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Αναθέτουσα Αρχή

Επωνυμία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Διεύθυνση

Δημ. Βικέλα 52, Χαλάνδρι

Κωδικός NUTS

EL

Τηλέφωνο

210-6878810, 2106878813

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας

210-6878840

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ioa@ioa.org.gr

Διεύθυνση διαδικτύου

www.ioa.org.gr

Τύπος αναθέτουσας αρχής

Οργανισμός δημοσίου
δικαίου

Κύρια δραστηριότητα που ασκεί

Εκπαίδευση

πρόσβαση στα
έγγραφα της
σύμβασης

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
www. promitheus.gov.gr
διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης.

Αντικείμενο
σύμβασης

Κωδικοί CPV·
εάν η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι
σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε
τμήμα

60171000-7, 63511000-4

φύση και έκταση των έργων,
φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών,
φύση και έκταση των υπηρεσιών.
Εάν η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα,
οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε
τμήμα

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς και υπηρεσιών
οργανωμένων εκδρομών
για τους μετέχοντες στις
διεθνείς συνόδους,
σεμινάρια και πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών
της ΔΟΑ, για το έτος 2018.

περιγραφή τυχόν προαιρέσεων

Η αναθέτουσα αρχή
διατηρεί :
-το δικαίωμα προαίρεσης
για αύξηση του
οικονομικού αντικειμένου
που αφορά τις ως άνω
παρεχόμενες υπηρεσίες με
τους ίδιους οικονομικούς
όρους και μέχρι του ποσού
των εκατόν ενενήντα
χιλιάδων (190.000) ευρώ,
πλέον ΦΠΑ . Το ως άνω
δικαίωμα θα ασκείται από
την αναθέτουσα αρχή με
μονομερή απόφασή του
αρμοδίου οργάνου της, η
οποία θα γνωστοποιείται
εγκαίρως στον ανάδοχο.
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-το δικαίωμα για ανάθεση
στον Ανάδοχο παρόμοιων
υπηρεσιών με αυτές που
αποτελούν αντικείμενο της
διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, με τις
ειδικότερες προϋποθέσεις
και όρους του αρ. 32 παρ. 6
ν. 4412/2016
-την δυνατότητα
εφαρμογής των
προβλέψεων του άρθρου
105 παρ. 1 του ν.
4412/2016, όπως αυτές
προσδιορίζονται ειδικότερα
σε αυτό
Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης EL
των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο
κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή
εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών.
Στην περίπτωση που η σύμβαση διαιρείται σε
τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται
για κάθε τμήμα.
Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της
σύμβασης ή των συμβάσεων·
όταν η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα,
οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε
τμήμα.

1)Ενοικίαση πούλμανδιαμονή-γεύματα αξίας:
πενήντα οκτώ χιλιάδων
πεντακοσίων είκοσι ευρώ
(58.520 €), πλέον ΦΠΑ και
φόρου διαμονής
2) Ενοικίαση ταξί αξίας:
τριάντα εννέα χιλιάδων
τριακοσίων ογδόντα πέντε
ευρώ (39.385 €), πλέον
ΦΠΑ
3) Ξεναγοί αξίας: εννιά
χιλιάδων οκτακοσίων
εξήντα ευρώ (9.860 €),
πλέον ΦΠΑ
Συνολική εκτιμώμενη αξία
σύμβασης: εκατόν επτά
χιλιάδες επτακόσια εξήντα
πέντε ευρώ (107.765 €),
πλέον ΦΠΑ και φόρου
διαμονής

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής
προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών
και, στο μέτρο του δυνατού, η διάρκεια της
σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται από την
ημερομηνία υπογραφής της
έως 31/12/2018. Η
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αναθέτουσα αρχή ωστόσο
διατηρεί το δικαίωμα τυχόν
παράτασης του ως άνω
συμβατικού χρόνου μέχρι
την πλήρη απορρόφηση του
οικονομικού αντικειμένου,
με τους ίδιους οικονομικούς
όρους.
Υποβολή
προσφορών

Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι
προσφορές
Διευκρίνιση αν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική
υποβολή προσφορών

Ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών

Έως 31/1/2018

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες
περιλαμβάνονται:
α) όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν πρόκειται
για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί
μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να
εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευμένων θέσεων εργασίας·
β) όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση του κατά
πόσον η παροχή της υπηρεσίας ανατίθεται
αποκλειστικά, βάσει διατάξεων νόμου ή
διοικητικών πράξεων, σε μια συγκεκριμένη
επαγγελματική κατηγορία· μνεία της σχετικής
διάταξης νόμου ή διοικητικής πράξης·

Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα
(γραφεία γενικού
τουρισμού, γραφεία
ενοικιάσεως οχημάτων
κλπ)και συνεταιρισμοί που
ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα συναφή με
το αντικείμενο των προς
παροχή υπηρεσιών, ήτοι
την μίσθωση πούλμαν και
επιβατηγών οχημάτων
δημοσίας χρήσης και τις
υπηρεσίες οργανωμένων
εκδρομών καθώς και τα
μέλη ενώσεων των ως άνω
φυσικών ή νομικών
προσώπων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, οι οποίοι
είναι εγκατεστημένοι σε:
α) κράτος-μέλος της
Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση
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καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση
γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Κατάλογος με σύντομη περιγραφή των
κριτηρίων που αφορούν την προσωπική
κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία
ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους

Αποκλείεται προσφέρων
οικονομικός φορέας,
εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του ή σε ένα από
τα μέλη του (εάν πρόκειται
για ένωση οικονομικών
φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους
λόγους που αναφέρονται
στα άρθρα 73 και 74 ν.
4412/2016

Κατάλογος με σύντομη περιγραφή των
κριτηρίων επιλογής

Οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν
επαγγελματική
δραστηριότητα συναφή με
το αντικείμενο των προς
παροχή υπηρεσιών, ήτοι
την μίσθωση οχημάτων
(πούλμαν και επιβατηγών
οχημάτων δημοσίας
χρήσης) και τις υπηρεσίες
οργανωμένων εκδρομών
καθώς και να είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο
Επαγγελματικό
Επιμελητήριο ή οιαδήποτε
άλλη αντίστοιχη υπηρεσία
προβλέπεται από το
κράτος-μέλος ή την χώρα
καταγωγής ή την χώρα
όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας.
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ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα
ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται

Όσον αφορά στην τεχνική
και επαγγελματική
ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να
διαθέτουν την
επαγγελματική ιδιότητα
του οδικού μεταφορέα
επιβατών, η οποία
πιστοποιείται με την
αντίστοιχη άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος καθώς και
κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας, να
έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον δύο (2)
συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών με συναφές και
ανάλογο αντικείμενο με
αυτό του παρόντος
διαγωνισμού. Πέραν
τούτων κάθε οικονομικός
φορέας θα πρέπει να τηρεί
όλη την κείμενη εργατική
νομοθεσία και ιδίως τις
διατάξεις που αφορούν
αμοιβές, ωράριο εργασίας,
κοινωνικές παροχές,
αποζημιώσεις, φόρους,
καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών (εργοδότη και
ασφαλισμένου) κλπ και να
ευθύνεται έναντι των
Ελληνικών Αρχών για την
τήρηση κάθε υποχρέωσης
που πηγάζει από αυτή, να
έχει προβεί σε ασφαλιστική
κάλυψη για ασφαλιζόμενο
ποσό τουλάχιστον εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ με ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, με το οποίο να
καλύπτεται η αστική
ευθύνη έναντι τρίτων που
σχετίζεται άμεσα κι
αποκλειστικά με τις
υπηρεσίες που αναλαμβάνει
να παράσχει ο υποψήφιος
οικονομικός φορέας καθώς
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και να χρησιμοποιεί
προσωπικό εξειδικευμένο
και κατάλληλα
εκπαιδευμένο ως προς τις
υπηρεσίες που θα
παράσχει.
αναφορά των απαιτούμενων πληροφοριών
(υπεύθυνες δηλώσεις, τεκμηρίωση).

-ΤΕΥΔ
- απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το
οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις
- για τις παραγράφους 2 και 4
περίπτωση β΄ του άρθρου 73,
πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας
- πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού
και
Συντονισμού
της
Επιθεώρησης
Εργασιακών
Σχέσεων. Ωστόσο, μέχρι την
ολοκλήρωση της υλοποίησης
της
σχετικής
λειτουργικότητας του ΟΠΣΣΕΠΕ, θα γίνεται δεκτή
ένορκη βεβαίωση σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.2 του
άρθ.80 του Ν.4412/16 .
- υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασής του ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του
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ν. 4412/2016
- Πιστοποιητικό εγγραφής

