεύμενο
του διαγωνιςμοϑ ό ςε ςχϋςη με την επαγγελματικό του ιδιϐτητα, που
μπορεύ να διαπιςτωθεύ ελευθϋρωσ με οποιοδόποτε μϋςο απϐ την
αναθϋτουςα αρχό,
δ) εύναι ϋνοχοσ υποβολόσ ψευδοϑσ δηλώςεωσ ό παραλεύψεωσ υποβολόσ
των πληροφοριών που απαιτοϑνται.
7.3.

Αποκλεύεται απϐ τον παρϐντα Διαγωνιςμϐ ο διαγωνιζϐμενοσ, εφϐςον ο ύδιοσ
ό, ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων, ϋςτω και ϋνασ ςυμμετϋχων ςτην ϋνωςη
οικονομικϐσ φορϋασ:
α) δεν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό
των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα τησ
χώρασ ϐπου εύναι εγκαταςτημϋνοσ ό ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα τησ
χώρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ,
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β) δεν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του τισ ςχετικϋσ με την πληρωμό
των φϐρων και τελών ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα τησ χώρασ τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ,
7.4.

Αποκλεύεται απϐ τον παρϐντα Διαγωνιςμϐ ο διαγωνιζϐμενοσ, εφϐςον ο ύδιοσ
ό, ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων, ϋςτω και ϋνασ ςυμμετϋχων ςτην ϋνωςη
οικονομικϐσ φορϋασ:
7.4.1. ςυνιςτϊ εξωχώρια εταιρεύα κατϊ τα οριζϐμενα ςτην περ. α’ τησ
παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 4 του ν. 3310/2005, ϐπωσ ςυμπληρώθηκε
με την παρϊγραφο 4 του ϊρθρου 4 του ν. 3414/2005,
7.4.2. απώλεςε το δικαύωμα να ςυμμετϋχει ςε δημϐςιουσ διαγωνιςμοϑσ με
απϐφαςη ϊλλησ δημϐςιασ υπηρεςύασ ό ΝΠΔΔ ό φορϋα του ευρϑτερου
δημϐςιου τομϋα, λϐγω μη εκπλόρωςησ των ςυμβατικών του
υποχρεώςεων,
7.4.3. δεν υποβϊλει εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ ςϑμφωνα με τα
προβλεπϐμενα ςτο ςημεύο 8.1.5 τησ παροϑςασ Προκόρυξησ,
7.4.4. δεν υποβϊλει ϐλα τα δικαιολογητικϊ που προβλϋπονται ςτην παροϑςα
προκόρυξη,

ό/και

παραβεύ

οποιαδόποτε

υποχρϋωςη

απϐ

τισ

αναφερϐμενεσ ςτην παροϑςα προκόρυξη.
Άρθρο 8
Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ
8.1

Οι διαγωνιζϐμενοι υποβϊλλουν μαζύ με την προςφορϊ τουσ, επύ ποινό
αποκλειςμοϑ,

ςτον

υποφϊκελο

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ»

τα

κϊτωθι

δικαιολογητικϊ με την ύδια ςειρϊ και αρύθμηςη ςτην Ελληνικό γλώςςα.
Δικαιολογητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ εκτϐσ Ελλϊδασ θα ςυνοδεϑονται απϐ
επύςημη μετϊφραςη τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα κατϊ τα οριζϐμενα ςτο
ϊρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περύ Δικηγϐρων:
8.1.1 Αύτηςη ςυμμετοχόσ: Ο Διαγωνιζϐμενοσ πρϋπει να καταθϋςει αύτηςη
ςυμμετοχόσ ςτο Διαγωνιςμϐ με την μορφό επιςτολόσ προσ την
Αναθϋτουςα Αρχό, ςτην οπούα αναφϋρονται τα πλόρη ςτοιχεύα του
διαγωνιζϐμενου που υποβϊλλει προςφορϊ.
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8.1.2 Πρϊξη ςύςταςησ / ϋναρξησ επιτηδεύματοσ: την περύπτωςη που ο
διαγωνιζϐμενοσ εύναι νομικϐ πρϐςωπο πρϋπει να καταθϋςει αντύγραφο
του καταςτατικοϑ ό ϊλλου αντύςτοιχου εγγρϊφου του που να
αποδεικνϑει τη ςϑςταςη του νομικοϑ προςώπου του διαγωνιζϐμενου και
τυχϐν τροποποιόςεισ του μαζύ με τα αντύςτοιχα ΥΕΚ δημοςύευςησ, ϐπου
αυτϊ προβλϋπονται. Ενδεύκνυται η προςκϐμιςη του πιο πρϐςφατου
κωδικοποιημϋνου

