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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΑΜΟΝΗ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ)
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (Ε.Π.Ο.), που εδρεύει στην Αθήνα, Πάρκο
Γουδή ΤΚ 11510 (τηλ. 210 9306000) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα να συμμετάσχει σε εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών (διαμονή και διατροφή) για
την περίοδο 11.10.2018 έως 19.10.2018 για το τουρνουά Προκριματικού Γύρου
Εθνικών Ομάδων Κορασίδων το οποίο θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα την παραπάνω
περίοδο.
Η Ε.Π.Ο. καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην
παρούσα πρόσκληση να υποβάλλουν τις Προσφορές τους μέχρι την 10η Αυγούστου
2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
Η Προσφορά των ενδιαφερομένων οφείλει να είναι συντεταγμένη και να συνοδεύεται
από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσης Πρόσκλησης είναι η ανάδειξη Αναδόχου που θα συμβληθεί με
την Ε.Π.Ο. και θα αναλάβει για την περίοδο από 11.10.2018 έως 19.10.2018 την
παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών (διαμονή και διατροφή) για το προκριμματικό γύρο
εθνικών ομάδων κορασίδων με τη συμμετοχή των Ελλάδα, Ελβετία, Καζακστάν, Β.
Ιρλανδία στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα:
Τη διαμονή και πλήρη διατροφή μέχρι εκατόν δέκα (110) ποδοσφαιριστών,
παραγόντων και εκπροσώπων της UEFA, σύμφωνα με το προσαρτώμενο στη
παρούσα Παράρτημα Ι.
Τα ξενοδοχεία οφείλουν να είναι κατηγορίας τουλάχιστον 4 αστέρων και να
βρίσκονται σε απόσταση σε απόσταση 30 λεπτών από τα παρακάτω γήπεδα:
Ζωοδόχου, Ασβεστοχωρίου, Βοηθητικό Π.Ε.Α.Κ.Ι, Ανατολής, Λογγάδων και σε
απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από τα γήπεδα Ε.Σ.Ι. «ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ»,
γήπεδο Κρανούλας και γήπεδο Π.Ε.Α.Κ.Ι.
Η διαμονή θα παρασχεθεί σε δωμάτια μονόκλινα και δίκλινα, όπως αναφέρονται στο
παράρτημα I.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ – ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ &
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1. Παροχή διευκρινίσεων.
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α. Η Ε.Π.Ο. θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους κάθε απαραίτητη πληροφορία ή
διευκρίνιση σχετικά με τους όρους της της Πρόσκλησης.
β. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της
παρούσας το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
υποβολής της προσφοράς. Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων θα απευθύνονται
γραπτώς στην Ε.Π.Ο., Πάρκο Γουδή 11510 Αθήνα, τηλ. 2109306000.
2.2. Γνώση συνθηκών – Συμπληρωματικές πληροφορίες.
α. Οι διευκρινήσεις που θα παρασχεθούν από την Ε.Π.Ο. αποσκοπούν στη διευκόλυνση
της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, χωρίς να συνιστούν σε καμία περίπτωση το
σύνολο των στοιχείων που αυτοί οφείλουν να έχουν λάβει υπόψη τους κατά την
υποβολή της προσφοράς τους. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ελέγχουν σε κάθε
περίπτωση με ιδία μέσα οτιδήποτε σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης.
β. Κατά την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διερευνήσει,
ελέγξει, κατανοήσει πλήρως και αποδεχθεί όλες τις σχετικές πραγματικές, νομικές και
οικονομικές συνθήκες, καθώς και τυχόν παράγοντες ή κινδύνους που ενδέχεται να
επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας που
θα ανατεθεί στον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια ισχύος της συμβάσεως θα είναι από 11.10.2018 έως 19.10.2018.
ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
4.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
α. Για τη συμμετοχή τους στην πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν
εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 10% επί του προσφερομένου τιμήματος.
β. Η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος καταπίπτει
υπέρ της Ε.Π.Ο. σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
ύστερα από σχετική πρόσκληση της Ε.Π.Ο. και μέσα στην προθεσμία που τάσσεται με
αυτήν. Ο Ανάδοχος που θα εκπέσει βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέας
διαδικασίας, εάν τελικά η Ε.Π.Ο. καταλήξει σε νέα πρόσκληση.
γ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ενδιαφερομένου ο οποίος ανακηρύχθηκε
ανάδοχος του έργου, επιστρέφεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης και την παράδοση της Εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι
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εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών συμμετασχόντων επιστρέφονται εντός
δέκα (10) ημερών μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
4.2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
α. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού 10% επί του προσφερομένου τιμήματος.
β. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει την εκτέλεση του αντικειμένου της
σύμβασης, θα επιστρέφεται δε τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος θα έχει εκπληρώσει το
σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων.
4.3. Γενικοί όροι για τις εγγυητικές επιστολές
α. Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από Τραπεζικές Ανώνυμες Εταιρείες που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και απευθύνονται προς την Ε.Π.Ο.
β. Οι εγγυητικές επιστολές οφείλουν να περιλαμβάνουν τον όρο, ότι ο εγγυητής
παραιτείται υποχρεωτικά από το δικαίωμα διζήσεως και διαιρέσεως και αναγνωρίζει και
αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της Ε.Π.Ο. να καταβάλει το ποσό της εγγύησης, με
μόνη τη δήλωση της προς τον εγγυητή, χωρίς ο εγγυητής να μπορεί να ερευνά το νόμιμο
ή βάσιμο της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επέλευση του γεγονότος
κατάπτωσης της εγγύησης.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις,
τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και ασκούν δραστηριότητα σχετική με το
αντικείμενο της πρόσκλησης.
β. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο επιμελητήριο,
αποδεικνυόμενου τούτου από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, που θα
πιστοποιεί την εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και να
διαθέτουν σήμα του ΕΟΤ το οποίο οφείλουν να προσκομίσουν.
γ. Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές όσων:
i. Αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή
Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.
ii. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους και
για τα αδικήματα α) συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκίας, γ) απάτης
και δ) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, βάσει αμετάκλητης
απόφασης.
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iii. Έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με
οποιονδήποτε τρόπο από την Ε.Π.Ο ή σε βάρος της ΕΠΟ.
iv. Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1. Γενικοί όροι για τα δικαιολογητικά συμμετοχής
α. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αποδεικνύουν από το καταστατικό τους, ότι η παροχή
των ζητούμενων υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό και ότι έχουν
συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
β. Κάθε νομικό πρόσωπο δύναται να συμμετέχει στην πρόσκληση με την υποβολή μόνο
μιας προσφοράς.
γ. Οι συμμετέχοντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα και στην ελληνική
γλώσσα (ή σε επίσημη μετάφραση):
i.