στο οικείο επαγγελματικό
επιμελητήριο ή στην οικεία
οιαδήποτε άλλη αντίστοιχη
υπηρεσία προβλέπεται από
το κράτος-μέλος ή την
χώρα καταγωγής ή την
χώρα όπου είναι
εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας από το
οποίο να προκύπτει ότι
ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα με
αντικείμενο συναφές και
ανάλογο με αυτό της
παρούσας σύμβασης.
- αντίγραφο της άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος
του οδικού μεταφορέα
επιβατών,
-αντίγραφο του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου
με το οποίο να
αποδεικνύεται ότι ο
οικονομικός φορέας έχει
προβεί σε ασφαλιστική
κάλυψη για ποσό ύψους
εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ με
ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
με το οποίο καλύπτεται η
αστική ευθύνη έναντι
τρίτων που σχετίζεται
άμεσα κι αποκλειστικά με
τις υπηρεσίες που
αναλαμβάνει να παράσχει ο
υποψήφιος οικονομικός
φορέας
-αντίγραφα δύο
τουλάχιστον συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών με
αντικείμενο συναφές και
ανάλογο με αυτό της
παρούσας μαζί με σχετικό
πιστοποιητικό καλής
εκτέλεσης αυτών
- νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης
- αντίγραφο ασφαλιστηρίου
συμβολαίου από το οποίο
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να προκύπτει ότι τα
μισθωμένα οχήματα είναι
ασφαλισμένα, αντίγραφα
των αδειών κυκλοφορίας
των μισθωμένων
οχημάτων, βεβαίωση
ΚΤΕΟ αναφορικά με τα
μισθωμένα οχήματα,
αντίγραφα των διπλωμάτων
οδήγησης των οδηγών των
ως άνω οχημάτων,
--βεβαίωση προκράτησης
των απαιτούμενων
δωματίων στα ξενοδοχεία
όπου θα διαμείνουν κατά
την διάρκεια των
οργανωμένων εκδρομών οι
συμμετέχοντες
-έγγραφα από τα οποία να
προκύπτει η επωνυμία των
εστιατορίων, ταβερνών
κλπ όπου θα παρασχεθούν
τα γεύματα και τα
προσφερόμενα μενού.
Σε περίπτωση που η σύμβαση υποδιαιρείται σε
τμήματα,
αναφορά της δυνατότητας υποβολής
προσφορών για ένα, περισσότερα ή όλα τα
τμήματα·
αναφορά της πιθανότητας περιορισμού του
αριθμού των τμημάτων που μπορούν να
ανατεθούν σε έναν προσφέροντα.
Όταν η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα,
εξήγηση των σχετικών λόγων, εκτός εάν οι
πληροφορίες αυτές παρέχονται σε χωριστή
έκθεση.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν
υποχρέωση υποβολής
προσφορών για όλα τα
τμήματα. Η ΔΟΑ θα
αναθέσει την παρούσα
σύμβαση για όλα τα
τμήματα σε έναν ανάδοχο
διότι διαφορετικά δεν
δύναται να επιτευχθεί με
εύρυθμο και λειτουργικό
τρόπο το αντικείμενο της
σύμβασης, ήτοι οι
μετακινήσεις των
μετεχόντων στις διεθνείς
συνόδους της ΔΟΑ.

Αποδοχή ή απαγόρευση εναλλακτικών
προσφορών

Απαγόρευση εναλλακτικών
προσφορών.

χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων
δεσμεύεται από την προσφορά του

Τέσσερις (4) μήνες

Η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες μπορούν να Ελληνική γλώσσα
συνταχθούν οι προσφορές
Αποσφράγιση
προσφορών

ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των
προσφορών

Η αποσφράγιση των
προσφορών θα
πραγματοποιηθεί στις
6/2/2018 και ώρα 11:30,
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στην διεύθυνση των
κεντρικών γραφείων της
ΔΟΑ: Δημ. Βικέλα 52,
Χαλάνδρι

Διαδικασία
Ανάθεσης

Εκτέλεση
Σύμβασης

πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται
στην αποσφράγιση.

Η ορισθείσα με την από 2112-2017 απόφαση της
Εφορείας της ΔΟΑ,
Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού

Είδος διαδικασίας ανάθεσης

Ανοιχτή διαδικασία βάσει
του άρθρου 27 ν.
4412/2016

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την
ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.
Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά προσδιορίζεται μόνο με κριτήριο την
τιμή,
τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών
αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις
προδιαγραφές

Κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης αποτελεί η πλέον
συμφέρουσα από
οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής

Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους
υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των
συμβάσεων
Κατά περίπτωση, διευκρίνιση αν:
β) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές
παραγγελίες·
γ) θα γίνει δεκτή η ηλεκτρονική τιμολόγηση·
δ) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές πληρωμές.

Διαδικασίες
προσφυγής

Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου ΑΕΠΠ
για τις διαδικασίες προσφυγής
Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις
προθεσμίες υποβολής των προσφυγών

α) δέκα (10) ημέρες από
την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή (β)
δεκαπέντε (15) ημέρες από
την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα
μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από
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την πλήρη, πραγματική ή
τεκμαιρόμενη, γνώση της
πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα. Ειδικά
για την άσκηση προσφυγής
κατά προκήρυξης, η πλήρης
γνώση αυτής τεκμαίρεται
μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης,
η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την
επομένη της συντέλεσης
της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
Λοιπές
πληροφορίες

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

9/1/2018

Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση
σχετίζεται με έργο και/ή πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.
Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.
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