ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ενδιαφερόμενες εταιρίες να καταθέσουν προσφορές, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για
την «Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλου για την κατάθεση Πρότασης με τίτλο:
«The culinary heritage of Greece & Albania as the "vehicle" to GastroTourism
Consolidation» και ακρωνύμιο « G.A.R.L.i.C»» . Η Πρόταση αυτή θα κατατεθεί στο
πλαίσιο της πρόσκλησης: « 2nd Call for Proposals Interreg Greece-Albania 2014-2020»
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας ανάθεσης υπηρεσιών θα ανέρχεται έως το
ποσό των 19.900 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών είναι η 23/07/2016.
Αναλυτικότερα:
ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών
προετοιμασίας φακέλου για την κατάθεση Πρότασης με τίτλο: «The culinary heritage of
Greece & Albania as the "vehicle" to GastroTourism Consolidation» και ακρωνύμιο «
G.A.R.L.i.C»» . Η Πρόταση αυτή θα κατατεθεί στην Πρόσκληση: « 2nd Call for Proposals
Interreg Greece-Albania 2014-2020». Κύριος εταίρος της Πρότασης θα είναι το Τμήμα
Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η προετοιμασία του φακέλου θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
1. Ανάπτυξη του προγράμματος
2. Ανεύρεση εταίρων,
3. Δημιουργία σύμπραξης,
4. Συλλογή συμβάσεων
5. Συλλογή συνοδευτικών εγγράφων
6. Συγγραφή προγράμματος
7. Ανάπτυξη φυσικού αντικειμένου
8. Δημιουργία προϋπολογισμού
9. Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου
10. Δημιουργία φυσικού φακέλου
11. Ηλεκτρονική υποβολή
12. Αποστολή φακέλου στον διαχειριστικό φορέα
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ΑΡΘΡΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές
τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται
από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το
περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των
παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων.
4. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων
μερών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, του Κανονισμού Προμηθειών της
Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία
κοινοποίησης της κατακύρωσης στον Ανάδοχο, ως: πέντε ημερολογιακές ημέρες προ της
καταληκτικής ημερομηνίας λήξης της παραπάνω Πρόσκλησης.
Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει
τις ζητούμενες υπηρεσίες.
Ο προμηθευτής πρόκειται να παραδώσει τα παραδοτέα του στο κτίριο 3 του Τμήματος
Τεχνών ‘Ήχου και Εικόνας, Πλ. Τσιριγώτη 7, 49100, Κέρκυρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την
απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή
Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, η
Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης,
συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί
στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς
αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ./Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής
και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία
κατά νόμο τον βαρύνει.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ. 3 και
συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία
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υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης.
Η ως άνω αμοιβή ρητά συμφωνείται ότι θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ΜΟΝΟ στην
περίπτωση που η υποβληθείσα Πρόταση του άρθρου 1 εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί.
Σε αυτή την περίπτωση η αμοιβή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου και θα
καταβληθεί στον Ανάδοχο εφόσον υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον Π/Υ του Έργου
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό
δίκαιο.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας
Αναπλ. καθ. Ανδρέας Φλώρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμός πρωτ. Σύμβασης
Ημερομηνία Υπογραφής
Ημερομηνία οριστικής παράδοσης των
υπό προμήθεια ειδών
Ημερομηνία Λήξης Σύμβασης
Συνολικό καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολικό ποσό με ΦΠΑ
Έγκριση από Επιτροπή Ερευνών
Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι,
αφενός ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εδρεύει
στην Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή Βασίλειο
Χρυσικόπουλο, Πρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, ΑΦΜ 090152483, ΔΟΥ Α΄
Κέρκυρας,
και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία
............................................................................................................... , που εδρεύει
…………………….., οδός ......................................., ΑΦΜ ............................, ΔΟΥ

στ

........................., και εκπροσωπείται νόμιμα από ............................................... ............
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο το αντικείμενο
«Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλου για την κατάθεση Πρότασης με τίτλο:
«The culinary heritage of Greece & Albania as the "vehicle" to GastroTourism
Consolidation» και ακρωνύμιο « G.A.R.L.i.C»» . Η Πρόταση αυτή θα κατετεθεί στην
Πρόσκληση: « 2nd Call for Proposals Interreg Greece-Albania 2014-2020»
2. Ο προμηθευτής πρόκειται να παραδώσει τα παραδοτέα του στο κτίριο 3 του Τμήματος
Τεχνών Ήχου και Εικόνας , Πλ. Τσιριγώτη 7, 49100, Κέρκυρα
3. Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού
και αναλαμβάνει να εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο σε χρόνο που ορίζεται ως:
πέντε ημερολογιακές ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης της παραπάνω
Πρόσκλησης.
4. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει το παραπάνω περιγραφόμενο έργο, σύμφωνα με την
οικονομική του προσφορά, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των ………. Ευρώ
συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, και
αποτελεί τη συνολικά συμφωνηθείσα αμοιβή.
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5.

Η ως άνω αμοιβή ρητά συμφωνείται ότι θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ΜΟΝΟ στην
περίπτωση που η υποβληθείσα Πρόταση της παρ. 1 εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί. Σε
αυτή την περίπτωση η αμοιβή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου και θα
καταβληθεί στον Ανάδοχο εφόσον υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον Π/Υ του Έργου.

6. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και
συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης.
7. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που μπορεί
να προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα
δικαστήρια της Κέρκυρας.
8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης
αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο αντίτυπα, τα οποία
υπογράφονται ως ακολούθως :
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Για το δεύτερο συμβαλλόμενο

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος
Πρύτανης

Κέρκυρα,…………./2016

5

