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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Περίληψη:
Διακήρυξη
πρόχειρου
ανοικτού
μειοδοτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «”Υπηρεσίες ξενοδοχείων
για τη μίσθωση δωματίων” για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους έτους 2012 του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
Έχοντας υπ όψη τις διατάξεις :

1. Το ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ».
2. Τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το
άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
4. Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).
5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
6. Tις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93(ΦΕΚ185/Β/1993) «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
ΕΚΠΟΤΑ» .
7. Την αριθ. 65/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας που εγκρίθηκε με την 382/2308-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, με την οποία
διατέθηκε πίστωση 368.600,00 € ευρώ σε βάρος του Κ.Α.: 10.6471.03
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του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του ΠΟΦΤΜΜΔ για την
διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Έτους 2012.
8. Την αριθ. 66/2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΠΟΦΤΜΜΔ περί έγκρισης
δαπανών για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Δράμας Έτους 2012, με την οποία εγκρίθηκε ποσό 60.000 € για τη
φιλοξενία των συμμετεχόντων και προσκεκλημένων.
9. Την 68/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΦΤΜΜΔ με
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και το τεύχος των τεχνικών
προδιαγραφών.
10. Το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Α’).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκτέλεση
του έργου: «Υπηρεσίες ξενοδοχείων για την μίσθωση δωματίων», με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα , για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ ταινιών
μικρού μήκους Δράμας 2012 του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους Δράμας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 51.662,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. , η οποία
θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των
51.662,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με Κ. Α 10.6471.03
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αφορά την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση
του έργου: «Υπηρεσίες ξενοδοχείων για την μίσθωση δωματίων» έτους 2012 του
Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής, την 03 Σεπτεμβρίου 2012
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας,
Βεργίνας 218Α, ΤΚ 66100 , Δράμα, Τηλ.: 25210 47575
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν:
α)Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που
ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο.
β)Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους
που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
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γ)Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.

2.Δεν γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά
περίπτωση.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κλειστές προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Αγ. Βαρβάρας 9, ΤΚ 66100, Δράμα, μέχρι την
03 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 μ.μ.
Οι προσφορές αυτές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την αποσφράγισή τους από την
αρμόδια Επιτροπή.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στον ΠΟΦΤΜΜΔ, Αγ. Βαρβάρας 9, ΤΚ
66100 , Δράμα με οποιανδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές
περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη
του ενδιαφερόμενου.
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε
ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται
υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο , ο
οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:
1). Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
2). Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
3). Ο αριθμός της διακήρυξης
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4). Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5). Τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές
Β. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Γ. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Δ. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου
όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Ε. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη.
ΣΤ. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ .
Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α. θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση.
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Β. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους με ποινή
αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:
1α). Φυσικά Πρόσωπα - Έλληνες Προμηθευτές:
α). Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τραπέζης για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του κάθε
πακέτου (με ΦΠΑ) ύψους 2.751,00 € .
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Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη .
β). Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (απαιτείται μόνο για τα φυσικά πρόσωπα).
γ). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι:
* δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό , ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης
* δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί
υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».
δ). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλισμένου
προσωπικού και εργοδότη) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (για συμμετοχή σε δημοπρασίες ή κάθε
νόμιμη χρήση ).
ε). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
στ). Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3
και 4 του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι.
1β). Φυσικά Πρόσωπα - Αλλοδαποί Προμηθευτές:
α). Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.
β). Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
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τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ). Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαμήνου ,της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι:
δεν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης.
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί
υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».
δ). Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού(για
συμμετοχή σε δημοπρασίες ή κάθε νόμιμη χρήση ).
ε). Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
2). Τα Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) :
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (1α) και (1β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού
μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση
προσκόμισης ποινικού μητρώου έχουν οι διαχειριστές, των Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ) και ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος για τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), που να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που
προβλέπονται στην παράγραφο 1, άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007, ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
3). Οι Συνεταιρισμοί:
α). Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
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β). Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ,έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι :
* δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης
* δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4). Οι Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Για τη συμμετοχή των ενώσεων προμηθευτών, εφόσον αυτές πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρ. 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
α).

