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Ηράκλειο 11-2-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ΕΝΙΑΙΟ Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 28/1980 και τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ 3 α & δ του Ν. 3463/2006 περί
«Κύρωσης Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.» , για τις εκδηλώσεις :
Εκδηλώσεις:
1. Διαμονή και Πλήρη Διατροφή 400 ατόμων ( Αθλητών, Αθλητών ΑΜΕΑ,
Προπονητών Συνοδών και Λοιπών Συντελεστών της Διοργάνωσης ) που θα
συμμετάσχουν στο ALL STAR GAME 2010 (καλαθοσφαίριση) που θα γίνει
στο Ηράκλειο, από 10 μέχρι 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 και συνδιοργανώνεται από το
Δήμο Ηρακλείου την ΕΣΑΚΕ και τον ΠΣΑΚ.
2. Διαμονή και Πλήρη Διατροφή 116 ατόμων ( Μελών Επιτροπών, Κριτών,
Αθλητών και Προπονητών ) για τις ανάγκες της εκδήλωσης Προκριματική Φάση
Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών, που θα γίνει στο Ηράκλειο, από
24 μέχρι 31 ΜΑΙΟΥ 2010 και συνδιοργανώνεται από το Δήμο Ηρακλείου και την
Ε.Ο.Π.Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ οδός Αγίου Τίτου 1 ,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το 2010, την 1η ΜΑΡΤΙΟΥ
2010 και ώρα 13:00 έως και 13:30
ΑΡΘΡΟ 2ο
Δεκτοί στον διαγωνισμό.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) Τουριστικά γραφεία ή Πρακτορεία &
β) Μεμονωμένες Ξενοδοχειακές μονάδες.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισμός έργου .
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για τις εκδηλώσεις 1 και 2 είναι 78.060,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α 15-6472.001 με τίτλο «Έξοδα

