ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΟΠΑΦΜΑΗ
Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4
Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600

Ηράκλειο :26/4/2017

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία: «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
26α ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΕΙΑ » :
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
5) Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας την Υπηρεσία: «ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

26α ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΕΙΑ ».
6) Την 644 / 2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα
υπογραφής στον πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ
Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :
56-ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΗ ατόμων (αθλητών και συντελεστών της εκδήλωσης )
σε ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο 3 αστέρων ( Β΄ κατηγορίας) και πάνω, σε περιοχή εντός Δήμου
Ηρακλείου, ή και των όμορων προς αυτόν δήμους ,( όχι πάνω από 5 km) ,από κέντρο πόλεως
Ηρακλείου , για τις ανάγκες της εκδήλωσης 26α ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΕΙΑ που θα γίνει στο Ηράκλειο, 5,6
και 7-5-2017 και συνδιοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ και τον ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ : 00-6433.001
ΤΙΤΛΟΣ : έξοδα φιλοξενίας (διαμονής και διατροφής) φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών
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Ώρα άφιξης ορίζεται η 12.00 και ώρα αναχώρησης η 14.00
Γενικά
Για τα ξενοδοχεία που θα προταθούν θα πρέπει να υπάρχει μέσα στον φάκελο προσφοράς
φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας και πυρασφάλειας σε ισχύ και της κατηγορίας τους σε αστέρια.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές,
απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η διαμονή πρέπει να γίνει σε ένα ξενοδοχείο , με κριτήριο πάντα την χαμηλότερη στο σύνολο
τιμή .

Διευκρινίζετε ότι οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία η προμήθεια αντικείμενων ή υλικών από μεριάς του
ξενοδοχείου προς οποιονδήποτε φιλοξενείται σε αυτό και η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις
τεχνικές προδιαγραφές βαρύνει τον αποδεχθέντα την υπηρεσία
Το ξενοδοχείο που θα προταθεί από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή
εντός Δήμου Ηρακλείου, ή και των όμορων προς αυτόν δήμους ,( όχι πάνω από 5 km) ,από
κέντρο πόλεως Ηρακλείου
Το ξενοδοχείο θα πρέπει να έχει μεγάλο χώρο παρκινγκ για τα αυτοκίνητα των συντελεστών
εκδήλωσης
( 20 αυτοκίνητα και 10 μοτο ) Να διαθέτει χώρο, ο οποίος θα χρησιμεύσει για την
συντήρηση –service- των ποδηλάτων. Επίσης ειδικά φυλασσόμενο χώρο για την φύλαξη των
ποδηλάτων.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δ.ΟΠ.Α.Φ.Μ.Α.Η. με τον συνδιοργανωτη, ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ ,
διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αυτοψία στο ξενοδοχείο που θα επιλεγεί , προκειμένου να
διαπιστώσει ότι πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης.
Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν
συνεχίζεται στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών , όποτε και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν το ξενοδοχείο δεν πληροί τις προϋποθέσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα και με δική του
οικονομική επιβάρυνση να καλύψει στο σύνολο του όλους τους αθλητές – συντελεστές της
εκδήλωσης σε άλλο ξενοδοχείο που να πληροί τις προϋποθέσεις .
Εάν ο ίδιος δεν μπορεί να καλύψει τις ανωτέρω συμβατικές υποχρεώσεις, τότε ο Δ.ΟΠ.Α.Φ.Μ.Α.Η.
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.
Κατά τον χρόνο της Διαμονής Διατροφής ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να
αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από δική του υπαιτιότητα.
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