ΕΡΓΟ: ILONET
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μάρκος Αυλωνίτης
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες εκδηλώσεων στο
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ilonet - Fostering capacities and
networking of industrial liaison offices,exploitation of research results and
business support»
Αναθέτουσα Αρχή
Προϋπολογισμός
Διαδικασία Ανάθεσης
Κριτήριο Ανάθεσης
Κωδικοί CPV των υπό
προμήθεια ειδών
Καταληκτική
Ημερομηνία υποβολής
προσφορών

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου
Πανεπιστημίου
12.300,00 € (με ΦΠΑ)
Απευθείας Ανάθεση
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, μόνο
63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και
συναφείς υπηρεσίες
Παρασκευή, 08/11/2019

Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ Ι.Π.

80359

Κωδικός MIS

5003281

Χρηματοδότηση

Interreg V-A Greece Italy Cross Border Cooperation
Program

Στοιχεία
Επικοινωνίας

Μάρκος Αυλωνίτης 2661087752
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1. Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια υπηρεσιών των πέντε εκδηλώσεων
του έργου. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020» (Programme Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες των επιμέρους απαιτήσεων της εν λόγω
διοργάνωσης, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη συνολική τιμή.

2. Προϋπολογισμός
O συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των εννιά
χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών [9.919,35€] πλέον ΦΠΑ ύψους
δυο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών [2380,65€],ήτοι συνολικό
ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ [12.300,00€].

3. Υποβολή προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή ενώσεις φυσικών
προσώπων) μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους έως την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου
2019.
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη δ/νση e-mail: avlon@ionio.gr
H ημερομηνία προσφοράς αποδεικνύεται από την ημερομηνία αποστολής του e-mail. Οι
προσφορές που στέλνονται με e-mail, πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου του προσφέροντα.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες
παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα.
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους
και θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
πρόσκλησης χωρίς να δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να
αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.
4. Τιμές
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται:
●

το κόστος των προσφερομένων υπηρεσιών σε ευρώ

●

όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και τυχόν δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή
άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις π.χ. κόστος μεταφοράς

●

εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή
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καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους
λογαριασμούς του αναδόχου.

5. Άλλοι όροι
●

Ο ΕΛΚΕ ΙΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι
υποχρεούνται να τα παρέχουν.

●

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις
υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος
Α του Ν. 4412/2016.

6. Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας
αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων
αναδόχων που μειοδότησαν.
Επιπλέον ο ΕΛΚΕ ΙΠ διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή
της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία οικονομική
απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.
Ο υποψήφιος ανάδοχος πριν επιλεγεί μπορεί να κληθεί να καταθέσει πιστοποιητικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, απόσπασμα ποινικού μητρώου για τον
νόμιμο εκπρόσωπό του και, μετά την έκδοση της απόφαση ανάθεσης, θα κληθεί να
υπογράψει σύμβαση με τον ΕΛΚΕ ΙΠ.

7. Παράδοση- Παραλαβή
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τις μετακινήσεις που
αναφέρεται στους πίνακες του Παραρτήματος Α’.
Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρο και χρόνο που θα υποδείξει ο
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου.
Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης του χώρου και χρόνου των μετακινήσεων με την
υποχρέωση ενημέρωσης του Αναδόχου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες πριν την ορισμένη ημερομηνία.
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία,
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εφόσον οι υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της
προσφοράς, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα
παραστατικά.
Η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.
8. Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, βάσει του σχετικού τιμολογίου του αναδόχου, στο οποίο θα
αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης (εφόσον υπογραφεί Σύμβαση), μετά
την τμηματική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία
θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής,
καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις. Ειδικότερα:
Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ. 2 φόρος εισοδήματος, όπως
ισχύει, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.
Η προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011, άρθρο
4, παρ. 3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Η προβλεπόμενη κράτηση από την ΚΥΑ 1191/27.03.2017, κατ’ εφαρμογήν της παρ.
3 του άρθρ. 350 του Ν. 4412/2016, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αν. Καθ. Μάρκος Αυλωνίτης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις υπηρεσίες μετακινήσεων προσωπικού που θα
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου Ilonet.
2.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π1 – Final conference. Μετακίνηση έως 4 ατόμων για το τελικό συνέδριο του έργου που θα
πραγματοποιηθεί στο Bari την άνοιξη 2020.
Προδιαγραφή

Απαίτηση

Π1.1

Μετακίνηση από
Κέρκυρα για Bari

Αεροπλάνο ή πλοίο

Π1.2

Ξενοδοχείο

2 νύχτες

Απάντηση
προμηθευτή

Π2 – Cross border meeting – Μετακίνηση έως 2 ατόμων για το cross border meeting που
θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2019
Προδιαγραφή
Π2.1
Π2.2

Απαίτηση

Απάντηση
προμηθευτή

Μετακίνηση από Αεροπλάνο ή πλοίο
Κέρκυρα για
Bari
Ξενοδοχείο
2 νύχτες

Π3 – Sharing Lab. Μετακίνηση έως 2 ατόμων για το sharing lab που θα πραγματοποιηθεί
τον χειμώνα 2020
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Προδιαγραφή
Π3.1
Π3.2

Απαίτηση

Απάντηση
προμηθευτή

Μετακίνηση από Αεροπλάνο ή πλοίο
Κέρκυρα για
Bari
Ξενοδοχείο
5 νύχτες

Π4 Innovation Project Lab. Μετακίνηση έως 2 ατόμων για το sharing lab που θα
πραγματοποιηθεί τον χειμώνα 2020
Προδιαγραφή
Π4.1
Π4.2

Απαίτηση

Απάντηση
προμηθευτή

Μετακίνηση από Αεροπλάνο ή πλοίο
Κέρκυρα για
Bari
Ξενοδοχείο
3 νύχτες

Π5 Innovation Project Lab. Μετακίνηση έως 2 ατόμων για το sharing lab που θα
πραγματοποιηθεί τον χειμώνα 2020
Προδιαγραφή
Π5.1
Π5.2

Απαίτηση

Απάντηση
προμηθευτή

Μετακίνηση από Πλοίο και αυτοκίνητο/ λεωφορείο
Κέρκυρα για
Ιωάννινα
Ξενοδοχείο
3 νύχτες

Π6 Innovation Project Lab. Μετακίνηση έως 2 ατόμων για το innovation project lab που θα
πραγματοποιηθεί τον χειμώνα 2020
Προδιαγραφή
Π6.1

Απαίτηση

Απάντηση
προμηθευτή

Μετακίνηση από Πλοίο και αυτοκίνητο/ λεωφορείο
Κέρκυρα για
Πάτρα
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Π6.2

Ξενοδοχείο

3 νύχτες

Π7 – Cross border meeting follow up – Μετακίνηση έως 2 ατόμων για το cross border
meeting που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2020
Προδιαγραφή
Π7.1
Π7.2

Απάντηση
προμηθευτή

Απαίτηση

Μετακίνηση από Αεροπλάνο ή πλοίο
Κέρκυρα για
Bari
Ξενοδοχείο
2 νύχτες

Προϋπολογισμός ανά ταξίδι
Π1 Final conference
Π2 Cross border meeting
Π3 Sharing Lab
Π4 Innovation Project Lab
Π5 Innovation Project Lab
Π6 Innovation Project Lab
Π7 Cross border meeting follow up

1620 €
1620 €
3000 €
3000 €
720 €
720 €
1620 €
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