Αθλητικών δραστηριοτήτων»
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Στοιχεία Διαγωνισμού
1. Η παρούσα διακήρυξη
2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Οι Τεχνικές προδιαγραφές των εκδηλώσεων
5. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων
6. Το Τιμολόγιο προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 5ο
Προσφορές
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων, θα αφορούν το σύνολο του Ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο , υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του
διαγωνισμού δεν λαμβάνονται υπόψη.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Η ισχύς των προσφορών θα είναι μέχρι 30 Ιουνίου του 2010
ΑΡΘΡΟ 6ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν
κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό αντιστοίχου επιμελητηρίου που να βεβαιώνει την εγγραφή και το ειδικό
επάγγελμα του διαγωνιζομένου και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι -6- μήνες πριν
την διενέργεια του διαγωνισμού.
2. Εξουσιοδότηση προς τον προσκομιζοντα την προσφορά. Εάν είναι Α.Ε. απόφαση του ΔΣ
της.
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
4. Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων με πόσο ίσο με το 2% της προϋπολογιζόμενης τιμής για
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό του ποσού και των δυο εκδηλώσεων δηλ, 1562,00 €
5. Πιστοποιητικό-α καταλληλότητας λειτουργίας ξενοδοχείου-ων, άδεια λειτουργίας
ξενοδοχείου-ων όπου θα αναφέρεται η κατηγορία ξενοδοχείου-ων και με πυρασφάλεια
σε ισχύ.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ξενοδοχείου-ων που προτείνεται-ονται από τουριστικό γραφείο ή
πρακτορείο , ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται την συμμετοχή του μέσω του
τουριστικού γραφείου ή πρακτορείου.
7. Δημοτική ενημερότητα (από τον δήμο που διενεργεί το διαγωνισμό)
Σημ: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή θεωρημένες
φωτοτυπίες.
Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν
συνεχίζεται στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών , όποτε και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Τρόπος ενέργειας του διαγωνισμού
Α. Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε 1 ένα σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει:
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό ( άρθρο 6)
2. Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά.( μέσα στον πρώτο φάκελο)
Λοιπά στοιχεία, πληροφορίες –ενημερωτικά έντυπα- ξενοδοχείου-ων, (εάν
Απαιτείται .)
Β. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή
από ώρα 13:00 μέχρι 13:30 ακριβώς, την ημερομηνία που αναφέρεται στο Άρθρο 1 της
Διακήρυξης 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2010)
Μετά το πέρας του ανωτέρω χρόνου καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή εκτός
εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
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Γ. Όταν η οριζόμενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη παραδόσεως
των προσφορών και γράφεται το πρακτικό.
Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των
προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και
δικαιολογητικά που βρίσκονται σε φάκελο περιληπτικά, έτσι ώστε να τα΄ακουν όλοι οι
ενδιαφερόμενοι.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επ΄αυτου ο αυτός
με εκείνου του εξωτερικού φακέλου αύξων αριθμός.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα
του διαγωνισμού, εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.
Η επιτροπή στην συνέχεια και σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται.
Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για
ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά
έγγραφα της προσφοράς τους με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς .
Στην συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων
που έγιναν δεκτές από τον διαγωνισμό και ανακοινώνονται οι τιμές μεγαλόφωνα.
Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή σε
κάποιο σημείο δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης.
Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται
κατά την διάρκεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής.
Η επιτροπή του διαγωνισμού επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφαση της σε επόμενη
συνεδρίαση και διαβιβάζει τον φάκελο με όλες τις προσφορές τα υποβληθέντα από τους
διαγωνισθεντες στοιχεία και δικαιολογητικά για εξέταση αξιολοξηση και γνωμοδότηση από την
αρμόδια υπηρεσία.
Η γνωμοδότηση της υπηρεσίας διαβιβάζεται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η
οποία σε κατ΄ιδιαν συνεδρίαση της ,εξετάζει την γνωμοδότηση και εισηγείται στην δημαρχιακή
Επιτροπή για την εξέλιξη του Διαγωνισμού .
Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού.
Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο αμέσως και μέχρι την επόμενη
από την ημερομηνία της απόφασης του Γ.Γ Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά την κατακύρωση
του ανάδοχου, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. (μετά από ενημέρωση που θα του γίνει από
τον αρμόδιο υπηρεσιακό υπάλληλο.)
Εάν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει τη σύμβαση ή δεν
προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της σύμβασης εφαρμόζονται οι από το
ΠΔ 28/1980 προβλεπόμενες κυρώσεις.
Σε όσους έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό αλλά δεν επιλέχθηκαν ως μειοδότες επιστρέφεται η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους μετά το πέρας του διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Εγγύηση καλής εκτελέσεως.
Προ της υπογραφής της συμβάσεως έργου ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτελέσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Τιμές προσφοράς έργου ( παροχής υπηρεσιών ) – κρατήσεις.
Οι τιμές προσφοράς του έργου ( παροχής υπηρεσίας) , θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρω ( € ).
Η πληρωμή θα γίνει μετά την εκτέλεση του έργου και αφού γίνει και η βεβαίωση καλής
εκτέλεσης έργου.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση.
Επίσης βαρύνεται με την δαπάνη δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακήρυξης στον τύπο.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ενστάσεις.
Ενστάσεις κατά της συμμετοχής διαγωνισθεντος ή της νομιμότητας της διεξαγωγής του
διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή μέχρι και την
επόμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας ή της επόμενης της ανακοινώσεως
του αποτελέσματος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου και απευθύνονται προς τον
πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι ενστάσεις που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο δεν λαμβάνονται υπ΄οψιν.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Προσφορές.
Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Χρόνος εγγυήσεως.
Κατά τον χρόνο της Διαμονής Διατροφής ( για κάθε εκδήλωση ) ο ανάδοχος υποχρεούται με δική
του δαπάνη να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από δική του υπαιτιότητα.
Ο χρόνος εγγυήσεως καλής εκτέλεσης του έργου είναι ο χρόνος διαμονής διατροφής και των 2
εκδηλώσεων και μέχρι να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή του.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες τότε
πράττει τούτο ο Δήμος Ηρακλείου σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Λήψη πληροφοριών - δημοσίευση.