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με το αρ. 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

β).

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προμηθευτών που
αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. ή παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή
εξωτερικού.

Γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ,
από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη
χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας
Ελλάδος.
Δ.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή ή συμβολαιογράφο.

Ε. Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον
νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση,
βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
ΣΤ. Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα
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ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη
γλώσσα να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση.
Επίσης επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Καταστατικού σύστασης/ίδρυσης εφόσον
πρόκειται για εταιρία.
Φ.Ε.Κ. σύστασης και Φ.Ε.Κ. τελευταίας τροποποίησης, εφόσον πρόκειται για Νομικό
Πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται από το Νόμο σχετική δημοσίευση, πιστοποιητικό
τελευταίας τροποποίησης για Ο.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ε.Ε. και οι σχετικές τροποποιήσεις του
καταστατικού από τις οποίες προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή πιστοποιητικό
Νομαρχίας προκειμένου για Α.Ε.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄
75/86), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται:
1)ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, τα οποία
ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2)ότι ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε
λόγο.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα
συνοδεύει τον φάκελο της προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού, στην οποία θα
αναφέρονται η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (σύμπραξη) που απαρτίζουν το
διαγωνιζόμενο και που υποβάλλουν την προσφορά. Η αίτηση θα υπογράφεται από το
νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου (ή σε περίπτωση σύμπραξης από τους νόμιμους
εκπροσώπους).
Όποιος από τους προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών,
οφείλει να το δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής του.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ημέρα και ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, παρουσία αυτών που δήλωσαν με την
αίτησή τους ότι επιθυμούν να παραστούν.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που
κατέθεσαν.
Όλες οι σελίδες των προσφορών μονογράφονται από την Επιτροπή.
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω
αξιολόγηση.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η οικονομική αξιολόγηση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα .
Σε περίπτωση μη καλύψεως των συνολικών δωματίων που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης από τον /τους μειοδοτήσαντες συμμετέχοντες
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προμηθευτές , η επιτροπή του διαγωνισμού θα προχωρήσει στην επιλογή του αμέσως
επόμενου με βάση τον πίνακα κατάταξης κ.ο.κ. ,μέχρι κάλυψης των απαιτούμενων
κατά περίπτωση δωματίων του διαγωνισμού .
Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού γενικώς δεν είναι
δεκτές, εκτός αν αυτές θεωρηθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ως
ευνοϊκές για τον Πολιτιστικό Οργανισμό - Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας .
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δήμου Δράμας .
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας
.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια είναι υποχρεωμένος εντός δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου ανακοίνωσης της
κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄, στην οριζόμενη προθεσμία.
Για την καλύτερη εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% του
προϋπολογισμού του έργου , σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄. Η
εγγύηση κατατίθεται προ ή έως την υπογραφή της σύμβασης.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή θα λάβει χώρα μετά την οριστική παραλαβή της εργασίας από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του
αναδόχου, με βάση τα τιμολόγιά του, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ύστερα από
θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η δαπάνη βαραίνει τον Κ.Α. 10.6471.03 του τακτικού προϋπολογισμού του ΠΟΦΤΜΜΔ.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1) Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια σύμφωνα με την
κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
2) Αντίτυπα των τευχών της προκήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη
προκήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από γραμματεία του
ΠΟΦΤΜΜΔ, Αγ.Βαρβάρας 9, ΤΚ 66100, Δράμα. Η προκήρυξη διατίθεται και σε
ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας (www.dimosdramas.gr), και θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΧΡΟΝΙΚΑ» πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
3) Τα έξοδα δημοσίευσης του αρχικού και του τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού θα
βαρύνουν τον ανάδοχο, σύμφωνα με το Ν. 3801/09. Σε τυχόν περίπτωση ακύρωσης ή
ματαίωσης του διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ΠΟΦΤΜΜΔ.
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4)
Για
περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
απευθύνεστε:
Αρμόδια υπάλληλος: Ε. Καβάκα , Τηλ.: 25210 47575, FAX :25210 33526 email:
kinfest@dra.forthnet.gr
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις ξενοδοχείων τουλάχιστον
ενός αστέρος (1*)
Για το λόγο αυτό να συμπεριληφθεί απαραίτητα στο φάκελο δικαιολογητικών,
πιστοποιητικό κατάταξης του ξενοδοχείου σε κατηγορία αστέρων .
Ο Πρόεδρος του ΠΟΦΤΜΜΔ
Κυριάκος Χαρακίδης
Δήμαρχος Δράμας
Ανήκει στην υπ' αριθμ. πρωτ.
1701/22-08-2012 διακήρυξη
Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

του Πολιτιστικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Περιγραφή του αντικειμένου-Τεχνικές προδιαγραφές-Ποσότητες
Με την παρούσα τεχνική έκθεση καθορίζονται οι ανάγκες του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας για την μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία
πρωτίστως της περιοχής του Δήμου Δράμας και δευτερευόντως των όμορων Δήμων.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι από 17 έως 23 Σεπτεμβρίου 2012.
Οι Υπηρεσίες των ξενοδοχείων θα παρέχονται ως εξής: διανυκτέρευση των καλεσμένων
του Φεστιβάλ σε μονόκλινα, δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια (με πρωινό) βάσει της κατανομής
που θα κάνει ο ΠΟΦΤΜΜΔ.
Οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα υποβάλουν προτάσεις και θα επιλεγούν με αναφορά σε μια
ενιαία τιμή βάσης ανά τύπο δωματίου. Η εκάστοτε επιλεγείσα επιχείρηση θα λαμβάνει
επιπλέον ποσό αμοιβής ανά δωμάτιο, προστιθέμενο επί της τιμής βάσης εκάστου τύπου
δωματίου, κλιμακωτά ανά κατηγορία ξενοδοχείου και συγκεκριμένα : +5€ για δύο αστέρια
(2*), + 10 € για 3 αστέρια δωματίου, επί των οποίων θα κατατεθούν οι μειοδοτικές
προσφορές, ορίζονται: Μονόκλινο: 35€, Δίκλινο: 60€, Τρίκλινο: 80€.
Προτεραιότητα κατά την εξέταση των προσφορών θα έχουν τα ξενοδοχεία που
λειτουργούν εντός του Δήμου Δράμας και, μόνο εάν δεν καλύπτονται οι κλίνες, θα
εξεταστούν οι προσφορές ξενοδοχείων από όμορους Δήμους, με κριτήριο τη χιλιομετρική
απόσταση από την πόλη της Δράμας.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής προσφοράς και για μέρος μόνο της
εργασίας, ήτοι συγκεκριμένο αριθμό δωματίων και για συγκεκριμένες ημέρες.
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Σε περίπτωση υποβολής ισοδύναμων προσφορών θα διενεργείται κλήρωση.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγυώνται τη δυνατότητα παροχής των σχετικών υπηρεσιών
ακόμα και σε περίπτωση διακύμανσης των ζητούμενων κλινών, σε μέγιστο ποσοστό 20%
σε σχέση με το συμφωνημένο.

Οι μισθώσεις δωματίων θα γίνουν ημερολογιακά από 17 Σεπτεμβρίου έως 22
Σεπτεμβρίου, με την κάτωθι σειρά :

Ημερομηνία Μονοκλ Δικλ Τρικλ Σύν. κλινών
Δευ, 17 Σεπ 12
85
36
157
Τρι, 18 Σεπ 12
85
46
5
192
Τετ, 19 Σεπ 12
94
46
5
201
Πεμ, 20 Σεπ 12
100
50
5
215
Παρ, 21 Σεπ 12
120
60
5
255
Σαβ, 22 Σεπ 12
120
60
6
258
ΣΥΝΟΛΑ
ΤΙΜΗ
ΚΟΣΤΟΣ

604

298

26

50

75

95

1278

30.200 22.350 2.470

ΣΥΝ ΚΟΣΤΟΣ

55.020

Δράμα 22 Αυγούστου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριάκος Χαρακίδης
Δήμαρχος Δράμας
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Ανήκει στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1701/22-08-2012 διακήρυξη του Πολιτιστικού
Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/
α

Περιγραφή εργασίας

Μονάς
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Συνολική

Προϋπ/σμου

Μονάδος

Δαπάνη

(ΕΥΡΩ)

(ΕΥΡΩ)

Μονόκλινα
Α.

