
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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.: 
2541/10/05/2019, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Προμήθεια Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών, Διαμονής, Διατροφής, Συνεδριάσεων για τη 
φιλοξενία αποστολών και επισήμων του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Ανδρών-Γυναικών 
Ιωάννινα 25/6/2019 έως  3/7/2019». CPV: 55100000-1,  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 81.830€ με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 100.000€  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 23/6/2019 έως 3/7/2019. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΗ: Δεν επιβαρύνει τον προυπολογιμό της ΚΟΕ αλλα θα καλυφθεί από έσοδα που θα 
προκύψουν από τους ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. Εξαίρεση η διαμονή και διατροφή των μελών της Εθνικής 
Ομάδας που ανέρχεται στο ποσό των 8000€ και προβλέπεται από τον προυπολογισμό της ΚΟΕ 2019. Το 30% της 
συμβατικής αξίας θα πληρωθεί με την υπογραφή της σύμβασης, το 20%  5 ημέρες πριν την πρώτη άφιξη και το υπόλοιπο 
50% ταυτόχρονα με την έκδοση τιμολογίων κατά την αναχώρηση των ομάδων 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΚΗΜΔΗΣ:, ΕΣΗΔΗΣ: ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 10/05/2019.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:. Προμήθεια Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών, Διαμονής, Διατροφής, Συνεδριάσεων για τη φιλοξενία 
αποστολών και επισήμων του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Ανδρών-Γυναικών Ιωάννινα 
25/6/2019 έως  3/7/2019. 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Έως του ποσού των 100.000€.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν 
οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί 
ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης  β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ, 3/6/2019 ΩΡΑ 12.00 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: ΙΩΑΝΝΙΝΑ.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 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 και 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 της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. .  
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Σελίδα 2 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Κατηγορία ξενοδοχείου:   5*  
Απόσταση από κολυμβητήριο Ιωαννίνων το πολύ μέχρι 20χλμ. ή διάρκεια μετακίνησης ομάδων από 

ξενοδοχείο στο κολυμβητήριο Ιωαννίνων όχι μεγαλύτερη 
των 30΄  
 

Αριθμός ατόμων/ διανυκτερεύσεων  Εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων 250.  
  
Η ΚΟΕ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του 
αριθμού των διαμενόντων κατά 15%  

Είδος δωματίων:  Μονόκλινα (λίγα), δίκλινα κατά 70% και τρίκλινα,  
Είδος Φαγητού:  Πλήρης διατροφή  

Σύνθεση πρωϊνού: καφές/τσάι/γάλα/ χυμοί  
                              δημητριακά / γιαούρτι/ φρούτα/ γλυκά                               
αλλαντικά/ ψωμί /αυγά 
Σύνθεση γεύματος/δείπνου: κρέας/πουλερικά  
                               ζυμαρικά/ υδατάνθρακες  
                               σαλάτες/χυμοί            
φρούτο/ γλυκό  
Πρόβλεψη για άτομα διαφορετικών 
θρησκειών  
                               
 

Τρόπος σερβιρίσματος γευμάτων:  σε μπουφέ  
Ωράριο Γευμάτων:  κατόπιν συμφωνίας με την Οργανωτική Επιτροπή   
  
 
Προσφερόμενες Υπηρεσίες χωρίς χρέωση, σε ένα από τα προσφερόμενα ξενοδοχεία:  
Είδος υπηρεσίας  Περιγραφή υπηρεσίας  
Διάθεση χώρου για διαπίστευση – γραφείο 
τύπου  

Η αίθουσα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με 
γραφεία, καρέκλες, πίνακα ανακοινώσεων, 
τηλεφωνικές γραμμές, ασύρματη σύνδεση 
internet κ.α.  

Διάθεση  ασύρματης σύνδεσης internet  Aσύρματη σύνδεση internet θα πρέπει να 
παρέχεται δωρεάν σε όλους στους χώρους του  
ξενοδοχείου (και για τα δύο ξενοδοχεία)  

Διάθεση χώρου για συνάντηση αρχηγών 
ομάδων   

Ο χώρος πρέπει να είναι εσωτερικός, με 
χωρητικότητα τουλάχιστον 70 ατόμων και  
εξοπλισμένος με  καρέκλες και υπερυψωμένο 
χώρο-βάθρο για τους ομιλητές, με μικροφωνική 
εγκατάσταση.  
Ημερομηνία: Τρίτη 26/06/2018  
Διάρκεια: περίπου 3 ώρες.   

Διάθεση ενός λεωφορείου 
 
 
Διάθεση ενός 9θεσιου βαν  
 

Για μετακίνηση αθλητών 
Από προς το κολυμβητήριο Ιωαννίνων 
 
Για αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς το 
αεροδρόμιο 
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 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τουλάχιστον (1) μήνας από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών.. 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.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ. 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 (6) 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 της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο 1% του ποσού της αρχικής σύμβασης. 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. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (καλής εκτέλεσης) 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του 
ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν 
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.   

 

  

 
Νέα Σμύρνη, 10/5/2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

Δ.ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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