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ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1914/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την
Εκτύπωση τριών (3) Συγγραμμάτων, για τις ανάγκες του έργου «ΘΑΛΗΣ – Ιόνιο
Πανεπιστήμιο - Έκδοση Επιγραφών και Τεκμηρίωση της Ιστορίας της Αρχαίας
Μακεδονίας», συνολικού προϋπολογισμού 22.000€ συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
«ΘΑΛΗΣ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Έκδοση Επιγραφών και Τεκμηρίωση της Ιστορίας
της Αρχαίας Μακεδονίας» με κωδικό έργου 80177 και επιστημονικά υπεύθυνο τον
κ. Ηλία Σβέρκο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας του Ι.Π., το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία
(Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 – Κέρκυρα).

Επιτροπής

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι 06/07/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Ερευνών

ΙΠ
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Ημερομηνία ∆ιενέργειας: 06/07/2015 και ώρα 13:00 μμ
Τόπος ∆ιενέργειας: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100,
Κέρκυρα
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την
Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π. στα τηλέφωνα 2661087606 & και στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών rc.ionio.gr/news
Πληροφορίες Ειδικής και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες από την κα Θεοδώρα Κλάδη (11:00-13:00), στο τηλέφωνο 26610 87321
και στο e-mail: kladidora@gmail.com.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισμού
Β. :Τεχνικές Προδιαγραφές
Γ.: Σχέδιο Σύμβασης
Δ.: Υπ. ∆ήλ. Ν.1599/1986
Ε: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ΙΠ

Καθηγητήτρια Αναστασία Σαλή – Παπασαλή
Πρύτανις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την Εκτύπωση τριών
(3) Συγγραμμάτων, με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται
στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
«ΘΑΛΗΣ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Έκδοση Επιγραφών και Τεκμηρίωση της Ιστορίας
της Αρχαίας Μακεδονίας» με κωδικό έργου 80177 και επιστημονικά υπεύθυνο
τον κ. Ηλία Σβέρκο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας του Ι.Π., το
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας..

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό
των 22.000 € συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (6,5%) Ποσό
χωρίς ΦΠΑ: 20.657.28 ευρώ, ΦΠΑ:1.342,72 ευρώ
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ημοσίων 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.

ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και
συγκεκριμένα σύμφωνα με :

Τις διατάξεις του Π.∆. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών

«ΘΑΛΗΣ – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: κ. Ηλίας Σβέρκος, Επίκουρος Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας.: τηλ.: 2661087317 / e-mail: sverkos@ionio.gr








Έρευνας στα ΑΕΙ όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική
Απόφαση 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826/10.09.1996) 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.
Το Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10.07.2007) Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου.
Τον Ν. 4281/2014 , άρθρο 157
Τον Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011), ειδικότερα το άρθρο 4, παρ.
3, εδάφιο γ.
Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό ∆ιαχείρισης Έργων του
ΕΛΚΕ ΙΠ.
Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο του εγκεκριμένου
έργου του εν λόγω προγράμματος
την σχετική απόφαση της 54ης/08.06.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής
Ερευνών του Ιονίου πανεπιστημίου

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
1. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
2. Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ∆ιαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ ΙΠ
(http://rc.ionio.gr/news)

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Προκήρυξη καθώς και κάθε διευκρίνιση επ΄αυτής διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω του ∆ιαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη
διεύθυνση «http://rc.ionio.gr/news».

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωμα συμμετοχής στο ∆ιαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
ή

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία περί ∆ημοσίων Συμβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή
 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές
συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
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έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή
του
κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που
έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας
εκ των ανωτέρω χωρών

ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν
έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Δευτέρα 06/07/2015 και ώρα 11:00
π.μ. . Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην
ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:
Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική
διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
B) ∆ιεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού:

ΠΡΟΣ
Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆ιακήρυξη αρ. πρωτ: 1914/19.6.15
(Ημερομηνία ∆ιενέργειας:

06/07/15

και ώρα

13:00

(Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών 06/07/15 και ώρα 11:00
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Να

ΜΗΝ

αποσφραγισθεί

από

την

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας
προκήρυξης.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