Τεμάχιο

604

46,95

28.357,80

Τεμάχιο

298

70,423

20.985,20

Τεμάχιο

26

89,20

2.319,00

Δίκλινα
Β.

Τρίκλινα
Γ.

Σύνολο

Φ.Π.Α.

51.662,00

6,5 %

3.358,00

Σύνολο
Προϋπολογισμού

55.020,00
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Ανήκει στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1701 /22-08-2012 διακήρυξη του Πολιτιστικού
Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ΄
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς το
Πολιτιστικό
Οργανισμό –
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
Αγ.Βαρβάρας 9
ΔΡΑΜΑ 66100
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.__________________
ΠΟΣΟΥ …………….
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του ποσού των …………….€ υπέρ της Εταιρείας...................................................... /
της Κοινοπραξίας …………………… και για κάθε ένα από τα μέλη της ……………………….,
για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 03/09/2012 ή σε τυχόν
επαναλήψεις αυτού για το έργο : «Υπηρεσίες ξενοδοχείων για την μίσθωση
δωματίων» του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Δράμας προϋπολογισμού 55.020,00 € ΜΕ ΦΠΑ.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και
των μελών της ατομικά και αλληλεγγύως, καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή όχι κάθε τυχόν απαίτησης μέσα σε πέντε (5) το πολύ ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………..(150 ημέρες) .
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας
και το ποσόν της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Ανήκει στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1701/22-08-2012 του Πολιτιστικού Οργανισμού
- Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ¨

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ:
ΦΑΞ:
MAIL:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Υπηρεσίες ξενοδοχείων για την μίσθωση δωματίων» έτους 2012
του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω εργασίας
1.ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ……………………….. ΑΣΤΕΡΩΝ
2.ΠΡΟΣΦΕΡΩ

Στη τιμή μονάδας

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)…………………………….. …………………………….
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)……………………………………………………………….
ΔΙΚΛΙΝΟ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)…………………………….. …………………………….
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)……………………………………………………………….

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)…………………………….. …………………………….
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)……………………………………………………………….

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΩΜΑΤΙΑ :

Ημερομηνία Μονοκλ
Δευ, 17 Σεπ 12
Τρι, 18 Σεπ 12
Τετ, 19 Σεπ 12
Πεμ, 20 Σεπ 12
Παρ, 21 Σεπ 12
Σαβ, 22 Σεπ 12

Δικλ Τρικλ

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡ……

(υπογραφή – σφραγίδα)
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Ανήκει στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1701/22-08-2012 διακήρυξη του Πολιτιστικού
Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στη Δράμα σήμερα την ……/……/................ μεταξύ αφενός:
α) του Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. με την επωνυμία Πολιτιστικός Οργανισμός - Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που εδρεύει στην Δράμα, Βεργίνας 218Α, ΤΚ
66100 Δράμα με ΑΦΜ 998638380 εκπροσωπείται νόμιμα για τις ανάγκες της
παρούσας σύμβασης από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κο
Κυριάκο Χαρακίδη που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δήμου
Δράμας και αφετέρου:
β)της εταιρίας…….……………………………….............................. με την επωνυμία
…………………………………….....που εδρεύει στ………………………… κάτοχο του με
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, …………………………….. Δ.Ο.Υ. ……………….,
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
κο.......................…………………
………………………………….. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση
ως «ο ανάδοχος»,
αφού έλαβαν υπ' όψιν τους:

1. Την υπ' αριθμόν 68/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΠΟΦΤΜΜΔ.
2. Την από …......... προσφορά του «αναδόχου» να εκτελέσει την εργασία και
να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται
κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και της υπ’ αριθμ. πρωτ.
1701/22.08.2012 Διακήρυξης του ΠΟΦΤΜΜΔ.
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1. Συγκεκριμένα, με την παρούσα σύμβαση ο Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, αναθέτει στον «ανάδοχο» και
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αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου: μίσθωση
δωματίων για την διοργάνωση των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ταινιών μικρού
μήκους Δράμας έτους 2012 και όπως αναλυτικά περιγράφονται, κατά είδος και
ποσότητα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της με αριθμ. πρωτ. 1701/22-08-2012
προκήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης
και πιο συγκεκριμένα:
1.2. Αξία σύμβασης:
Η
αμοιβή
του
αντισυμβαλλόμενου
ανέρχεται
στο
των…………………………………………. ευρώ (………………. €) πλέον ΦΠΑ.