καταςτατικοϑ

και

οι

τυχϐν

μεταγενϋςτερεσ

τροποποιόςεισ αυτοϑ, μαζύ με τα αντύςτοιχα ΥΕΚ δημοςύευςησ (ό
αύτηςησ καταχώρηςησ ςτο ΓΕΜΗ), ϐπου αυτό προβλϋπεται. την
περύπτωςη που ο διαγωνιζϐμενοσ εύναι φυςικϐ πρϐςωπο πρϋπει να
καταθϋςει βεβαύωςη ϋναρξησ επιτηδεύματοσ απϐ την αρμϐδια
Οικονομικό Αρχό (ΔΟΤ).
8.1.3 Τπεύθυνη

Δόλωςη

του

Διαγωνιζϐμενου

ό

των

νϐμιμων

εκπροςώπων των Διαγωνιζϐμενων ςε περύπτωςη νομικών προςώπων,
ςτην οπούα θα δηλώνονται τα εξόσ:
i.τα ςτοιχεύα του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ ςτον οπούο ςυμμετϋχουν,
ii. ϐτι η προςφορϊ ςυντϊχθηκε ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ
προδιαγραφϋσ τησ παροϑςασ προκόρυξησ και ϐτι αποδϋχεται
ϐλουσ τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ,
iii. ϐτι η υποβαλλϐμενη προςφορϊ καλϑπτει το ςϑνολο του
προκηρυςςϐμενου ϋργου,
iv. ϐτι παραιτεύται απϐ κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ του ςχετικϐ με
οποιαδόποτε απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ για αναβολό ό
ακϑρωςη του διαγωνιςμοϑ,
v. ϐτι ςυμμετϋχει ςε μύα μϐνο προςφορϊ ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ
διαγωνιςμοϑ,
vi. ϐτι δεν υπϐκειται ςε κϊποιον απϐ τουσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ,
ϐπωσ αυτού αναλυτικϊ αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 6 τησ
Προκόρυξησ και
vii. ϐτι ϐλα τα ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτην προςφορϊ εύναι
αληθό και ακριβό.
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8.1.4 Τπεύθυνη Δόλωςη του/των νϐμιμου/ων εκπροςώπου/ων, ότοι, ςε
κϊθε

περύπτωςη

και

ανεξαρτότωσ

τυχόν

ειδικότερησ

πληρεξουςιότητασ,:
i.

των διαχειριςτών Ο.Ε. και Ε.Ε.

ii.

των διαχειριςτών ΕΠΕ και ΙΚΕ,

iii.

του Πρϐεδρου και του Διευθϑνοντοσ υμβοϑλου Α.Ε. και

iv.

των νϐμιμων εκπροςώπων κϊθε ϊλλου νομικοϑ προςώπου
ϐτι, μϋχρι και την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ο
καθϋνασ απϐ αυτοϑσ δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη
απϐφαςη για κϊποιο αδύκημα απϐ τα αναφερϐμενα ςτο
ϊρθρο 7 και δεν ςυντρϋχει ςτο πρϐςωπϐ του λϐγοσ
αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 7 τησ παροϑςασ.

8.1.5 Εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, η οπούα εκδύδεται υπϋρ του
ςυμμετϋχοντοσ, τησ οπούασ το ποςϐ θα πρϋπει να καλϑπτει ςε ευρώ (€)
ποςοςτϐ 2% του προϒπολογιςμοϑ του Έργου ϊνευ του προβλεπϐμενου
ΥΠΑ ϑψουσ χιλύων εκατϐν εξόντα Ευρώ (€ 1.160,00).
8.1.5.1 Οι

Εγγυητικϋσ

Επιςτολϋσ

υμμετοχόσ

εκδύδονται

απϐ

αναγνωριςμϋνο τραπεζικϐ ό πιςτωτικϐ ύδρυμα ό ϊλλο νομικϐ
πρϐςωπο που λειτουργεύ νϐμιμα ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσμϋλοσ τησ ΕΕ και του ΕΟΦ, και ϋχουν ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα των
κρατών-μελών αυτϐ το δικαύωμα. Οι εγγυόςεισ μποροϑν επύςησ να
προϋρχονται και απϐ τραπεζικϐ ό πιςτωτικϐ ύδρυμα που λειτουργεύ
νϐμιμα ςε χώρα-μϋροσ διμεροϑσ ό πολυμεροϑσ ςυμφωνύασ με την
ΕΕ ό χώρα που ϋχει υπογρϊψει και κυρώςει τη ςυμφωνύα για τισ
Δημϐςιεσ υμβϊςεισ και ϋχει το ςχετικϐ δικαύωμα ϋκδοςησ
εγγυόςεων
8.1.5.2 Εγγυητικϋσ

Επιςτολϋσ

υμμετοχόσ

που

εκδύδονται

ςε

οποιοδόποτε κρϊτοσ απϐ τα παραπϊνω εκτϐσ τησ Ελλϊδασ, θα
ςυνοδεϑονται υποχρεωτικϊ απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην
Ελληνικό γλώςςα.
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8.1.5.3 Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ θα πρϋπει να εύναι
ςυμπληρωμϋνεσ ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα που επιςυνϊπτεται ςτο
τϋλοσ τησ παροϑςασ.
8.1.6.