πμ)

Ταχυδρομική

Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

ΑΡΘΡΟ9: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

μμ)
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Απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 2% επί της Συμβατικής Αξίας της Σύμβασης προ ΦΠΑ. Η εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης κατατίθεται πριν την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται στον
Ανάδοχο σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, μετά τη λήξη της Σύμβασης ή σε
διάστημα τεσσάρων ημερών μετά την αποπληρωμή της Σύμβασης όταν αυτό
προηγηθεί της ημερομηνίας λήξης της.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει:

ΑΡΘΡΟ 10.1.Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού:
Α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο-μητρώνυμο,
επάγγελμα,
κατοικία,
ΑΦΜ,
στοιχεία
Αστυνομικής Ταυτότητας)
Β)

σε περίπτωση νομικού προσώπου: καταστατικό σύστασης και
αντίστοιχα ΦΕΚ τροποποίησης, έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης και
τελευταίο αντίστοιχο ΦΕΚ

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Παράρτημα ∆-Υπόδειγμα 3), του
κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά στην
οποία να δηλώνει ότι:
 ∆εν τελεί υπό πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.


Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε
οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις
φορολογικές του υποχρεώσεις.
 ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα.
 ∆εν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
 Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα
αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
Δ) Τιμολόγιο, ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συστατική επιστολή για ένα
τουλάχιστον παραπλήσιο έργο (έκδοση θέματος ιστορικού – αρχαιολογικού) που
έχει επιμεληθεί η εταιρεία τα τελευταία δύο χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 10.2 Τεχνική Προσφορά
Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους πίνακες του παραρτήματος
Β’ συμπληρωμένους από τον προσφέροντα. Μπορεί δε να περιέχει και κάθε άλλο
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στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την αποσαφήνιση της πληρότητας των τεχνικών
προδιαγραφών.

ΑΡΘΡΟ 10.3 Οικονομική Προσφορά
Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Προσφέροντα
με την μορφή του πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α

1

2

3

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

Επεξεργασία κειμένου και 3 τυπογραφικές διορθώσεις,
σελιδοποίηση, μοντάζ, εκδοτική και καλλιτεχνική
επιμέλεια, φιλολογική επιμέλεια, εκτύπωση
ασπρόμαυρη, χαρτί velvet (Σύγγραμμα Ι και ΙΙ: 115γρ.,
Σύγγραμμα ΙΙΙ: 100 γρ.), βιβλιοδεσία (κλωστορραφή
και κόλλα)
Σύγγραμμα Ι & ΙΙ: Αξία χάρτου velvet 300 γρ. για τα
εξώφυλλα των τόμων (με 'αυτιά' με σύντομο κείμενο,
εκτύπωση 4χρωμία), πλαστικοποίηση και βιβλιοδεσία
των εξωφύλλων.
Σύγγραμμα ΙΙΙ: Αξία εξωφύλλου (σύντομο κείμενο,
εκτύπωση 4χρωμία), σκληρό καπάκι με στρογγυλή
ράχη, πλαστικοποίηση και βιβλιοδεσία του εξωφύλλου.
Επεξεργασία εικόνων
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για
τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη τεσσάρων (4)
μηνών. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισμού στον Ανάδοχο
μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει
όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Σε περίπτωση που η ισχύουσα προσφορά ή μέρος της
υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
-

αποσυρθεί,

ο

απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται) χωρίς άλλη
διατύπωση ή δικαστική ενέργεια
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ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει
το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την
αρμόδια Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές
μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά
συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού
τιμήματος της Προσφοράς.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για
κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές
κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενη
υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται
ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της
συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος
της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της
Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της
συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες
τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε
προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο ∆ιαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 06/07/2015, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα, από τριμελή Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν δημόσιας
κλήρωσης και
η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα
πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών.
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Κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή
διενέργειας, θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των προσφερόντων.
Ο ∆ιαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας.
Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη
για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο
για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η
παρούσα προκήρυξη. Ακολούθως θα καταταγούν οι υποβληθείσες προσφορές,
με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ
για το σύνολο των υπό προμήθεια παρεχόμενων υπηρεσιών της παρούσας.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων με την χαμηλότερη τιμή υπό την
προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης και
των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο επικρατέστερος Ανάδοχος καλείται κατόπιν από την Επιτροπή Διαγωνισμού να
καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της επόμενης παραγράφου σε
διάστημα δέκα ημερών.
Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο και στους λοιπούς
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση
θεωρείται ως συναφθείσα με τους στο παρόν αναφερόμενους συμβατικούς
όρους, οι οποίοι είναι μη διαπραγματεύσιμοι, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 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 ανωτέρω πίνακα κατάταξης κοκ.