ποσό

Αναλυτικά η αμοιβή για κάθε κατηγορία και ποσότητα εκδηλώσεων, κατ’
ανώτατο αριθμό, έχει ως εξής:
Περιγραφή είδους:

Ποσότητα:

Τιμή Μονάδας:

Μονόκλινα

Δίκλινα

Τρίκλινα

Σύνολο

ΦΠΑ 6,5 %
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άρθρο 2
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
2.1.Το τίμημα θα καταβληθεί από τον ΠΟΦΤΜΜΔ στον «ανάδοχο», από
την πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού της Κ.Α. 10.6471.03, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.
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2.2 Ο «ανάδοχος» βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη,
φόρους, κλπ. σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του νόμου που διέπουν την
λειτουργία της Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Δράμας, που συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο τίμημα. Στην
παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται και βαρύνουν τον «ανάδοχο» και όλες οι
τυχόν επιμέρους δαπάνες, υπηρεσίες και προμήθειες των κάθε είδους και
φύσεως επιμέρους υλικών, που θα απαιτηθούν για την άρτια, πλήρη και
εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας σύμβασης από τον «ανάδοχο».
2.3 Ο «ανάδοχος» υποχρεούται να προσκομίζει τα εκ του νόμου
παραστατικά πληρωμής του. Ο ΠΟΦΤΜΜΔ υποχρεούται να εξοφλεί τους
λογαριασμούς του «αναδόχου» μετά από την θεώρηση του χρηματικού
εντάλματος από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της δαπάνης από το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
2.4 Η έκδοση του χρηματικού εντάλματος ακολουθεί την βεβαίωση
καλής εκτέλεσης των εργασιών που πιστοποιείται από την αρμόδια επιτροπή
του άρθρου 63 παρ 3 του ΠΔ 28/80.
2.5 Κατά την πρώτη πληρωμή του αναδόχου οι δαπάνες δημοσίευσης
της προκήρυξης, τα έξοδα της δημοπρασίας, που έχουν καταβληθεί από την
αναθέτουσα αρχή, θα παρακρατηθούν από την αμοιβή του αναδόχου. (άρθρο
22 του Π.Δ. 28/80).
Άρθρο 3
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
3.1 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης
έως την ημέρα λήξης παροχής των εργασιών μίσθωσης δωματίων.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις συμβαλλομένων
4.1 Ο ΠΟΦΤΜΜΔ δεν έχει καμιά ανάμιξη και ευθύνη στις σχέσεις του
«αναδόχου» μετά των συνεργατών του και τις εν γένει υποχρεώσεις του προς
αυτούς και κάθε τρίτο. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την
ασφάλεια του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης καθώς και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
αυτών σε οποιοδήποτε κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης
18

