ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: 2810-283219, 2810-288708
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στέφανος Σαμαριτάκης
email: acc@ekim.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (με αρ. πρωτ. 229-Α155/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«Ακουστική ξενάγηση Αγροτικού Μουσείου με δυνατότητα χρήσης από Α.Μ.Ε.Α.»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΩΝ

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δευτέρα 20/09/2021, ώρα 13.30΄

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηράκλειο Κρήτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Ακουστική ξενάγηση Αγροτικού
Μουσείου με δυνατότητα χρήσης από Α.Μ.Ε.Α.»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τ.Π. CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

29.071,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2 (δύο) μήνες

ΟΜΑΔΑ
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1

Έχοντας υπόψη:
1.

Την Υπουργική Απόφαση 13215/30-11-2017 (Β΄4285) «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2,
του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα και
λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων», όπως ισχύει κάθε φορά.

2.

Την απόφαση 2122/7-5-2019 του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της Πράξης
«Αναβάθμιση των υποδομών του Αγροτικού Μουσείου της ΕΚΙΜ στο Πισκοπιανό
Χερσονήσου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010907849 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014 -2020.

3.

Τον Κανονισμό Συμβάσεων Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
Ιστορικών Μελετών από 29-6-2019.

4.

Την υπ. αριθμ. 33/30-9-2019 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Ομάδας Τοπικής Δράσης
Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ και της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών για την
υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση των υποδομών του Αγροτικού Μουσείου της ΕΚΙΜ στο
Πισκοπιανό Χερσονήσου» στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοκ)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
και το Παράρτημα ΙΙ αυτής με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα της
πράξης.

5.

Την Απόφαση του ΔΣ της ΕΚΙΜ υπ’ αρ. 3/27-8-2021 για την διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια/υπηρεσία «Ακουστική ξενάγηση Αγροτικού Μουσείου με
δυνατότητα χρήσης από Α.Μ.Ε.Α.» στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου.

της Εταιρίας Κρητικών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο
«Ακουστική ξενάγηση Αγροτικού Μουσείου με δυνατότητα χρήσης από Α.Μ.Ε.Α.», συνολικού
προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (29.071,80€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές:
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Π.2.61 Συσκευή ακουστικής ξενάγησης Orheo Mikro LX 8GB – Τμχ. 10
Π.2.62 Φορτιστής – Τμχ. 1
Π.2.63 Αυτοκόλλητη σήμανση εξωτερικού χώρου – Τμχ. 10
Π.2.64 Αυτοκόλλητη σήμανση εσωτερικού χώρου – Τμχ. 10
Π.2.65 Καρτολίνα βινυλλίου Α3 για ενημέρωση κοινού για διάθεση/προβολή συστήματος
ξενάγησης – Τμχ. 1
Π.2.66 Σήμανση αυτοκόλλητη Braille (διάγραμμα κατόψεων σε braille και σε μορφή εγχειριδίου
Α4) – Τμχ. 10
Π.2.67 Συσκευή ομαδικής ξενάγησης – Τμχ. 24
Π.2.68 Φορτιστής 24 θέσεων Orpheo TG – Τμχ. 1
Π.2.69 Παραγωγή δημιουργικού για ακουστική ξενάγηση -ελληνική γλώσσα-αφηγητής
επαγγελματίας διάρκεια 60 λεπτά – ώρες 1
Π.2.70 Μετάφραση κειμένων ξενάγησης Αγγλική Γλώσσα-πλήθος έως 25 σελίδες (250 λέξεις/σελ)
-αποκοπή
Π.2.71 Παραγωγή δημιουργικού για ακουστική ξενάγηση -αγγλική γλώσσα-αφηγητής
επαγγελματίας διάρκεια 60 λεπτά – ώρες 1
Π.2.72 Μετάφραση κειμένων ξενάγησης Ρωσική Γλώσσα-πλήθος έως 25 σελίδες (250 λέξεις/σελ)
-αποκοπή
Π.2.73 Παραγωγή δημιουργικού για ακουστική ξενάγηση
επαγγελματίας διάρκεια 60 λεπτά – ώρες 1