Δικαιολογητικϊ

πιςτοπούηςησ

οικονομικόσ

και

χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 9

Άρθρο 9
Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια
9.1

Οι διαγωνιζϐμενοι οφεύλουν να αποδεύξουν ϐτι διαθϋτουν οικονομικό και
χρηματοοικονομικό επϊρκεια διαςφαλύζουςα την προςόκουςα υλοπούηςη
του Έργου, προςκομύζοντασ δημοςιευμϋνουσ ιςολογιςμοϑσ ό αποςπϊςματα
ιςολογιςμών (ϐπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τισ
ανώνυμεσ εταιρεύεσ και ςτο ϊρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τισ Ε.Π.Ε.) των
τριών τελευταύων οικονομικών χρόςεων (2012, 2013, 2014), καθώσ και
καταςτϊςεισ

αποτελεςμϊτων

χρόςησ,

εφϐςον

ο

διαγωνιζϐμενοσ

υποχρεοϑται ςτην κατϊρτιςη και δημοςύευςό τουσ. ε περύπτωςη που οι ωσ
ϊνω ιςολογιςμού ό αποςπϊςματα ιςολογιςμών εύναι υπϐ δημοςύευςη,
απαιτεύται και αρκεύ η προςκϐμιςη των εγγρϊφων που αποδεικνϑουν ϐτι
ϋχουν υποβληθεύ αρμοδύωσ προσ δημοςύευςη.
9.2

ε περύπτωςη ςυμμετϋχοντοσ που δεν ϋχει κατϊ νϐμο υποχρϋωςη
δημοςύευςησ ιςολογιςμών, εύναι υποχρεωτικό η κατϊθεςη Τπεϑθυνησ
Δόλωςησ περύ τησ χρηματοοικονομικόσ του κατϊςταςησ, κατϊ τα ανωτϋρω ό
οποιουδόποτε ϊλλου ςχετικοϑ εγγρϊφου.

Άρθρο 10
Τπεύθυνεσ Δηλώςεισ
10.1

Όπου ςτα Σεϑχη Διαγωνιςμοϑ ζητεύται η προςκϐμιςη υπεϑθυνησ δόλωςησ
νοεύται, για τουσ μεν ημεδαποϑσ, Τπεϑθυνη Δόλωςη του νϐμιμου
εκπροςώπου του νομικοϑ ό του φυςικοϑ προςώπου με ημερομηνύα εντϐσ
των τελευταύων τριϊντα ημερολογιακών ημερών προ τησ καταληκτικόσ
ημϋρασ υποβολόσ των προςφορών χωρύσ να απαιτεύται βεβαύωςη του
14
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γνηςύου τησ υπογραφόσ. Για τουσ δε αλλοδαποϑσ, κεύμενο ανϊλογησ
αποδεικτικόσ αξύασ το οπούο θα ςυνοδεϑεται απϐ επύςημη μετϊφραςη του
ςτα Ελληνικϊ κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του
Κώδικα περύ Δικηγϐρων.
Άρθρο 11
Προςφορϋσ

11.1

Η προθεςμύα υποβολόσ προςφορών λόγει την Παραςκευό 6 ΜαϏου 2016
και ώρα Ελλϊδοσ 16:00

11.1.1

Οι προςφορϋσ ϐςων ςυμμετϋχουν ςτον διαγωνιςμϐ πρϋπει να

υποβληθοϑν ςτη διεϑθυνςη επικοινωνύασ
Αποδεκτϋσ

εύναι οι

τησ Αναθϋτουςασ

Αρχόσ.

προςφορϋσ που ϋχουν φθϊςει ϋγκαιρα ςτην

προαναφερθεύςα υπηρεςύα μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα λόξησ υποβολόσ
προςφορών του διαγωνιςμοϑ. Η ημερομηνύα αυτό αποδεικνϑεται μϐνο απϐ
το πρωτϐκολλο ειςερχομϋνων τησ Εταιρεύασ.
11.1.2

Προςφορϊ μπορεύ να υποβληθεύ και ταχυδρομικϊ (ςυςτημϋνη).

Γύνεται αποδεκτό ϐμωσ και ιςχϑει μϐνο ςτην περύπτωςη που ϋχει λϊβει
εγκαύρωσ αριθμϐ πρωτοκϐλλου κατϊ τα ανωτϋρω.
11.2 Ωσ προσ τη ςύνταξη των προςφορών ιςχύουν τα ακόλουθα:
11.2.1

Οι

προςφορϋσ

υποβϊλλονται

ςτην

Ελληνικό

Γλώςςα

ό

ςε

οποιαδόποτε ϊλλη γλώςςα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ςυνοδευϐμενεσ απϐ
επύςημη μετϊφραςη ςτην Ελληνικό Γλώςςα.
11.3 Ωσ προσ την ιςχύ των προςφορών ιςχύουν τα ακόλουθα:
11.3.1