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
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(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε
περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
Επιπλέον των παραπάνω :
(5) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο
πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης».
Μετά την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών, η επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης συντάσσει σχετικό πρακτικό και η κατακύρωση γίνεται με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει την τελική ματαίωση του διαγωνισμού
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 δικαιούται οποιασδήποτε
αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον
∆ιαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:





για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το
αποτέλεσμα της διαδικασίας,
εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη
ικανοποιητικό,
εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις
ότι έγινε συνεννόηση των ∆ιαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού
ανταγωνισμού,
εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση
παροχή υπηρεσίας.

Σε περίπτωση ματαίωσης του ∆ιαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα
έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε
μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το
ζητούμενο.
2. Χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μεγαλύτερος από τον
προβλεπόμενο.
3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της
Διακήρυξης.
5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης.
6. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής
διάρκειας
από την ελάχιστη ζητούμενη.
7. Προσφορά που αφορά μόνο σε τμήμα της υπηρεσίας και δεν καλύπτει
το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη
προκήρυξη.
8. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης
και
των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς.
9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
του
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Διαγωνισμού.
10. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας
Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της
ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά
χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει,
ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου
Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι
αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα
ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση
2. η Σύμβαση θα καταρτιστεί σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ». Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με
τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται
από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το
περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των
παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για
θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και
διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του
Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα ∆ιακήρυξη,
εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού
Κώδικα.
4. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι 90 ημερολογιακές ημέρες από
την υπογραφή της.
5. Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης
σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
6. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των
συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της ∆ιακήρυξης, του Κανονισμού
Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
δημοσίων συμβάσεων.
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ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Χρόνος
ολοκλήρωσης των
παρεχόμενων
υπηρεσιών
ορίζεται σε 90
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του
Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής.
Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να
έχει ολοκληρώσει την ζητούμενη προμήθεια.
Η παράδοση των αντιτύπων θα γίνει στην Κέρκυρα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο –
Τμήμα Ιστορίας, Γραφείο 1.10, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, με έξοδα
και ευθύνη του αναδόχου.
Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες
και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή.
Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση
για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω
χρόνο κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον
Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση των παρεχόμενων ειδών θα πραγματοποιηθεί από
τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης η οποία συντάσσει σχετικό
Πρακτικό Παραλαβής
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη
σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής
Παραλαβής
και
Αξιολόγησης,
συντάσσει
Πρωτόκολλο
Απόρριψης
τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η
Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για
κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του συνολικού
συμβατικού τιμήματος της παρούσας εντός 60 ημερών, μετά την πιστοποίηση
της παραλαβής με την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των
παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Για την πληρωμή απαιτείται η προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε
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χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε
νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων
οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Οι πληρωμές γίνονται υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του
προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του
Ιονίου Πανεπιστημίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 23: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ




Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο,
ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του
αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται,
κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση
εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη
αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών
σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται
συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί
εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για
λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο
τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού
τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης,
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία
ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή
της
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Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την
Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό ∆ημόσιο,
για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση
εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του
ποσού της
Σύμβασ
ης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων
Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της
Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον
Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου,
μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη
Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο
πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της
ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
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ΑΡΘΡΟ 25: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ΙΠ

Καθηγητήτρια Αναστασία Σαλή – Παπασαλή
Πρύτανις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Προδιαγραφές ειδών
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ I
Το κείμενο θα παραδοθεί σε μορφή MS WORD (μέγεθος σελίδας Α4, διάστιχο 1,5,
περιθώρια σελίδας άνω – κάτω: 2,75 & δεξιά – αριστερά: 2,5, γραμματοσειρά
Gentium, μέγεθος γραμμάτων κυρίως κειμένου 12 και υποσημειώσεων 10) έκτασης
500 σελίδων.