-Ρωσική γλώσσα-αφηγητής

Π.2.74 Μετάφραση κειμένων ξενάγησης Γαλλική Γλώσσα-πλήθος έως 25 σελίδες (250 λέξεις/σελ)
– αποκοπή
Π.2.75 Παραγωγή δημιουργικού για ακουστική ξενάγηση -Γαλλική γλώσσα-αφηγητής
επαγγελματίας διάρκεια 60 λεπτά – ώρες 1
Π.2.76 Εγκατάσταση – παραμετροποίηση του συστήματος ξενάγησης - αποκοπή
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Η προμήθεια της ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
Α.Μ.Ε.Α. που υλοποιεί η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.Κ.Ι.Μ.) περιγράφεται
αναλυτικά στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή / πίνακες συμμόρφωσης (Παράρτημα Α), η
οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.
Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :


32583000-3 Φορείς δεδομένων και φωνής



32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων

Α.2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ακουστική ξενάγηση Αγροτικού Μουσείου με
δυνατότητα χρήσης από Α.Μ.Ε.Α.

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

23.445,00€

5.626,80€

29.071,80€

Α.3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το τίμημα για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 23.445,00 ευρώ
ΜΗ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Α.4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφαλή
εκτέλεση των εργασιών και των εργαζομένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου.
Κατά την διάρκεια των εργασιών:
1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να
αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο
του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο.
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2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αναθέτοντα, 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 Σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τον Αναθέτοντα, υποχρεούται να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην προμήθεια/υπηρεσία, παρουσιάζοντας τα
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
4. 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.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας.
6. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την εκτέλεση της προμήθειας,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας.
7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του
Αναθέτοντα.
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Β. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες
αυτών που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για
κάθε προμηθευτή/πάροχο υπηρεσίας που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
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Σημείωση: Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφεται η πλήρης επωνυμία
και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου, φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μελών του.

Β.1. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης, Σοφοκλή
Βενιζέζου 27, 71202
Ηράκλειο Κρήτης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δευτέρα 20/09/2021,
ώρα 12.00΄

Ηράκλειο Κρήτης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δευτέρα 20/09/2021,
ώρα 13.30΄

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές/Πάροχοι υπηρεσίας πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στην
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών στη διεύθυνση Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή
Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810-283219, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και
Παρασκευή 11.00΄-15.00΄.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Β.2. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Αναθέτοντα (www.ekim.gr).

Β.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:


τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., έναρξη επαγγέλματος κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
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του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου).


παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο
τους. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα
δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση.

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή
κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον
κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Β.4. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α) να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντα μέχρι και 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12.00΄.
β) να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Αναθέτοντα με οποιοδήποτε τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από
τον αναθέτοντα μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η
προσφορά αποσταλεί στον Αναθέτοντα με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Β.5. Τρόπος σύνταξης προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική
γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:


η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ,



ο πλήρης τίτλος του Αναθέτοντα που διενεργεί το διαγωνισμό,
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ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού,



η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και



τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα τα εξής:


ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».



ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».



TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή
διορθώσεις.

Β.6. Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω
επιμέρους βήματα:


Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών



Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής



Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών



Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών



Ανάδειξη αναδόχου

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή η χαμηλότερη προσφερόμενη συνολική τιμή, χωρίς Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ
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Β.7. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει τουλάχιστον για όσο
διαρκεί η σύμβαση.
Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του φορέα που
διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωση
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Κατάπτωση της εγγύησης επέρχεται σε περίπτωση που ο
Ανάδοχος κηρυχτεί έκπτωτος, λόγω αδυναμίας του στην εκτέλεση της σύμβασης. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Β.8. Ειδικοί όροι
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή/πάροχο υπηρεσίας και θα πρέπει να έχει
συνυπολογισθεί στην προσφορά.
Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:
Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής
Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ
Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες .
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Β.9. Απόρριψη Προσφορών
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση
της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν
ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι
αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της,
δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα του Αναθέτοντα ή τις υποχρεώσεις του
Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.
Ο Αναθέτων δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι
περιπτώσεις:


Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.



Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.



Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.



Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.



Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.



Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.



Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της
παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.



Ορίζει χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα.



Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των 60 ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την
αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις
από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.



Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.



Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.
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Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Η αξιολόγηση και κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο της προμήθειας. Θα πρέπει όμως να
κατατεθεί και κατάλογος με προσφερόμενη τιμή ανά είδος, σύμφωνα με τον πίνακα της
διακήρυξης, ο οποίος όμως δεν θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση. Θα αξιολογηθεί μόνο η
συνολική προσφερόμενη τιμή πλέον ΦΠΑ. Για το λόγω αυτό θα γίνουν δεκτές προσφορές οι
οποίες θα αφορούν στο σύνολο του έργου, και θα απορριφθούν προσφορές που θα αφορούν
επιμέρους εργασίες.

Β.10. Υπογραφή Σύμβασης
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει
για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
εφόσον απαιτείται, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:


Φορολογική ενημερότητα.



Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της
επιχείρησης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της
σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Ο Αναθέτων στην
περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και
ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

Β.11. Παρακολούθηση και παραλαβή
Για την πιστή εφαρμογή της παρούσας υπηρεσίας θα συσταθεί από τον Αναθέτοντα Επιτροπή
Παραλαβής Έργου. Τα πρακτικά της επιτροπής θα αναφέρουν ρητά την καλή εκτέλεση των όρων
της σύμβασης που θα συναφθεί.
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Β.12. Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με την
οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας και την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσής του
από την αρμόδια Επιτροπή του Αναθέτοντα. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο του έργου. Τέλος η εξόφληση θα
γίνεται μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων και θα αποδεικνύεται με την ισόποση
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.
Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της
Σύμβασης.

Β.13. Κυρώσεις – τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία
Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παρασχεθούν μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις
βάρος του Αναδόχου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Αναθέτοντα.
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών / ενδιάμεσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συμψηφίζεται από /με την αμοιβή του αναδόχου. Σε
περίπτωση που Ανάδοχος είναι Ένωση, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της.
Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και
κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη
γνώση της παρούσας Διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

ΟΜΑΔΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
12

Β.14. Ματαίωση
Ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ’ ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΙΜ

Αλέξης Καλοκαιρινός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΤΣ-001: Φορητές συσκευές ατομικής ξενάγησης
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

1

Πλήθος συσκευών: 10 τεμάχια

ΝΑΙ

Σύστημα ήχου
2

Φορητές συσκευές προσωπικής πληροφόρησης επισκεπτών
NAI
εσωτερικού χώρου με ενσωματωμένο ηχείο και δυνατότητα χρήσης
έως και δύο εξωτερικών κοινών ακουστικών κεφαλής με απλή
σύνδεση mini jack 3,5 mm (χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετατροπέα /
adaptor τύπου splitter).

3

Δυνατότητα ταυτόχρονης εναλλακτικής λειτουργίας με το
ενσωματωμένο ηχείο της συσκευής ή με ακουστικά κεφαλής ή και
δύο ταυτόχρονα, κατ' επιλογήν του φορέα λειτουργίας.

ΝΑΙ

4

Δυνατότητα εξυπηρέτησης ταυτόχρονα τριών (3) ατόμων με χρήση
ακουστικών από δύο εξόδους και του ενσωματωμένου ηχείου της
συσκευής.

ΝΑΙ

5

Ο ήχος των συσκευών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, mp32, 320 ΝΑΙ
Kbps, 44,1 KHz

6

Οι συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με ακουστικά induction loop
για χρήση από άτομα με προβλήματα ακοής (βαρυκοΐας).

ΝΑΙ

7

Πλήκτρα ρύθμισης της έντασης του εξερχόμενου ήχου.