Εγγυητική

επιστολή

συμμετοχής

σύμφωνα

με

τους

όρους

που

αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας, η οποία θα κατατίθεται σε
ξεχωριστό φάκελο και θα αποτελεί προϋπόθεση για το άνοιγμα και εξέταση
του υπόλοιπου φακέλου.
ii.

Για

τα

φυσικά

πρόσωπα

απόσπασμα

ποινικού

μητρώου,

έκδοσης

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και για
τα

νομικά

πρόσωπα

όμοιο

απόσπασμα

ποινικού

μητρώου,

που

θα

αναφέρεται στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ή τους νόμιμους εκπροσώπους
και διαχειριστές των.
iii.

Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου μήνα, ασφαλιστικής ενημερότητας
ή τυχόν εξυπηρετούμενης ρύθμισης των σχετικών οφειλών.

iv.

Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου μήνα, φορολογικής ενημερότητας
ή τυχόν εξυπηρετούμενης ρύθμισης των σχετικών οφειλών.

v.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό.

vi.

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι όλες
ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκομίζει για να
υποστηρίξει την υποψηφιότητά του είναι αληθή, ακριβή και γνήσια και ότι
έχει επίγνωση ότι η υποβολή ψευδών στοιχείων ή η παράλειψη υποβολής
των στοιχείων που απαιτούνται συνιστούν λόγο αποκλεισμού από την
παρούσα πρόσκληση.
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vii.

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο συμμετέχων δηλώνει ρητώς ότι έλαβε
γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης καθώς επίσης και ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα
στοιχεία αυτής και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης υπό τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα και οι δηλώσεις υπογράφονται από τους
συμμετέχοντες ή (σε περίπτωση νομικών προσώπων) από τους νομίμους εκπροσώπους
των, όπως αυτοί προκύπτουν από τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα/στοιχεία της
εταιρείας και ειδικότερα το τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας ή το ανάλογο
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ.
ε. Η