Οι προςφορϋσ ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτο

διαγωνιςμϐ για

εννϋα (9) μόνεσ απϐ την επομϋνη τησ καταληκτικόσ

ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών. Προςφορϋσ που αναφϋρουν χρϐνο
ιςχϑοσ μικρϐτερο των εννϋα μηνών απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
11.4 Ωσ προσ τον τρόπο υποβολόσ των προςφορών ιςχύουν τα ακόλουθα:
11.4.1

Οι προςφορϋσ πρϋπει να υποβληθοϑν ςε δϑο (2) αντύτυπα (πλην τησ

οικονομικόσ προςφορϊσ) που θα τεθοϑν μϋςα ςτον ύδιο ςφραγιςμϋνο
φϊκελο προςφορϊσ. ε ϋνα απϐ τα δϑο αυτϊ αντύτυπα και ςε κϊθε ςελύδα
αυτοϑ, θα γρϊφεται η λϋξη «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ», και αυτϐ θα εύναι το
επικρατϋςτερο των ϊλλων αντιτϑπων ςε περύπτωςη διαφορϊσ μεταξϑ τουσ.
15
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11.4.2

Οι φϊκελοι με τα αντύτυπα των προςφορών πρϋπει απαραύτητα να

φϋρουν την επωνυμύα και τη διεϑθυνςη του διαγωνιζομϋνου καθώσ επύςησ
και τισ ενδεύξεισ:
«Προσφορά
Προκήρυξη Νο: (956 ΕΤΤΑΠ 921)
Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ
ΤΝΕΔΡΙΟΤ TRAVEL TRADE ATHENS 2016.
ΕΑΣΑ Α.Ε.
Ημερομηνία Διαγωνισμού: (21/04/2016)»

11.4.3 Ο φϊκελοσ κϊθε προςφορϊσ ςυνοδεϑεται απϐ την αύτηςη ςυμμετοχόσ
ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ.
11.4.4 Ο φϊκελοσ κϊθε προςφορϊσ περιλαμβϊνει τουσ ακϐλουθουσ δϑο (2)
ςφραγιςμϋνουσ υποφακϋλουσ:


Τποφϊκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» που περιϋχει ςε ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ
και ϋνα αντύγραφο τα νομιμοποιητικϊ ςτοιχεύα και ϊλλα
απαραύτητα δικαιολογητικϊ του υποψόφιου Αναδϐχου ωσ προσ
τισ τυπικϋσ και χρηματοοικονομικϋσ απαιτόςεισ ςυμμετοχόσ ςτον
Διαγωνιςμϐ και τα οπούα προςδιορύζονται ςτα ϊρθρα:


8: Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ,



9:

Δικαιολογητικϊ

πιςτοπούηςησ

οικονομικόσ

και

χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ.


Τποφϊκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» που περιϋχει μόνο ϋνα
(1)

πρωτότυπο

τησ

Οικονομικόσ

Προςφορϊσ

των

ςυμμετεχϐντων. Σα περιεχϐμενα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ
περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο ςημεύο 11.6 κατωτϋρω τησ
παροϑςασ προκόρυξησ.
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11.4.5 Όλοι οι επιμϋρουσ φϊκελοι θα φϋρουν και τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου.
11.5 Ο Τποφϊκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» περιλαμβϊνει τα αναφερόμενα ςτα
ϊρθρα 8 και 9 τησ παρούςασ προκόρυξησ δικαιολογητικϊ.
11.6 Ο

Τποφϊκελοσ

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΥΟΡΑ»

περιλαμβϊνει

ςυμπληρωμϋνα και υπογεγραμμϋνα τα ακόλουθα:
A/A

Αντικείμενο

Προϋπολογιςμόσ
χωρίσ ΦΠΑ, ςε €

4.1.1

Διάκεςθ 70 ζωσ 100 δωματίων με πρωινό (Β&Β) κακϊσ και Light Dinner
(διάκεςθ ενόσ πιάτου, χωρίσ αλκοόλ) για τθν περίοδο από 1θ
Οκτωβρίου 2016 ζωσ τθν 5θ Οκτωβρίου 2016 για τθ διαμονι των
ςυμμετεχόντων του ςυνεδρίου Travel Trade Athens 2016.

……………………..€

4.1.2

Διάκεςθ μιασ αίκουςασ (χωρίσ κολϊνεσ ενδιαμζςωσ) ςυνολικοφ
θ
εμβαδοφ περίπου 600 τ.μ για τθ διεξαγωγι ενόσ B2B Workshop τθν 3
Οκτωβρίου 2016 από τισ 08:00 ζωσ τισ 18:00, ςτο οποίο κα
ςυμμετζχουν περίπου 250 άτομα.