ΝΑΙ
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ΠΤΣ-001: Φορητές συσκευές ατομικής ξενάγησης
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Οθόνη ενδείξεων
8

Οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν οθόνη βοηθητικών ενδείξεων,
με δυνατότητα άνω των 60.000 χρωμάτων, ευκρίνειας τουλάχιστον
120x90 pixel και διάστασης άνω της 1'' (ίντσας)

ΝΑΙ

9

Στις ενδείξεις της οθόνης πρέπει να φαίνονται:

ΝΑΙ

ο αριθμός του σημείου ενδιαφέροντος,
η διάρκεια και εξέλιξη του ενεργού προγράμματος,
ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας,
κείμενο/τίτλο του ενεργού θέματος με χαρακτήρες Unicode
καλύπτοντας όλες τις γλώσσες της ξενάγησης.
10

Ανάλογα με τη γλώσσα επιλογής του επισκέπτη, θα εμφανίζονται
αυτόματα στην οθόνη της συσκευής τα αντίστοιχα μηνύματα στη
γλώσσα της επιλογής του.

ΝΑΙ

Χειρισμός
11

Οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν αριθμητικό φωτιζόμενο
πληκτρολόγιο τύπου κινητού τηλεφώνου με τουλάχιστον 15
πλήκτρα. Τουλάχιστον 2 από αυτά θα πρέπει να μπορούν να
προγραμματιστούν, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
εξειδικευμένο πρόγραμμα ξενάγησης σε διαφορετικά επίπεδα
εμβάθυνσης.

ΝΑΙ

12

Πλήκτρο παύσης και συνέχειας του εκφωνούμενου προγράμματος

ΝΑΙ

13

Δυνατότητα χειρισμού από άτομα με προβλήματα όρασης με ειδικό
ανάγλυφο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.

NAI
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ΠΤΣ-001: Φορητές συσκευές ατομικής ξενάγησης
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

14

Δυνατότητα επιλογής του σημείου ενδιαφέροντος με απλή
πληκτρολόγηση του αριθμού της αντίστοιχης σήμανσης, χωρίς
άλλους χειρισμούς.

ΝΑΙ

Χωρητικότητα και μνήμη
15

Προεγκατεστημένη μνήμη τύπου MicroSD με χωρητικότητα
τουλάχιστον 4GB, επεκτάσιμη μέχρι 32 GB.

ΝΑΙ

16

H μνήμη που θα προσφέρεται πρέπει να επαρκεί για την
αποθήκευση σχολιασμού διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας για
τουλάχιστον δέκα (10) γλώσσες.

ΝΑΙ

Λειτουργία συστήματος
17

Να παρέχεται στον επισκέπτη η δυνατότητα παραλαβής της
ΝΑΙ
συσκευής στην γλώσσα προτίμησής του, επιλέγοντας κάποια από τις
διαθέσιμες.

18

Κατά την παράδοση της συσκευής στον επισκέπτη από τον υπεύθυνο ΝΑΙ
υπάλληλο, η συσκευή πρέπει να κλειδώνει στην προτεινόμενη
γλώσσα, στο πρόγραμμα ξενάγησης και στις ρυθμίσεις που επιθυμεί
ο επισκέπτης. Έτσι θα αποφεύγονται συχνές δυσλειτουργίες
χειρισμού και σύγχυση του επισκέπτη από λάθος χειρισμούς.

19

Η ρύθμιση των συσκευών στην επιθυμητή γλώσσα πρέπει να μπορεί ΝΑΙ
να γίνει και χειροκίνητα στην ίδια τη συσκευή (εκτός του κεντρικού
συστήματος διαχείρισης).
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ΠΤΣ-001: Φορητές συσκευές ατομικής ξενάγησης
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

20

Η εγκατάσταση του προγράμματος ξενάγησης καθώς και ενημέρωση ΝΑΙ
του λογισμικού λειτουργίας των συσκευών (Firmware) θα πρέπει να
μπορεί να γίνει, ανά πάσα στιγμή, μαζικά, και με εύκολο τρόπο, στις
εγκαταστάσεις του Μουσείου, μέσω των σταθμών φόρτισης.

Μπαταρίες και φόρτιση
21

Επάρκεια μιας φόρτισης: τουλάχιστον 18 ώρες συνεχούς
λειτουργίας. Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης <= 6 ώρες

ΝΑΙ

22

Οι συσκευές πρέπει να έχουν μπαταρίες τύπου Lithium Polymer.

