
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 137 3ος Όροφος, ΝΕΑ 
ΣΜΥΡΝΗ, ATTIKH, 17121, ΤΗΛ: 2109851020, ΦΑΞ: 2109850964, email: info@koe.org.gr, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6118/Ε/28/11/2017, 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ: «Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού για τις 
ανάγκες της ΚΟΕ». CPV:, 63515000-2  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 380.000€ Η παρούσα σύμβαση 
υποδιαιρείαι στα κάτωθι τμήματα:ΤΜΗΜΑ 1: «αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού», εκτιμώμενης αξίας 300.000 πλέον ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ 2 : «αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού», εκτιμώμενης αξίας 80.000 πλέον ΦΠΑ Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα 
τμήματα. (ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΟΥΣ, ΚΡΑΤΗΣΗΣ) %.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια 
της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της ΚΟΕ και του Αναδόχου ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός έτους,1/1/2018 έως 
31/12/2018 με δυνατότητα σύναψης νέων υπηρεσιών [άρθρο 32, παρ. 6 ν. 4412/2016] που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων 
υπηρεσιών με αυτές που αποτελούν το αντικείμενο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μέχρι δύο επιπλέον έτη. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΕ ΕΤΟΥΣ 2018. Ο ανάδοχος θα εκδίδει και θα αποστέλλει τα 
τιμολόγια κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο στέλεχος της Ομοσπονδίας, μετά την έκδοση της απόφασης του άρθρου 6.3 της 
παρούσας. Η εξόφληση του τιμολογίου θα πραγματοποιείται από την Ομοσπονδία το αργότερο μέχρι την εξηκοστή (60η) ημέρα από 
την ημερομηνία εκδόσεώς του, εφόσον έχει γίνει η εκταμίευση της επιχορήγησης της Ομοσπονδίας. 
.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής. 
.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡ.ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ :24/11/2017 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ :28/11/2017  ΚΗΜΔΗΣ:4/12/2017 ΕΣΗΔΗΣ: 4/12/2017ΔΙΑΥΓΕΙΑ:4/12/2017 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού 
για τις ανάγκες της ΚΟΕ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:.: Η ΚΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να μη κάνει χρήση του συνόλου των 
αναφερομένων υπηρεσιών αλλα να τις μειώσει μέχρι και 25%  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  26/12/2017  ΩΡΑ 23:59 σε ηλεκτρονικό φάκελο κατά τα 
προβλεπόμενα για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και εντός (3) εργασίμων από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζονται υποχρεωτικά 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς σε πρωτότυπη μορφή κατά τον ν. 4250/2014. 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΩΡΑ 11.00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΕ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (3* ξενοδοχεία που να βρίσκονται από την περιοχή της Γλυφάδας κα μέχρι το Παλαιό Φάληρο). ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα 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 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. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις 
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη ευθύνονται έναντι της ΚΟΕ εις ολόκληρον.. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Απατείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2014-2016) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 
2 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου και αντίστοιχου προυπολογισμού, βλ. Διακήρυξη.. ΙΣΧΥΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τουλάχιστον (90) ημέρες  από την επομένη της ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη πρόσβαση στην διεύθυνση 
www.koe.org.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Υπεύθυνος Επικοινωνίας για λογαριασμό της ΚΟΕ: 
Γ.ΧΡΙΤΟΦΟΡΑΤΟΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr . Περαιτέρω πληροφορίες 
σε www.koe.org.gr και info@koe.org.gr. Όλες οι επικοινωνίες για τη διαδικασία σύναψης και οι ανταλλαγές πληροφοριών μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα φορείς και το ηλεκτρονικό αρχείο 
με τα ερωτήματα ψηφιακά υπογεγραμμένο. Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας παραλαβής προσφορών: α) όταν πληροφορίες, αν 
και ζητήθηκαν από τον φορέα έγκαιρα, δεν παρασχέθηκαν το αργότερο 4 ημέρες πριν την προθεσμία για παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών ή των αλλαγών. Όταν πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης τυς παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες φορείς (προσφέροντες) εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 7.6000€. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
Νέα Σμύρνη, 28/11/2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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