Τα έγγραφα της συμμετοχής του ενιαίου μειοδοτικού διαγωνισμού μπορούν να ζητηθούν
από τον Δήμο Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών , αρμόδια υπάλληλος του οποίου είναι η
Κα Παπαδάκη Σταματια Τηλ: 2810 399185 – 186
(Ανδρόγεω 3ος Όροφος )
Περίληψη διακηρύξεως αυτής θα δημοσιευτεί μια φο ρά και σύμφωνα , με τις διατάξεις το υ
υπ΄αριθμ. 28/1980 ΠΔ στον ημερήσιο τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
α.α
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηράκλειο 11-2-2010

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο του μειοδοτικού διαγωνισμού είναι οι ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ , (παροχή υπηρεσιών):

Εκδηλώσεις:
1. Διαμονή και Πλήρη Διατροφή 400 ατόμων ( Αθλητών, Αθλητών ΑΜΕΑ,
Προπονητών Συνοδών και Λοιπών Συντελεστών της Διοργάνωσης ) που θα
συμμετάσχουν στο ALL STAR GAME 2010 (καλαθοσφαίριση) που θα γίνει
στο Ηράκλειο, από 10 μέχρι 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 και συνδιοργανώνεται από το
Δήμο Ηρακλείου την ΕΣΑΚΕ και τον ΠΣΑΚ.
2.

Διαμονή και Πλήρη Διατροφή 116 ατόμων ( Μελών Επιτροπών, Κριτών,
Αθλητών και Προπονητών ) για τις ανάγκες της εκδήλωσης Προκριματική Φάση
Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών, που θα γίνει στο Ηράκλειο, από
24 μέχρι 31 ΜΑΙΟΥ 2010 και συνδιοργανώνεται από το Δήμο Ηρακλείου και την
Ε.Ο.Π.Ε

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:
Ισχύουν οι διατάξεις :
α) Του υπ΄αριθ. 28/1980 Π.Δ/τος ΄΄ Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης΄΄
β) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.»

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Στοιχεία Διαγωνισμού
1. Η παρούσα διακήρυξη
2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Οι Τεχνικές προδιαγραφές των εκδηλώσεων
5. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων
6. Το τιμολόγιο προσφοράς
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτελέσεως του έργου.
Η εκτέλεση της προμήθειας του έργου θα πραγματοποιηθεί με μειοδοτικό διαγωνισμό με τους
όρους που θα καθορίσει το Δ.Σ του Δήμου Ηρακλείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ
28/1980.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Σύμβαση.
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτού του έργου, μετά την κατά νομών έγκριση του αποτελέσματος ,
Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο αμέσως και μέχρι την επόμενη
από την ημερομηνία της απόφασης του Γ.Γ Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά την κατακύρωση
του ανάδοχου, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Εάν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει τη σύμβαση ή δεν
προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της σύμβασης εφαρμόζονται οι από το
ΠΔ 28/1980 προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα , πριν την
υπογραφή με τον ανάδοχο, να μεταβεί στο ξενοδοχείο-α που προτείνονται για επιτόπου έλεγχο
των όρων της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμβάσεως:
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως έργου, καθορίζεται στο 5 % επί της συμβατικής
αξίας της προμήθειας έργου, όπως αυτή αναφέρεται στην προσφοράς του παρέχεται δε με
εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων.
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο μετά το πέρας του
έργου συνολικά και αφού έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή
του
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου:
Εφόσον ο ανάδοχος δεν τηρήσει λεπτομερώς του συμβατικούς όρους του άρθρου 4 της
παρούσης γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του, ποινική ρήτρα
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν το ξενοδοχείο-α δεν πληρουν τις προϋποθέσεις,
(άρθρο 8) ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα και με δική του οικονομική επιβάρυνση να καλύψει
στο σύνολο του όλους τους αθλητές - συνοδούς σε άλλο-α ξενοδοχείο-α που να πληρο ί τις
προϋποθέσεις .
Εάν ο ίδιος δεν μπορεί να καλύψει τις ανωτέρω συμβατικές υποχρεώσεις, τότε ο Δήμος
Ηρακλείου αναλαμβάνει, με οικονομική επιβάρυνση του αναδόχου, να προβεί σε όλες εκείνες τις
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει την διαμονή και διατροφή, όπως αναφέρονται αναλυτικά
στην τεχνική περιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Πλημμελής τρόπος εκτέλεσης έργου :
Αφο ρά και τις δυο εκδηλώσεις και συμβαίνει εάν το ξενο δο χείο ή το τουριστικό γραφείο , δεν
ανταποκρίνεται όσον αφορά την διαμονή και την πλήρη διατροφή, όπως αυτές αναφέρονται
αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή, και των δυο εκδηλώσεων αλλά και τους άλλους όρους όπως
και αυτόν της απόστασης από το χώρο διεξαγωγής των αγώνων.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις:
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο ΦΠΑ επιβαρύνει τον Δήμο Ηρακλείου