ΝΑΙ

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
23

Οι συσκευές πρέπει να είναι μικρού βάρους με δυνατότητα να
ΝΑΙ
κρεμαστούν με ειδικό λουράκι στο λαιμό ή το χέρι του επισκέπτη. Το
υλικό περίβλημά τους πρέπει να είναι ανθεκτικό σε πτώσεις και
χτυπήματα. Οι συσκευές θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε
συνθήκες υψηλής υγρασίας της ατμόσφαιρας.
Βάρος <=200 γραμμάρια, υγρασία λειτουργίας <=70%, θερμοκρασία
λειτουργίας από 10 έως 40°C.

24

Δυνατότητα προσαρμογής του λογισμικού λειτουργίας των
συσκευών (firmware) ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
17

ΠΤΣ-002: Συσκευή φόρτισης και διαχείρισης περιεχομένου συσκευών ατομικής και ομαδικής
ξενάγησης
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

1

Κεντρική μονάδα με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης 24 φορητών ΝΑΙ
συσκευών ακουστικής και ομαδικής ξενάγησης.

2

Η μονάδα φόρτισης πρέπει να υποστηρίζει την φόρτιση συσκευών NAI
και τη δυνατότητα εγγραφής προγράμματος σχολιασμού για
τουλάχιστον 24 από τις ως άνω αναφερόμενες συσκευές αυτόματης
ακουστικής ξενάγησης (ΠΤΣ-001), ενώ παράλληλα, να μπορεί να
μεταφέρεται εύκολα σε οποιοδήποτε σημείου του φορέα στο οποίο
θα υπάρχει παροχή ρεύματος 220 Volt.

3

Η μονάδα φόρτισης θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης ΝΑΙ
ψηφιοποιημένου προγράμματος σχολιασμού και αλλαγής firmware
στις συσκευές ακουστικής ξενάγησης χωρίς να απαιτείται η χρήση
Η/Υ ή ειδικού λογισμικού.

4

Η μονάδα φόρτισης πρέπει να διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας για ΝΑΙ
την προστασία των επαναφορτιζόμενων μπαταριών των συσκευών
σε περιπτώσεις υπερθέρμανσής τους.

ΠΤΣ-003 Συσκευές ομαδικής ξενάγησης
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

1

Πλήθος συσκευών ομαδικής ξενάγησης: 24 συσκευές ομαδικής ΝΑΙ
ξενάγησης, 24 μονοφωνικά ακουστικά, 2 πυκνωτικά μικρόφωνα

ΟΜΑΔΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
18

ΠΤΣ-003 Συσκευές ομαδικής ξενάγησης
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

2

Οι συσκευές θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους με βάρος ΝΑΙ
μικρότερο ή ίσο με 100 γραμμάρια και θα πρέπει να μπορούν να
στηριχθούν στην ζώνη του χρήστη με belt-clip ή να μπορούν να
κρεμαστούν στο λαιμό του επισκέπτη με ειδικό λουράκι.

3

Φορητές συσκευές ασύρματης πληροφόρησης επισκεπτών. Κάθε ΝΑΙ
συσκευή θα πρέπει να μπορεί να προγραμματιστεί στο χώρο του
Ιστορικού Μουσείο Κρήτης για λειτουργία της ως συσκευή "πομπός"
ή ως συσκευή "δέκτης".

4

Εμβέλεια ασύρματης επαφής : 100 μέτρα σε υπαίθριο χώρο.

5

Προγραμματιζόμενα κανάλια για ασύρματη επικοινωνία >=30, ΝΑΙ
προκειμένου να μπορούν να μοιραστούν οι συσκευές σε
διαφορετικά workgroups για ταυτόχρονη χρήση από ξεχωριστές
ομάδες, την ίδια χρονική στιγμή, στο ίδιο σημείο.

6

Έξοδος για στερεοφωνικά ή μονοφωνικά ακουστικά σε mini-jack 3,5 NAI
mm.

7

Έξοδος ήχου συμβατή με ακουστικά βαρηκοΐας τύπου Induction NAI
Loop.

8

Είσοδος για σύνδεση με πυκνωτικό μικρόφωνο.