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Σχήμα

17Χ24 εκ.

Τύπος Χαρτιού
Εκτύπωση
Εσωτερικών
Φύλλων

Εξώφυλλο

Velvet 115 γρ

Μονοχρωμία
Τετραχρωμία
με αυτιά και
πλαστικοποίηση
χαρτί velvet
300 γρ.

Αριθμός
Αντιτύπων

500

Δέσιμο

Κλωστορραφή
και κόλλα

Επεξεργασία
κειμένου και 3
τυπογραφικές
διορθώσεις,
σελιδοποίηση,
μοντάζ,
εκδοτική και

ΝΑΙ

Απάντηση
προμηθευτή

Τεκμηρίωσησχόλια
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καλλιτεχνική
επιμέλεια,
φιλολογική
επιμέλεια

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ II
Το κείμενο θα παραδοθεί σε μορφή MS WORD (μέγεθος σελίδας Α4, διάστιχο 1,5,
περιθώρια σελίδας άνω – κάτω: 2,75 & δεξιά – αριστερά: 2,5, γραμματοσειρά
Gentium, μέγεθος γραμμάτων κυρίως κειμένου 12 και υποσημειώσεων 10) έκτασης
500 σελίδων.

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Σχήμα

17Χ24 εκ.

Τύπος Χαρτιού
Εκτύπωση
Εσωτερικών
Φύλλων

Εξώφυλλο

Velvet 115 γρ

Μονοχρωμία
Τετραχρωμία
με αυτιά και
πλαστικοποίηση
χαρτί velvet
300 γρ.

Αριθμός
Αντιτύπων

500

Δέσιμο

Κλωστορραφή
και κόλλα

Επεξεργασία
κειμένου και 3
τυπογραφικές

ΝΑΙ

Απάντηση
προμηθευτή

Τεκμηρίωσησχόλια
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διορθώσεις,
σελιδοποίηση,
μοντάζ,
εκδοτική και
καλλιτεχνική
επιμέλεια,
φιλολογική
επιμέλεια

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ III
Το κείμενο θα παραδοθεί σε μορφή MS WORD (μέγεθος σελίδας Α4, διάστιχο 1,5,
περιθώρια σελίδας άνω – κάτω: 2,75 & δεξιά – αριστερά: 2,5, γραμματοσειρά
Gentium, μέγεθος γραμμάτων κυρίως κειμένου 12 και υποσημειώσεων 10) έκτασης
980 σελίδων.

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Σχήμα

17Χ24 εκ.

Τύπος Χαρτιού
Εκτύπωση
Εσωτερικών
Φύλλων

Εξώφυλλο
Αριθμός
Αντιτύπων
Δέσιμο

Velvet 100 γρ.

Μονοχρωμία
Σκληρό καπάκι
με στρογγυλή
ράχη, χαρτί
150 γρ. με
πλαστικοποίηση
500
Κλωστορραφή

Απάντηση
προμηθευτή

Τεκμηρίωσησχόλια

«ΘΑΛΗΣ – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: κ. Ηλίας Σβέρκος, Επίκουρος Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας.: τηλ.: 2661087317 / e-mail: sverkos@ionio.gr

Επεξεργασία
κειμένου και 3
τυπογραφικές
διορθώσεις,
σελιδοποίηση,
μοντάζ,
εκδοτική και
καλλιτεχνική
επιμέλεια,
φιλολογική
επιμέλεια

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ανάθεση μετά από διενέργεια του διαγωνισμού ……..)
Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι,
αφενός το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Επιτροπή Ερευνών, που εδρεύει
στην Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα, και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον αν. καθηγητή Σταύρο Κάτσιο, Αντιπρύτανη
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΙΠ, ΑΦΜ χχχχχχχχχ,
∆ΟΥ χχχχχχχχχ, και
αφετέρου
..........................................................................................
.......... ,
που
εδρεύει
στ
……………………..,
......................................., ΑΦΜ