Ε.Π.Ο.,

δύναται

να

ζητήσει

προς συμπλήρωση

ή

διευκρίνιση

των ήδη

υποβληθέντων εγγράφων, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο μετά την
ανάγνωση των νομιμοποιητικών και λοιπών εγγράφων στοιχείων που θα υποβληθούν
και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να το προσκομίσουν. Ομοίως, οι συμμετέχοντες
οφείλουν εφόσον τους ζητηθεί από την Ε.Π.Ο. να παρέχουν πρόσθετα στοιχεία που
να αποδεικνύουν την εν γένει ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του
αντικειμένου της πρόσκλησης, όπως ενδεικτικά την οικονομική τους κατάσταση, την
εμπειρία τους, όπως τα ανωτέρω στοιχεία αποτελέσουν μέρος της Τεχνικής Προσφοράς,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.
6.2. Νομιμοποιητικά έγγραφα
Οι συμμετέχοντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οφείλουν να υποβάλουν, ανάλογα με τη
νομική μορφή της εταιρείας τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
Εταιρείες
οιασδήποτε
νομικής
μορφής .

Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού των και πλήρη
σειρά των νομιμοποιητικών εγγράφων των φυσικών προσώπων που
εκπροσωπούν την εταιρία, νομίμως εκδοθέντα από το Γ.Ε.ΜΗ.

Ατομικές

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής

επιχειρήσεις

για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
δημόσια αρχή που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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α. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Προσφορά τους, καταθέτοντάς την
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της Ε.Π.Ο., Πάρκο Γουδή – 11510, Αθήνα.
β. Η Προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέσα σε σφραγισμένο ΚΥΡΙΟ ΦΑΚΕΛΟ, ο
οποίος θα περιέχει τους επίσης σφραγισμένους Φακέλους Α (εγγυητική επιστολή και
δικαιολογητικά συμμετοχής) και Β («ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»).
γ. Οι Προσφορές πρέπει να κατατεθούν ως άνω στο Πρωτόκολλο της Ε.Π.Ο. μέχρι την
10η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η οποία αποτελεί την
ημερομηνία και την ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών. Προσφορές που θα
υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα
γίνονται δεκτές και δεν θα παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο της Ε.Π.Ο.. Οι
εκπρόθεσμες Προσφορές επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.
δ. Με ποινή απαραδέκτου οι Προσφορές θα υποβάλλονται εις διπλούν (με αντίγραφο)
μέσα σε φάκελο, δακτυλογραφημένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος
θα είναι οπωσδήποτε σφραγισμένος, επ’ αυτού δε θα αναγράφονται οι εξής ενδείξεις :
i.

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ii. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας .
iii. Τα στοιχεία του αποστολέα (Πλήρης τίτλος)
iv. Η ένδειξη «Για την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή
Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών (διαμονή και διατροφή) στον προκριματικό γύρο
εθνικών ομάδων κορασίδων στα Ιωάννινα για την χρονική περίοδο από
11.10.2018 έως 19.10.2018».
δ. Ο Φάκελος Α (εγγυητική επιστολή, και δικαιολογητικά συμμετοχής) θα
αποσφραγισθεί πρώτος κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των Προσφορών.
ε. Προσφορές από τις οποίες θα λείπει έστω και ένα από τα παραπάνω στοιχεία, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ζ. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να είναι εις διπλούν (με αντίγραφο) και
υπογεγραμμένες ανά φύλλο από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
η. Προσφορές οι οποίες θα φέρουν σβησίματα, ξύσματα ή διορθώσεις χωρίς να είναι
σφραγισμένες και μονογραμμένες στα σημεία αυτά από τους προσφέροντες, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ομοίως Προσφορές που θα είναι κατά τέτοιο τρόπο
διατυπωμένες έτσι ώστε να καθιστούν την αντικειμενική αξιολόγησή τους αδύνατη ως
ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα απορρίπτονται.
θ. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή Προσφοράς νοείται, από πλευράς των
συμμετεχόντων, ως ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης
Πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 8 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Ο φάκελος της
Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τον «Πίνακα
Οικονομικής

Προσφοράς»,

συμπληρωμένο

και

υπογεγραμμένο

από

τον

Προσφέροντα.
Η τιμή κάθε προσφοράς θα είναι συνολική και για όλο το αντικείμενο της παρούσης
έτσι όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ι .
Η συνολική τιμή θα αναφέρεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και
ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, θα λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή.
Στην συνολική τιμή προσφοράς, θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών.
Σε ιδιαίτερη στήλη της συνολικά προσσφερομένης τιμής, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
καθορίζει το ποσό το οποίο θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στον Πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" .
Η Ε.Π.Ο. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι τελευταίοι δε,
υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών διατηρεί το
δικαίωμα, εφόσον δεν κρίνει επαρκή την τεκμηρίωση, να εισηγηθεί την απόρριψη της
προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 9 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
α. Τα δικαιολογητικά

δε 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

Πρόσκληση.