4.2 Ο «ανάδοχος» αναλαμβάνει την αστική ευθύνη στους χώρους
παροχής υπηρεσιών έναντι τρίτων για οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός ήθελε
συμβεί κατά το χρόνο παραμονής των φιλοξενούμενων στους χώρους του
ξενοδοχείου.
Άρθρο 5
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
5.1. Ο ΠΟΦΤΜΜΔ, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)Ο «ανάδοχος» δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη
σύμβαση.
β)Ο «ανάδοχος» αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει διοικητικές εντολές.
γ)Ο «ανάδοχος» εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει την εργασία ή μέρος αυτής
υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του ΠΟΦΤΜΜΔ.
δ)Ο «ανάδοχος» πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών
του στοιχείων.
ε)Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του «αναδόχου» για αδίκημα σχετικό με
την άσκηση του επαγγέλματός του.
5.2 Ο ΠΟΦΤΜΜΔ, αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου
σύμφωνα με την σύμβαση προς τον «ανάδοχο» μέχρις εκκαθαρίσεως των
μεταξύ τους υποχρεώσεων.
5.3. Ο ΠΟΦΤΜΜΔ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον «ανάδοχο»
αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της
συμβατικής τιμής και το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει που αντιστοιχεί
στην αξία του τμήματος της εργασίας που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς
εκτελέσεως της σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.
Άρθρο 6
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο «ανάδοχος» δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει δικαιώματα ή
υποχρεώσεις από τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση
του ΠΟΦΤΜΜΔ.
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Εάν ο «ανάδοχος» προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση του ΠΟΦΤΜΜΔ ο τελευταίος δικαιούται, χωρίς προηγούμενη
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της σύμβασης.
Άρθρο 7
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που
είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή
της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η
ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή
σε περιστάσεις για τις οποίες ο «ανάδοχος» ή ο ΠΟΦΤΜΜΔ είναι ανυπαίτιοι,
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του
προσωπικού του «αναδόχου» κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει
λόγος ανωτέρας βίας ο «ανάδοχος» οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον
ΠΟΦΤΜΜΔ και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το
άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν
λόγω της ανωτέρας βίας.
Άρθρο 8
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της προμήθειας.
Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο στοιχείο αυτής, η με
αριθμ. πρωτ. 1701/22--08-2012 διακήρυξη του πρόχειρου ανοικτού
μειοδοτικού διαγωνισμού και η από ………………….. Οικονομική προσφορά του
«αναδόχου».
Άρθρο 9
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
9.1. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
9.2. Ο ΠΟΦΤΜΜΔ και ο «ανάδοχος» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να
προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή
της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί
φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής
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νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα κατά τόπους αρμόδια Δικαστήρια που
εδρεύουν στην Δράμα .
9.3. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος
γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Άρθρο 10
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος κατέθεσε, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου στο διαγωνισμό
την με αριθμό ………………………………. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας
……………………..........…….. Η παροχή της εγγύησης αυτής δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την από το Νόμο και τη
σύμβαση ευθύνης του Αναδόχου απέναντι στον ΠΟΦΤΜΜΔ. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας.
Σε περίπτωση καταγγελίας ή μονομερούς λύσης της σύμβασης λόγω
υπαιτιότητας του «αναδόχου» εκπίπτει η υπέρ του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας «Υπηρεσίες ξενοδοχείων- μίσθωση
δωματίων» έτους 2012 εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, από τα οποία
έλαβαν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα επισυνάπτεται στο χρηματικό
ένταλμα.
Τα συμβαλλόμενα μέρη
Για τον ΠΟΦΤΜΜΔ

Για τον «ανάδοχο»

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Χαρακίδης
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Ανήκει στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1701/22 -08-2012 διακήρυξη του Πολιτιστικού
Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ..........................................
Κατάστημα ........................................................
..........................................................................
(Δ/νση, Οδός/Αριθμός, Τ.Κ., fax)

Ημερ/νία έκδοσης ................................
ΕΥΡΩ.....................................................

Προς:

Τον Πολιτιστικό Οργανισμό - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Δράμας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγ. Βαρβάρας 9, Τ.Κ. 66100 Δράμα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ............ΕΥΡΩ …………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως του ποσού των ………………….. ευρώ υπέρ του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Αγ. Βαρβάρας 9, για την καλή εκτέλεση
των όρων της υπ’ αριθμ. 68/2012 απόφασης του Δ.Σ. συνολικής αξίας 51.662,00€
πλέον Φ.Π.Α. για ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών
για την εκτέλεση του έργου: «Υπηρεσίες ξενοδοχείων για την μίσθωση δωματίων»
έτους 2012 του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Δράμας, συνολικής δαπάνης 51.662,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
1701/22-08-2012 Διακήρυξη .
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Επιχείρησης, που
απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος
της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε μας.
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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