ΝΑΙ

9

Δυνατότητα χειρισμού από άτομα με προβλήματα όρασης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
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ΠΤΣ-003 Συσκευές ομαδικής ξενάγησης
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

10

Έγχρωμη οθόνη OLED όπου θα εμφανίζονται βοηθητικές ενδείξεις ΝΑΙ
για:
κανάλι συχνότητας,
επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας,
την ένταση του ασύρματου σήματος,
την τρέχουσα χρήση της συσκευής (πομπός ή δέκτης).

11

Αυτονομία μπαταρίας:

ΝΑΙ

>=40 ώρες λειτουργία ως δέκτης, >=20 ώρες λειτουργία ως πομπός.
12

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου Li-Ion Polymer.

NAI

13

Το προσφερόμενο μοντέλο συσκευής θα πρέπει να είναι συμβατό με ΝΑΙ
τις μονάδες του προτεινόμενου από τον υποψήφιο Ανάδοχο
συστήματος ατομικής ακουστικής ξενάγησης.

ΠΤΣ-004 Αυτοκόλλητες Σημάνσεις εσωτερικού χώρου
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

1

Ποσότητα: 10 τεμάχια

ΝΑΙ

2

Διαστάσεις αυτοκόλλητων σημάνσεων: 10 cm x 5cm

ΝΑΙ

3

Οι αυτοκόλλητες σημάνσεις θα είναι αριθμητικές (2 ή 3 ψηφία) και ΝΑΙ
θα βρίσκονται σε ταινία μεταφοράς, ενω θα μπορούν να κωλυθούν
σε υλικά όπως: γυαλί, ξύλο, πλαστικό, μάρμαρο.

ΟΜΑΔΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
20

ΠΤΣ-005 Αυτοκόλλητες Σημάνσεις εξωτερικού χώρου
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

1

Ποσότητα: 10 τεμάχια

ΝΑΙ

2

Διαστάσεις αυτοκόλλητων σημάνσεων: 10 cm x 5cm

ΝΑΙ

3

Οι αυτοκόλλητες σημάνσεις θα είναι αριθμητικές (2 ή 3 ψηφία) και ΝΑΙ
θα βρίσκονται σε ταινία μεταφοράς, ενω θα μπορούν να κωλυθούν
σε υλικά όπως: γυαλί, ξύλο, πλαστικό, μάρμαρο.

ΠΤΣ-006 Αυτοκόλλητες Σημάνσεις Braille
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

1

Ποσότητα: 10 τεμάχια

ΝΑΙ

2

Διαστάσεις αυτοκόλλητων σημάνσεων: A4

ΝΑΙ

3

Οι αυτοκόλλητες σημάνσεις θα είναι σε γραφή Braille

ΝΑΙ

(διαγράμματα κατόψεων σε braille
και σε μορφή εγχειριδίου Α4)

ΟΜΑΔΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
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ΠΤΣ-007 Υπηρεσίες μετάφρασης πρωτότυπων κειμένων σε τρείς (3) γλώσσες για το
δημιουργικό του Σ.Α.Α.Ξ.
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

1

Γλώσσες:

NAI

1. Αγγλικά
2. Γαλλικά
3.. Ρωσικά
2

Η μετάφραση θα βασιστεί στα πρωτότυπα ελληνικά κείμενα που θα ΝΑΙ
παραχθούν από το Φορέα και θα δωθούν στην Ελληνική Γλώσσα στο
ανάδοχο.

3

Το πλήθος του Ελληνικού κειμένου προς μετάφραση είναι: 25 σελίδες ΝΑΙ
Α4 (250 λέξεις / σελ.)

ΠΤΣ-008 Υπηρεσίες ανάπτυξης ηχητικού δημιουργικού σε τέσσερις (4) Γλώσσες για το Σ.Α.Α.Ξ.
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

1

Η διάρκεια δημιουργικού σε καθεμία από τις απαιτούμενες γλώσσες
θα προκύψει από την αφήγηση των μεταφράσεων των κειμένων που ΝΑΙ
θα παραχθούν από τον ανάδοχο

2

Ανάπτυξη Δημιουργικού σε τέσσερις (4) γλώσσες (βάσει των τελικών
κειμένων που θα προκύψουν από τη διαδικασία μετάφρασης των
ΝΑΙ
πρωτότυπων ελληνικών κειμένων).

ΟΜΑΔΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
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ΠΤΣ-008 Υπηρεσίες ανάπτυξης ηχητικού δημιουργικού σε τέσσερις (4) Γλώσσες για το Σ.Α.Α.Ξ.
A/A

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Οι τέσσερις (4) γλώσσες είναι οι :
1. Ελληνικά
3

2. Αγγλικά

ΝΑΙ

3. Γαλλικά
4.Ρωσικά
4

Παραγωγή εκφωνήσεων σε επαγγελματικό στούντιο ηχογραφήσεων
ΝΑΙ
από επαγγελματίες αφηγητές στην μητρική τους γλώσσα.

ΟΜΑΔΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στo Ηράκλειο Κρήτης σήμερα …………………….. ημέρα …………………… στα Γραφεία της Εταιρίας Κρητικών
Ιστορικών Μελετών, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
- Αφενός η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται
στο παρόν από το κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, Πρόεδρο του Δ.Σ. (στο εξής καλούμενος «Αναθέτων»)
- Αφετέρου από την εταιρεία « …………………………………………….» με ΑΦM …………………………. που εδρεύει
…………………………. ..τκ ………………. τηλ. ……………………… fax …………………….. email: ………………………
εκπροσωπείται στο παρόν από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. ……..………κάτοικο ………….……… (στο εξής
καλούμενος «Ανάδοχος»)
Συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα κάτωθι:
Σύμφωνα με την αριθμ. ……/……-….-….. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, σχετικά με τη
προμήθεια, προυπολογισθείσας δαπάνης …………….€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% για, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, διενεργήθηκε ο διαγωνισμός στις
………...........……….. με την ορισθείσα επιτροπή, το πρακτικό της οποίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ.
…………………….. Απόφαση του Δ.Σ και αναδείχθηκε ανάδοχος ο δεύτερος εκ των ανωτέρω συμβαλλομένων.
ΑΡΘΡΟ 1
Γενικοί Όροι- Αντικείμενο της Σύμβασης
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή
και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείμενο της Σύμβασης
2.1 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η ανάθεση της Προμήθειας «Ακουστικής ξενάγησης
Αγροτικού Μουσείου με δυνατότητα χρήσης από Α.Μ.Ε.Α.» κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη
Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

ΟΜΑΔΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
24

2.2 Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, καθώς
και τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας και κατισχύει κάθε άλλου
εγγράφου.
2.3 Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Δ.Σ. της
προμήθειας στον Ανάδοχο, στην Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 3
Τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών
Ως τόπος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το κτίριο του Αγροτικού Μουσείου της Εταιρίας Κρητικών
Ιστορικών Μελετών στο Πισκοπιανό Χερσονήσου.
ΑΡΘΡΟ 4
Παρακολούθηση και παραλαβή
Για την πιστή εφαρμογή της παρούσας προμήθειας θα συσταθεί από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών
Μελετών, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διαγωνισμού. Τα πρακτικά Διαπίστωσης
Εργασιών θα αναφέρουν ρητά ………………….. και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα
συναφθεί.
ΑΡΘΡΟ 5
Αμοιβή του Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής
5.1 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας θα ανέρχεται στο ποσό των ……………………….
Ευρώ (………….. €), πλέον ΦΠΑ 24% ………………………………………. λεπτών (………€) όλων των νομίμων
φόρων και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ήτοι συνολικά …………………… ευρώ και ……………. λεπτά
(……………€).
5.2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
5.3 Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής.
5.4 Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου:
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την εκτέλεση των εργασιών. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει
των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο του
έργου), μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

ΟΜΑΔΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
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Οι ενδιάμεσες πληρωμές (εφόσον απαιτείται) και η αποπληρωμή του Αναδόχου γίνονται σύμφωνα
με πρακτικό παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής κατ’ αντιστοιχία προς τα
ενδιάμεσα και τα τελικά παραδοτέα της σύμβασης.
5.5 Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος) παραμένουν σταθερά και δεν
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της
Σύμβασης.
5.6. Δεν προβλέπεται προκαταβολή.
ΑΡΘΡΟ 6
Υποχρεώσεις Αναδόχου
6.1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον
Αναθέτοντα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την
εκτέλεση της υπηρεσίας.
6.2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τον Αναθέτοντα, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές
συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
6.3. 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.
6.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
6.5.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους
εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και
ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
6.6.Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Αναθέτοντα.
6.7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΟΜΑΔΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
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ΑΡΘΡΟ 7
Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου
7.1. Αν η προμήθεια εκτελεστεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου τυχόν
παράτασης που χορηγήθηκε με αίτημα του Αναδόχου πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή
παράτασης με αίτημα του αναθέτοντα, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών
που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
7.2. Κατά τον υπολογισμό των ειδών του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής/πάροχος υπηρεσίας και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
7.3.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
προμηθευτή/παρόχου υπηρεσίας ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής/ πάροχος υπηρεσίας δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

7.4. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα
τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
7.6. Κατά τα λοιπά, στov Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη
Σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Αναθέτοντα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8
Διάρκεια σύμβασης
Ο χρόνος ισχύος της παρούσης ορίζεται από την υπογραφή της και για δύο (2) μήνες.
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ΑΡΘΡΟ 9
Εμπιστευτικότητα-Πνευματική Ιδιοκτησία
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
ΑΡΘΡΟ 10
Ανωτέρα Βία
10.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
10.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και επικαλεσθεί προς
τον Αναθέτοντα τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Αναθέτων
υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου,
διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 11
Καταγγελία – Λύση Σύμβασης
11.1. Σε περίπτωση που ο Αναθέτων διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
Αναδόχου επισημαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς σε αυτόν και τάσσει εύλογη προθεσμία, η
οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ημερών για να επανορθώσει τις τυχόν
παραλήψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Ο Ανάδοχος μέσα στην
προθεσμία αυτή υποχρεούται είτε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις
αντιρρήσεις του, στις οποίες ο Αναθέτων οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.
Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις τελικές
υποδείξεις του Αναθέτοντα, με απόφασή της, αφενός διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου πλην
των ήδη παραληφθέντων τμημάτων του και αφ’ ετέρου ο Αναθέτων κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός 30 ημερών από την
λήψη της.
Με την έκπτωση καταπίπτει ολικώς η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
11.2. Ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του
Αναθέτοντα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από
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την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
11.3. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Σύμβασης, ο Ανάδοχος:
α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον Αναθέτοντα όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.
β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τα είδη που έχουν
παραδοθεί μόνο εντός του μέχρι την λύση ή καταγγελία της Σύμβασης χρονικού διαστήματος.
ΑΡΘΡO 12
Εκχώρηση-Μεταβίβαση σύμβασης
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής.
ΑΡΘΡΟ 13
Εκτέλεση της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε:
α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο
όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 14
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στον Αναθέτοντα τη με αριθμό …………….
Εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ …………………… συνολικού ποσού ………………………………………. (………….€)
(5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου
προστιθέμενης αξίας).
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ΑΡΘΡΟ 15
Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών
15.1. Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ
τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών.
15.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Ηρακλείου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
15.3. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια
κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις μπορεί να
υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
του αναθέτοντα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση που
θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 16
Τροποποίηση Σύμβασης
Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών.
ΑΡΘΡΟ 17
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η υπ΄αριθμ. ………………. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας
σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών
τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
γ) Η προσφορά του Αναδόχου
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Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της
παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από τον Αναθέτοντα
προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ..........................................., κάτοικος .................................., ΤΚ
.............................
τηλ:
…………………..
..................
,
fax
210
...............................................email................................
Η κοινοποίηση εγγράφου από τον Αναθέτοντα στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ήτοι με
ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη το
περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε νόμιμα και από τους δύο
συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, δύο για την Αναθέτουσα Αρχή κι ένα για τον εκπρόσωπο
του Αναδόχου.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΟΜΑΔΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

ΑΦΜ:

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Όπως υποσημείωση 3.
2
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ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6
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