……………………..€

4.1.3

Διάκεςθ επαρκοφσ χϊρου κακϊσ και παροχισ ρεφματοσ ζξω από τθν
αίκουςα όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ, τθν
θ
3 Οκτωβρίου 2016 από τισ 08:00 ζωσ τισ 18:00, προκειμζνου να
τοποκετθκεί από τον ανάδοχο γραφείο εγγραφϊν (Registration Desk),
όπου κα φιλοξενθκοφν ζξι (6) άτομα με φορθτοφσ υπολογιςτζσ και
εκτυπωτζσ και δζκα (10) τραπζηια μεςαίασ διάςταςθσ (120*0,70cm)
από τον ανάδοχο για τουσ χορθγοφσ του ςυνεδρίου Travel Trade
Athens 2016.

……………………..€

4.1.4

Διάκεςθ χϊρου για Coffee Break 250 ατόμων δίπλα ςτθν αίκουςα
θ
όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ, τθν 3
Οκτωβρίου 2016, από τισ 08:00 ζωσ τισ 19:00.

……………………..€

4.1.5

Διάκεςθ μιασ αίκουςασ χωρθτικότθτασ 50 ατόμων με κεατρικι διάταξθ
κακϊσ και coffee break 50 ατόμωνγια τθ διεξαγωγι τθσ Συνζντευξθσ
θ
Τφπου του Travel Trade Athens 2016 τθν 3 Οκτωβρίου 2016 από τισ
12:00 ζωσ τισ 14:00.

……………………..€

4.1.6

Διάκεςθ αίκουςασ χωρθτικότθτασ 300 ατόμων για μεςθμεριανό γεφμα
κακιςτό με μπουφζ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ (περίπου 250
θ
άτομα) τθν 3 Οκτωβρίου 2016 από τισ 13:00 ζωσ τισ 15:00.

……………………..€

4.1.7

Διάκεςθ αίκουςασ χωρθτικότθτασ 100 ατόμων και διάκεςθ branch (για
θ
περίπου 80 άτομα) κακιςτό με μπουφζ, τθν 4 Οκτωβρίου 2016 από
τισ 09:30 ζωσ τισ 14:00.

……………………..€

4.1.8

Διάκεςθ coffee break για 250 άτομα τθν 3 Οκτωβρίου 2016 από τισ
08:30 ζωσ τισ 19:00 (κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ)

……………………..€

4.1.9

Διάκεςθ μεςθμεριανοφ γεφματοσ με αναψυκτικά, χωρίσ αλκοόλ),
θ
κακιςτοφ με μπουφζ για 250 άτομα τθν 3 Οκτωβρίου 2016 από τισ
13:00 ζωσ τισ 15:00.

……………………..€

ΣΥΝΟΛΟ

……………………..€

θ
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Άρθρο 12
Αξιολόγηςη προςφορών
12.1 Η διεξαγωγό του διαγωνιςμοϑ και η αξιολϐγηςη των προςφορών θα γύνει
απϐ Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ, που θα ςυςταθεύ με απϐφαςη του
αρμοδύου οργϊνου, και η οπούα θα ειςηγεύται ςτο αρμϐδιο ϐργανο τη λόψη
τησ ςχετικόσ απϐφαςησ ςε κϊθε ςτϊδιο ϋωσ και την κατακϑρωςη του
διαγωνιςμοϑ ςτο Διαγωνιζϐμενο που θα επιλεγεύ.
12.2 Η διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των προςφορών για τη ςϑναψη τησ ϑμβαςησ
περιλαμβϊνει τα ακϐλουθα ςτϊδια:


Έλεγχοσ του κυρύωσ Υακϋλου τησ Προςφορϊσ.



Έλεγχοσ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ, που βαςύζεται ςτο περιεχϐμενο
του υποφακϋλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ».



Σελικό Αξιολϐγηςη – Ανϊδειξη Προςωρινοϑ Μειοδϐτη



Έλεγχοσ Δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, που βαςύζεται ςτο περιεχϐμενο
του υποφακϋλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ».

12.3 Ωσ προσ την αξιολόγηςη τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ιςχύουν τα
ακόλουθα:
12.3.1

Η αξιολϐγηςη βαςύζεται ςτο φϊκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»

κϊθε προςφορϊσ κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 11.6 τησ παροϑςασ.
12.4 Ωσ προσ την τελικό αξιολόγηςη ιςχύουν τα ακόλουθα:
12.4.1

Κατϊ το ςτϊδιο τησ Σελικόσ Αξιολϐγηςησ, η Επιτροπό καταρτύζει την

κατϊςταςη των μειοδοτών κατϊ φθύνουςα ςειρϊ με πρώτο ςτη ςειρϊ το
μειοδϐτη που προςϋφερε την αποδεκτϊ χαμηλϐτερη τιμό (προςωρινϐσ
μειοδϐτησ).
12.5 Έλεγχοσ δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ
12.5.1

Ωσ προσ τη διαδικαςύα ελϋγχου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ

ιςχϑουν τα ακϐλουθα: Αποςφραγύζεται μϐνο ο Τποφϊκελοσ του προςωρινοϑ
μειοδϐτη και εφϐςον κριθεύ ϐτι ανταποκρύνεται ςτουσ ϐρουσ τησ
προκόρυξησ, ο προςωρινϐσ μειοδϐτησ ανακηρϑςςεται προςωρινϐσ ανϊδοχοσ.
18
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Εϊν ο Τποφϊκελοσ των δικαιολογητικών του προςωρινοϑ μειοδϐτη βρεθεύ
ελλιπόσ ό διαπιςτωθεύ ϐτι δεν ανταποκρύνεται ςτουσ ϐρουσ τησ προκόρυξησ,
αποςφραγύζεται και ελϋγχεται ο Τποφϊκελοσ του επϐμενου κατϊ φθύνουςα
ςειρϊ μειοδϐτη και ακολουθεύται η ωσ ϊνω διαδικαςύα ϋωσ ϐτου η Επιτροπό
καταλόξει ςτον προτεινϐμενο απϐ αυτόν προςωρινϐ Ανϊδοχο. Η Επιτροπό
διαβιβϊζει τα πρακτικϊ ςτο αρμϐδιο ϐργανο τησ Εταιρεύασ, το οπούο και
αποφαύνεται ςχετικώσ.
12.5.2

Αποκλεύονται απϐ τον διαγωνιςμϐ εκεύνοι εισ βϊροσ των οπούων

ςυντρϋχει κϊποια απϐ τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 6 τησ παροϑςασ, καθώσ
και εϊν δεν προςκομύςουν τα δικαιολογητικϊ που περιγρϊφονται ςτο ϊρθρο
8 αυτόσ. ε κϊθε περύπτωςη που κατϊ τη διαδικαςύα ελϋγχου των
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ προκϑψουν απορρύψεισ προςφορών για
οποιονδόποτε λϐγο, η Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ ςτο πρακτικϐ
τεκμηριώνει την απϐρριψη.
12.6 Η αξιολόγηςη των προςφορών θα ςτηριχθεύ αποκλειςτικϊ και μόνο
ςτο κριτόριο τησ χαμηλότερησ τιμόσ.
12.6.1

Εϊν κϊποια προςφορϊ φαύνεται αςυνόθιςτα χαμηλό ςε ςχϋςη με τισ

προβλεπϐμενεσ εργαςύεσ, δηλαδό το ςυγκριτικϐ τησ κϐςτοσ εύναι μικρϐτερο
του 80% του προϒπολογιςμοϑ του Έργου, η Επιτροπό Διενϋργειασ
Διαγωνιςμοϑ, πριν την απορρύψει, ζητεύ απϐ τον προςφϋροντα ϋγγραφη
αιτιολϐγηςη τησ ανϊλυςησ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ. Εϊν και μετϊ την
παροχό τησ ανωτϋρω αιτιολϐγηςησ οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ κριθοϑν ωσ
υπερβολικϊ χαμηλϋσ, η Προςφορϊ θα απορρύπτεται..

Άρθρο 13
Διοικητικϋσ προςφυγϋσ
13.1

Κατϊ τησ Προκόρυξησ ό των λοιπών αντύςτοιχων δεςμευτικών εγγρϊφων

τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, τησ ςυμμετοχόσ οικονομικοϑ φορϋα ςε αυτόν
και τησ διενϋργειϊσ τησ, ϋωσ και την κατακυρωτικό απϐφαςη, επιτρϋπεται η
υποβολό ϋνςταςησ για λϐγουσ νομιμϐτητασ και ουςύασ.
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13.2

Οι ανωτϋρω ενςτϊςεισ υποβϊλλονται εγγρϊφωσ ςτη διεϑθυνςη επικοινωνύασ

τησ Εταιρεύασ.
13.3

Οι ενςτϊςεισ αςκοϑνται εντϐσ ανατρεπτικόσ προθεςμύασ πϋντε (5)

ημερολογιακών ημερών, αφϐτου ο ενδιαφερϐμενοσ ϋλαβε γνώςη τησ πρϊξησ ό
παρϊλειψησ τησ Εταιρεύασ που προκαλεύ ζημύα ςτα ςυμφϋροντϊ του. Ειδικϐτερα,
η ϋνςταςη κατϊ τησ προκόρυξησ αςκεύται ςτο μιςϐ του χρονικοϑ διαςτόματοσ
απϐ την τελευταύα δημοςύευςη τησ προκόρυξησ και μϋχρι την καταληκτικό
ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Για τον καθοριςμϐ τησ προθεςμύασ
αυτόσ λαμβϊνεται υπϐψη η ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ.
13.4

Επύ τησ ϋνςταςησ αποφαύνεται το αρμϐδιο ϐργανο τησ Εταιρεύασ κατϐπιν

ειςόγηςησ τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την
υποβολό τουσ. ε περύπτωςη μη ϋκδοςησ απϐφαςησ εντϐσ τησ ανωτϋρω
προθεςμύασ, τεκμαύρεται ςιωπηρώσ η απϐρριψη τησ ϋνςταςησ.
13.5

Για το παραδεκτϐ τησ υποβολόσ ϋνςταςησ, προςκομύζεται παρϊβολο

κατϊθεςησ υπϋρ του Δημοςύου, το οπούο ορύζεται αναλογικϊ ςε ποςοςτϐ 1% επύ
τησ προϒπολογιζϐμενησ αξύασ τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ, ότοι πεντακϐςια
ογδϐντα ευρώ (580,00 €).
Άρθρο 14
Επιλογό Αναδόχου – Κατϊρτιςη ύμβαςησ
14.1

Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να ματαιώςει το διαγωνιςμϐ ςε οποιοδόποτε
ςτϊδιο χωρύσ κανεύσ απϐ τουσ μετϋχοντεσ να δικαιοϑται οποιαδόποτε
αποζημύωςη.