β. Κριτήριο ανακήρυξης αποτελεί η συνολικά χαμηλότερη τιμή. Οι υποβληθείσες
Προσφορές κατατάσσονται κατά τη σειρά της συνολικά προσφερόμενης τιμής της
Οικονομικής Προσφοράς, άνευ ΦΠΑ, για το σύνολο των υπό προμήθεια παρεχόμενων
υπηρεσιών της παρούσης.
γ. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή του συνόλου των
υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της
Πρόσκλησης και των προδιαγραφών των υπό προμήθεια παρεχόμενων υπηρεσιών.
δ. Σε περίπτωση υποβολής ιδίου ύψους Προσφορών από τους συμμετέχοντες, η
ανάθεση της συμβάσεως θα πραγματοποιηθεί μετά από επιλογή που θα γίνει
αποκλειστικά από την Ε.Π.Ο. κατά την ελεύθερη κρίση της.
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ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
α. Η διεξαγωγή της διαδικασίας, ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών
συμμετοχής και η αξιολόγηση των Προσφορών, θα πραγματοποιηθεί από

την ειδική

προς τούτο Επιτροπή Αξιολόγησης της Ε.Π.Ο.
β. Η Επιτροπή

εισηγείται προς την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., που είναι μόνη αρμόδια για την

έγκριση και κατακύρωση του αποτελέσματος της παρούσας πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α. Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
β. Η Επιτροπή εξετάζει την εγκυρότητα και πληρότητα:
ι. της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
ιι. εν συνεχεία προχωρεί
ιιι. τέλος της

στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής

και

Οικονομικής Προσφοράς.

Η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών, κατατάσσει κατά σειρά τις
προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, συντάσσει πρακτικό και
υποβάλλει αυτό προς έλεγχο και έγκριση στην Ε.Ε. της Ε.Π.Ο..
ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
α. Η διαδικασία της παρούσης, ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματος από
την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο με επιστολή,
τηλεομοιοτυπία (fax) ή άλλο πρόσφορο μέσο.
β. Η Σύμβαση συντάσσεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης και τα στοιχεία
προσφοράς

του

αναδόχου,

περιέχει

δε

όσες

τροποποιήσεις,

συμπληρώσεις,

διευκρινίσεις κλπ κρίνονται αναγκαίες για την εξασφάλιση των συμφερόντων της
Ε.Π.Ο. και την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της βούλησης των μερών, στα πλαίσια της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
α. Η

Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, να ακυρώσει το

αποτέλεσμα

και

να

επαναλάβει

την

παρούσα

πρόσκληση,

με

τους

ίδιους

ή

διαφορετικούς όρους:
(1) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για
την Ε.Π.Ο.,
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(2) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, ότι
έγινε συνεννόηση των συμμετεχόντων εις βάρος του πραγματικού ανταγωνισμού.
β. Κάθε σχετική απόφαση της Ε.Π.Ο. κοινοποιείται στους συμμετέχοντες ή / και στον
ανάδοχο με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο.
γ. Η συμμετοχή στη διαδικασία ενός και μόνο Υποψηφίου δεν αποτελεί κώλυμα για
την κατακύρωση του αποτελέσματος του.
δ.

Σε

καμία

περίπτωση

δεν

αναγνωρίζεται

υποχρέωση

αποζημίωσης

των

συμμετεχόντων από την Ε.Π.Ο. για οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή
αποθετικές τους ζημίες, επ’ αφορμή ή λόγω της συμμετοχής στη παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
α. Με την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος θα κληθεί να
προσέλθει εντός τριών (3) ημερών για την υπογραφή της Σύμβασης. Η πρόσκληση
γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
(άρθρο 4.2. της παρούσας). Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν
προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή εάν δεν προσκομίσει τα απαραίτητα
έγγραφα, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει υπέρ της Ε.Π.Ο. η
Εγγύηση Συμμετοχής, ως ειδική ποινή, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της Ε.Π.Ο.
για πλήρη αποκατάσταση της ζημίας της.
β. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της
Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα
και κηρυχθεί κατά συνέπεια έκπτωτος σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Ε.Π.Ο. διατηρεί κατά
την ελεύθερη και απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα είτε να προβεί σε επανάληψη της
πρόσκλησης με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους είτε να καλέσει τον δεύτερο κατά
σειρά, ο οποίος θα πρέπει να εμφανιστεί για την υπογραφή της Σύμβασης εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της
απόφασης της Ε.Π.Ο., ότι καλείται ως Ανάδοχος μετά την κήρυξη ως έκπτωτου του
πρώτου κατά σειρά. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα είναι εξάλλου υποχρεωμένος να
προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (άρθρο 4.2. της παρούσας).
γ. Για την μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου από
υπαιτιότητά του, η