Ο Συντάκτης
Βροντάκης Βαρδής
ΤΕ 19 με βαθμό Α΄

Η Δ/τρια Κοινωνικών και
πολιτιστικών Υπηρεσιών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο του μειοδοτικού διαγωνισμού είναι οι ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ , (παροχή υπηρεσιών):

Εκδηλώσεις:

1. Διαμονή και Πλήρη Διατροφή 400 ατόμων ( Αθλητών, Αθλητών ΑΜΕΑ,
Προπονητών Συνοδών και Λοιπών Συντελεστών της Διοργάνωσης ) που θα
συμμετάσχουν στο ALL STAR GAME 2010 (καλαθοσφαίριση) που θα γίνει
στο Ηράκλειο, από 10 μέχρι 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 και συνδιοργανώνεται από το
Δήμο Ηρακλείου την ΕΣΑΚΕ και τον ΠΣΑΚ.
2.

Διαμονή και Πλήρη Διατροφή 116 ατόμων ( Μελών Επιτροπών, Κριτών,
Αθλητών και Προπονητών ) για τις ανάγκες της εκδήλωσης Προκριματική Φάση
Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών, που θα γίνει στο Ηράκλειο, από
24 μέχρι 31 ΜΑΙΟΥ 2010 και συνδιοργανώνεται από το Δήμο Ηρακλείου και την

Ε.Ο.Π.Ε
ΣΗΜ:

Οι διανυκτερεύσεις των ομάδων αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές
διαμονής -διατροφής της μελέτης. Ο διακηρύξας τον Ενιαίο μειοδοτικό διαγωνισμό
( Δήμος Ηρακλείου-), διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τον αριθμό των ατόμων που θα
διανυκτερεύσουν , μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα που αφορά κάθε μια από τις 2
εκδηλώσεις, έχοντας την υποχρέωση να ειδοποιήσει τον μειοδότη 6 (έξι) τουλάχιστον
ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα της ημερομηνίας της 1ης διανυκτέρευσης, για κάθε μια
από τις 2 εκδηλώσεις.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Το ΕΡΓΟ, ( παροχή υπηρεσιών) θα γίνει με Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες
προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη.
Κριτήρια αξιολόγησης είναι τα αναφερόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διενέργεια του ενιαίου διαγωνισμού και η εκτέλεση του έργου ( παροχής υπηρεσιών),
και για τις δυο -2- εκδηλώσεις διέπονται από τις διατάξεις :
α) Του υπ΄αριθ. 28/1980 Π.Δ/τος «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
β) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.»
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η παρούσα διακήρυξη
2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Οι Τεχνικές προδιαγραφές των εκδηλώσεων
5. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων
6. Το τιμολόγιο προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 5ο
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού
του Δήμου Ηρακλείου του ΠΔ 28/1980.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους – τέλη – κρατήσεις
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο Ηρακλείου
ΑΡΘΡΟ 7 ο
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα εκείνες οι οποίες
θα καλύπτουν το σύνολο των φιλοξενουμένων ατόμων σε ένα ξενοδοχείο, ισχύει για την 1
εκδήλωση με βάσει την χαμηλότερη τιμή, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 28/1980.
Σε περίπτωση που προταθούν πέραν του ενός ξενοδοχείου από τον ίδιο ενδιαφερόμενο, ο
καταμερισμός των ατόμων θα γίνει μετά και μόνο από συνεννόηση με τον διοργανωτή ο οποίος
και θα καθορίσει τον όποιο διαχωρισμό.

Ηράκλειο 11-2-2010

Ο Συντάκτης
Βροντάκης Βαρδής
ΤΕ 19 με βαθμό Α΄

Η Δ/τρια Κοινωνικών και
πολιτιστικών Υπηρεσιών

Καναράκη Γιάννα