οδός

............................,
∆ΟΥ
.........................,
και
εκπροσωπείται νόμιμα από ...............................................
............
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα
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Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να παράσχει προς τον
πρώτο συμβαλλόμενο τις παρακάτω περιγραφόμενες υπηρεσίες
στα πλαίσια και για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού
έργου με διακριτό τίτλο «ΘΑΛΗΣ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Έκδοση
Επιγραφών και Τεκμηρίωση της Ιστορίας της Αρχαίας Μακεδονίας»,
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από
το

Ελληνικό

Δημόσιο

(Ευρωπαϊκή

Εδαφική

Συνεργασία).

Συγκεκριμένα ο δεύτερος συμβαλλόμενος πρόκειται να παρέχει
……………………………………………………………………………………………………………
…………...

Η παροχή των υπηρεσιών αυτών ανατέθηκαν στο δεύτερο
συμβαλλόμενο ύστερα από τον υπ’ αριθ. Πρωτ. χχχχχχχχχχχχχ
πρόχειρο
μειοδοτικό
διαγωνισμό
που
διενεργήθηκε
την
…………..από τον πρώτο συμβαλλόμενο και σύμφωνα με την υπ’
αριθ. πρωτ. ….................................. απόφαση κατακύρωσης της
Επιτροπής Ερευνών.
Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του
παρόντος συμφωνητικού και αναλαμβάνει να εκτελέσει το ως άνω
περιγραφόμενο έργο σε διάστημα ….. μηνών από την υπογραφή
της παρούσας.
Η αμοιβή του δεύτερου συμβαλλομένου για την παροχή των
ανωτέρω

ειδών

συμφωνείται

ότι

ανέρχεται

στο

ποσό

των

........................... Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και
πρόκειται να καταβληθεί ως εξής:
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση
του συνολικού συμβατικού τιμήματος της παρούσας εντός 60
ημερών, μετά την πιστοποίηση της παραλαβής με την έκδοση του
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σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής
των παραδοτέων από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Για την πληρωμή απαιτείται η
προσκόμιση των φορολογικών
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών
νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με
κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.
Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει
καταβληθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα
Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή.
∆ημοσίων 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.
Σε περίπτωση που ο δεύτερος συμβαλλόμενος αρνείται να
παράσχει τις ανατιθέμενες σε αυτόν υπηρεσίες ή τις παρέχει
πλημμελώς, το ΙΠ/Επιτροπή Ερευνών μπορεί να καταγγείλει την
παρούσα σύμβαση μονομερώς και να ζητήσει αποζημίωση για
ενδεχόμενη ζημία που υπέστη από την αντισυμβατική συμπεριφορά
του δεύτερου συμβαλλομένου.
Η κυριότητα όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται από την
εκτέλεση
της
παρούσας
σύμβασης
ανήκει
στον
πρώτο
συμβαλλόμενο, που μπορεί να προβαίνει στη διάθεση και
αξιοποίησή τους.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που
ενδέχεται να προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας ορίζονται
τα δικαστήρια Κέρκυρας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης αναρτώνται υποχρεωτικά στο ∆ιαδίκτυο

«ΘΑΛΗΣ – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: κ. Ηλίας Σβέρκος, Επίκουρος Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας.: τηλ.: 2661087317 / e-mail: sverkos@ionio.gr

«Πρόγραμμα ∆ιαύγεια».
Αναπόσπαστο
τμήμα της
χχχχχχχχχχχχχ διακήρυξη.
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Το παρόν συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και έλαβε κάθε μέρος
από ένα.

ΟΙ
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ΗΠρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθ. Αναστασία Σαλή – Παπασαλή
Πρύτανις

Για το δεύτερο συμβαλλόμενο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ..................................................
.....................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή
Πλήρης Διεύθυνση
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για
ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………
Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ.........................,
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)
…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)
…….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό
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συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι
τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με
αριθμό................... Διακήρυξή σας.
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 έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις
ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της
Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα
Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί
βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