Ε.Π.Ο. θα επιβάλει εκτός της καταγγελίας της Συμβάσεως και

ποινικές ρήτρες όπως αυτές θα προσδιορίζονται ειδικότερα στο κείμενο της Σύμβασης
που θα υπογραφεί.
δ. Απαγορεύεται η εκχώρηση, ή η υποκατάσταση ή η υπεργολαβική ανάθεση από τον
Ανάδοχο του συνόλου ή μέρους της Σύμβασης χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση
της Ε.Π.Ο. Ακόμη όμως και σε περίπτωση εκχώρησης ή υπεργολαβικής ανάθεσης ο

10
Ανάδοχος διατηρεί εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη με τον τρίτο εκδοχέα ή
υπεργολάβο,

τόσο

για

την

καλή

εκτέλεση

της

Σύμβασης,

όσο

και

για

την

αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας που οφείλεται στο γεγονός της εκχώρησης ή της
υπεργολαβικής ανάθεσης ή της υποκατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 15 – ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του υποχρεούνται να τηρούν επαγγελματική εχεμύθεια
αναφορικά με τις σχέσεις του με την ΕΠΟ και με όλες τις γενικές ή ειδικές
πληροφορίες, έγγραφα ή σχέδια εγγράφων, ερωτηματολογίων κ.λ.π., τα οποία
πληροφορούνται ή αποκτούν από την ΕΠΟ σύμφωνα με την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 16 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
α. Η Σύμβαση καθώς και οι σχέσεις μεταξύ της Ε.Π.Ο. και του Αναδόχου θα διέπονται
από το ελληνικό δίκαιο.
β. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την ερμηνεία και
την εκτέλεση της παρούσας και της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι τα δικαστήρια
των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 17 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα πρέπει να κατατίθεται αποκλειστικά και μόνον στο
πρωτόκολλο

της

Ε.Π.Ο.

Οποιαδήποτε

άλλη

μορφή

επικοινωνίας

μεταξύ

ενδιαφερομένων ή του Αναδόχου και υπαλλήλων της Ε.Π.Ο. δεν έχουν καμία
απολύτως ισχύ.
Για

την

Ε.Π.Ο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Ξενοδοχείο Ομάδων
Για τις ανάγκες του τουρνουά θα χρειαστεί ένα ξενοδοχείο για τις ομάδες και τους
εκπροσώπους τηςUEFA και της ΕΠΟ.

-

Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων, θα
πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση έως 30 λεπτών από τα παρακάτω γήπεδα:
Ζωοδόχου
Ασβεστοχωρίου
Βοηθητικό Π.Ε.Α.Κ.Ι
Ανατολής
Λογγάδων και σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από τα γήπεδα Ε.Σ.Ι.
«ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ», Γήπεδο ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ και Γήπεδο Π.Ε.Α.Κ.Ι.
Το ξενοδοχείο θα πρέπει να έχει εμπειρία φιλοξενίας αθλητικών ομάδων
Αναλυτικά, θα χρειαστούμε τους παρακάτω χώρους:

Για ομάδες
(με πλήρη διατροφή
σε μπουφέ)

Για
παρατηρητή UEFA
(με πλήρη διατροφή
σε μπουφέ)
Για υπαλλήλους
ΕΠΟ
(με πλήρη διατροφή
σε μπουφέ)

Check
in 11/10/2018
Check
out 19/10/2018

40 δίκλινα
24 μονόκλινα
4 δωμάτια ιματισμού (χωρίς κρεβάτι)
4 δωμάτιο μασάζ (με κρεβάτι μασάζ)
2 meeting rooms (αποκλειστικά για
χρήση των ομάδων)
Αποκλειστική χρήση αίθουσας
χωρητικότητας τουλάχιστον 120
ατόμων για όλα τα γεύματα (πρωινό,
μεσημεριανό, δείπνο)

Check
in 10/10/2018
1 μονόκλινο
Check out
19/10/2018
Check
2 2 μονόκλινα
in 09/10/2018
Check
1 1 χώρο για γραφείο
out 19/10/2018
Ξεχωριστή αίθουσα γευμάτων
χωρητικότητας 120 ατόμων
τουλάχιστον

Για

την

Ε.Π.Ο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.