14.2

Με απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου γύνεται κατακϑρωςη του ϋργου
ςτον Ανϊδοχο.

14.3

την περύπτωςη που το προκηρυςςϐμενο ϋργο κατακυρωθεύ ςε Ένωςη –
Κοινοπραξύα, η Αναθϋτουςα Αρχό δϑναται να ζητόςει απϐ την Ένωςη να
ςυςτόςει κοινοπραξύα ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτη ςχετικό νομοθεςύα ό
εταιρεύα του εμπορικοϑ δικαύου.

14.4

Ο ανϊδοχοσ καλεύται να υπογρϊψει ϑμβαςη με την Αναθϋτουςα Αρχό που
θα βαςύζεται ςτην απϐφαςη ανϊθεςησ του ϋργου και ςτουσ ϐρουσ τησ
παροϑςασ Προκόρυξησ. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να προςϋλθει μϋςα ςε δϋκα
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(10) εργάςιμεσ ημϋρεσ απϐ την ημερομηνύα ανακούνωςησ τησ κατακϑρωςησ
του διαγωνιςμοϑ, για υπογραφό τησ ςχετικόσ ϑμβαςησ, προςκομύζοντασ τα
απαραύτητα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα, καθώσ και Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ
Εκτϋλεςησ ϑμβαςησ, το ϑψοσ τησ οπούασ αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτϐ 8% του
ςυμβατικοϑ τιμόματοσ, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ.
14.5

ε περύπτωςη μη επιθυμύασ ό αδυναμύασ του αρχικώσ επιλεγϋντοσ Αναδϐχου
να ςυνϊψει ςϑμβαςη ςτο οριζϐμενο ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο χρονικϐ
διϊςτημα ό να προςκομύςει την εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ
ςϑμβαςησ, τϐτε αυτϐσ κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει η κατατεθειμϋνη
εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ και καλεύται ο πρώτοσ επιλαχών.

14.6

Η ϑμβαςη για την ανϊθεςη του ϋργου θα υπογραφεύ απϐ το αρμϐδιο κατϊ
το νϐμο και κατϊ το χρϐνο υπογραφόσ ϐργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ.

Άρθρο 15
Παρακολούθηςη – Παραλαβό του Έργου
15.1

Σο

Έργο

του

Αναδϐχου

παρακολουθεύται

απϐ

την

Επιτροπό

Παρακολοϑθηςησ και Παραλαβόσ των υποβαλλϐμενων Παραδοτϋων.
15.2

Η Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ και Παραλαβόσ εύναι αρμϐδια για την
παρακολοϑθηςη, την αξιολϐγηςη και τον ϋλεγχο των επιμϋρουσ ενεργειών
και του ςυνϐλου του Έργου του Αναδϐχου, ςυντϊςςοντασ ςχετικϊ
πρωτϐκολλα παραλαβόσ και οριςτικόσ παραλαβόσ του Έργου. Αναλυτικϊ ο
τρϐποσ εκτϋλεςησ, παρακολοϑθηςησ και παραλαβόσ του Έργου θα ορύζεται
ςτη ςϑμβαςη μεταξϑ Αναδϐχου και Αναθϋτουςασ Αρχόσ.

15.3

Σο Έργο του Αναδϐχου παρακολουθεύται, καθοδηγεύται και εγκρύνεται καθ’
ϐλη τη διϊρκεια τησ ϑμβαςησ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό με βϊςη ςχετικϋσ
ειςηγόςεισ τησ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ και Παραλαβόσ του Έργου.

15.4

Ο

Ανϊδοχοσ

υποχρεοϑται

να

ςυνεργϊζεται

με

την

Επιτροπό

Παρακολοϑθηςησ και Παραλαβόσ και να διευκολϑνει ςτο ϋργο τουσ το
προςωπικϐ και τουσ ςυνεργϊτεσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και τησ Επιτροπόσ
Παρακολοϑθηςησ και Παραλαβόσ του Έργου.
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15.5

Για

ϐλεσ

τισ

πληρωμϋσ

θα

εκδύδονται

τα

απαραύτητα

νϐμιμα

παραςτατικϊ/δικαιολογητικϊ. Απϐ κϊθε τιμολϐγιο του Αναδϐχου θα
γύνονται ϐλεσ οι νϐμιμεσ κρατόςεισ, ςϑμφωνα με τουσ ιςχϑοντεσ κϊθε φορϊ
νϐμουσ και ςχετικϋσ εγκυκλύουσ.
Άρθρο 16
Εφαρμοςτϋο Δύκαιο
16.1

Ο Ανϊδοχοσ και η Αναθϋτουςα Αρχό θα προςπαθοϑν να ρυθμύζουν φιλικϊ
κϊθε διαφορϊ, που τυχϐν θα προκϑψει ςτισ μεταξϑ τουσ ςχϋςεισ κατϊ τη
διϊρκεια τησ ιςχϑοσ τησ ϑμβαςησ που θα υπογραφεύ.

16.2

Επύ διαφωνύασ, κϊθε διαφορϊ θα λϑεται απϐ τα Ελληνικϊ δικαςτόρια και
ςυγκεκριμϋνα τα δικαςτόρια Αθηνών, εφαρμοςτϋο δε δύκαιο εύναι πϊντοτε
το Ελληνικϐ δύκαιο.
Για ηην ΕΑΣΑ ΑΕ

Η Ππόεδπορ ηος Δ
Μαπία Λογοθέηη

Ο Διεςθύνων ύμβοςλορ
Αλέξηρ Γαληνόρ
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
(Απ. Διακήπςξηρ ….)

ΠΡΟ ΣΗΝ «Εηαιπεία Ανάπηςξηρ και Σοςπιζηικήρ Πποβολήρ Αθηνών –
Αναπηςξιακή Ανώνςμορ Εηαιπεία Οπγανιζμού Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ»
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΟ ΔΤΡΩ ………….. .
1.

Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνύκε όηη εγγπόκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα,
επζπλόκελνη απέλαληη ζαο εηο νιόθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηεο ............. [Σε πεπίπτωση
μεμονωμένηρ εταιπίαρ: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδόο …………. αξηζκόο … ΣΚ ………..,][ή σε
πεπίπτωση Ένωσηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηώλ: α)…….….... νδόο.............................
αξηζκόο.................ΣΚ………………,
β)……….….
νδόο.............................
αξηζκόο.................ΣΚ………………,
γ)…………..
νδόο.............................
αξηζκόο.................ΣΚ………………,κειώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα
από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο
σο κειώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,] γηα πνζό επξώ …………………, ην νπνίν ηεξείηαη
ζηε δηάζεζή ηεο Τπεξεζίαο ζαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκό πνπ πξνθεξύρζεθε κε
ηελ ππ’ αξίζκ. .......... δηαθήξπμε αθνξώζα ηελ αλάζεζε έξγνπ κε ηίηιν:
«...............................................».

2. Παξαηηνύκαζηε ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα από ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο
θαη δηδήζεσο από ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο όισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ
πξσηνθεηιέηε αθόκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγώλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο
έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 – 855, 862 – 864 θαη 866 – 869 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, όπσο θαη
από ηα δηθαηώκαηα καο πνπ ηπρόλ απνξξένπλ από ηα άξζξα απηά.
3. ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεύζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο
γλσζηνπνηήζεηε εγγξάθσο όηη ε ............ [Σε πεπίπτωση μεμονωμένηρ εταιπίαρ: ηεο ελ ιόγσ
Δηαηξίαο][ή σε πεπίπτωση Ένωσηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηώλ ηεο Έλσζεο ή
Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ
κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο] δελ εθπιήξσζε ηελ
ππνρξέσζή ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ ζεκείν 1, ζαο δειώλνπκε όηη
αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, ρσξίο
νπνηαδήπνηε αληίξξεζε, νιόθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνύ ηεο εγγύεζεο, ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ζαο θαη εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε εγγξάθσο
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή θνύξηεξ. Σν πνζό πνπ ζα θαηαπέζεη ππόθεηηαη ζε πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππόςε εγγύεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδόηεζε ή ελέξγεηα
ζπγθαηάζεζεο ηεο .............. [Σε πεπίπτωση μεμονωμένηρ εταιπίαρ: ηεο ελ ιόγσ Δηαηξίαο][ή σε
πεπίπτωση Ένωσηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο] νύηε ζα
ιεθζεί ππόςε νπνηαδήπνηε ηπρόλ έλζηαζε ή επηθύιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή
ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε απηήο
ππό δηθαζηηθή κεζεγγύεζε.
5. αο δειώλνπκε αθόκε όηη ε ππόςε εγγύεζε καο ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρύ κέρξη λα
επηζηξαθεί ζ’ εκάο ε παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο όηη καο
απαιιάζζεηε από ηελ ππόςε εγγύεζε. Μέρξη ηόηε, ζα παξακείλνπκε ππεύζπλνη γηα ηελ
άκεζε θαηαβνιή ζ’ εζάο ηνπ πνζνύ ηεο εγγύεζεο.
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6. Βεβαηνύκε όηη όιεο νη ηζρύνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ
ρνξεγεζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ
ππεξβαίλνπλ ην
όξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Νόκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο.
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