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Αθήνα, 27/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 42771

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π με από 20/09/2018 απόφαση της Ε.Ε (56ης
/2018 Συνεδρίασης της Ε.Ε) ΑΔΑ: 601Γ46ΨΖΣ4-02Ω, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο REMIX : «Smart
and Green Mining Regions of EU», με κωδικό ΕΛΚΕ 68/1501 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π.
κ. Ιωάννη Πασπαλιάρη, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg Europe», και
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να αναθέσει την παροχή
υπηρεσιών εστίασης (catering).

Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Διαδικασία Ανάθεσης
προμήθειας

Απευθείας Ανάθεση

Τίτλος προμήθειας

Παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering)

Προϋπολογισμός

6.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει
τιμής)

Καταληκτική
Ημερομηνία & Ώρα
Υποβολής Προσφορών

Πέμπτη 04/10/2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Τόπος κατάθεσης
προσφορών

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα.

Τόπος παράδοσης

Το αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών αφορά στην παροχή
υπηρεσιών εστίασης (catering) στο πλαίσιο διεξαγωγής του
προβλεπόμενου, από τον κανονισμό του προγράμματος,
Workshop and Peer Review Meeting. Η διοργάνωση της ως
άνω συνάντησης θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς Ν.
Φωκίδος στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2018, με τη συμμετοχή
περίπου 75 ατόμων

Κωδικός Έργου

Κ.Α. 68/1501

Πρωτόκολλο

42771/27-09-2018.

Παροχή πληροφοριών Αρμόδια είναι η κα Ασημίνα Κατσιάπη, τηλ. +30-210-7723168,
επί
των
τεχνικών ώρες 10:00 – 12:00
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
προδιαγραφών
akatsiapi@metal.ntua.gr
Α. φόρος 4% στην προμήθεια αγαθών σύμφωνα με το άρθρο
64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α’).
Β. φόρος 8% στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο
64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α’).

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙ %

Γ. 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ισχύει).
Δ. 0,06% υπέρ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1191/22.3.2017
(ΦΕΚ 969/22.3.2017, τ. Β’), επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής,
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ
φόρων και κρατήσεων
Ε. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ 20%.

Το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών αφορά την παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) στο πλαίσιο
διεξαγωγής του προβλεπόμενου, από τον κανονισμό του προγράμματος, Workshop and Peer Review
Meeting. Η διοργάνωση της ως άνω συνάντησης θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς Ν. Φωκίδος στις 16,
17 και 18 Οκτωβρίου 2018, με τη συμμετοχή περίπου 75 ατόμων.

Όροι της διαδικασίας προμήθειας
1. Δικαίωμα συμμετοχής (άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016.

2. Οι προσφορές υποβάλλoνται πρωτότυπες, υπογεγραμμένες και συνταγμένες ή μεταφρασμένες επισήμως
στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

3. Οι προσφορές γίνονται δεκτές σε ευρώ διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Προσφορές που θα υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή με οποιαδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα δε
λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης ο προσφέρων θα υποβάλει ως δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της
σύμβασης α) απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου β) αποδεικτικό φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας για το σύνολο των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού
του οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων σε ισχύ κατ΄ εφαρμογή των
άρθρων 73 (παρ. 1 & παρ. 2) και 74 του Ν. 4412/2016 γ) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης και
αντίγραφο καταστατικού δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
ΕΛΚΕ Ε.Μ.Π

Καθ. Ι. Πασπαλιάρης
Αν. Πρύτανη

(επισυνάπτεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών & πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του Ε/Υ)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ
Καθηγητής Ιωάννης Πασπαλιάρης
Τηλ.: 2107722176

Φαξ: 2107722168

e-mail: paspali@metal.ntua.gr

Προς:
Προς: Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ
Αθήνα 13/9/2018
Θέμα : Έγκριση Πρόσκλησης υποβολής προσφορών (κωδ. Έργου 68/1501)
Παρακαλώ όπως προβείτε στην ανάρτηση της συνημμένης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο
με τίτλο «REMIX- Smart and Green Mining regions of EU», με κωδικό έργου 68/1501, της Σχολής Μηχανικών
Μεταλλείων Μεταλλουργών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG - EUROPE»,
και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.
Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση προμήθειας με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης» για παροχή
υπηρεσιών εστίασης (catering), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.000 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται
Φ.Π.Α.)
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης (σύμφωνα με το Άρθ. 45, παράγρ. 3.α, του Ν.4412/2016): Η
ανάθεση της εν λόγω προμήθειας είναι άκρως απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του
ως άνω αναφερόμενου έργου και συγκεκριμένα για την ορθή διεξαγωγή του πακέτου εργασιών Policy
instrument 8 -Workshop and Peer Review Meeting, Semester 4.
Επιπλέον, βεβαιώνεται ότι:
Α) Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου, είναι εντός του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του και των επιμέρους κατηγοριών αυτού, και θα χρησιμοποιηθεί για τις
ανάγκες του.
Β) Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016, και όπως
αναλύεται διεξοδικώς στην Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).
Γ) H διεξαγωγή της διοργάνωσης θα πραγματοπιηθεί στους Δελφούς Ν. Φωκίδας το χρονικό διάστημα 16, 17
και 18 Οκτωβρίου 2018, με τη συμμετοχή 75 ατόμων.
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ιωάννης Πασπαλιάρης
Καθηγητής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ( CATERING)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πληροφορίες: Ασημίνα Κατσιάπη

Αθήνα, ……………...….………….

Τηλέφωνο: +30 210 7723168

Αρ. Πρωτ.:…………………….…..

E-mail: akatsiapi@metal.ntua.gr

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης
του Έργου με τίτλο REMIX : «Smart and Green Mining Regions of EU», με κωδικό ΕΛΚΕ 68/1501 και
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Ιωάννη Πασπαλιάρη, του Προγράμματος «Interreg Europe»,
το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, ανακοινώνει ότι προτίθεται να
προβεί σε απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) συνολικού προϋπολογισμού
6.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του παραδοτέου :
Policy instrument 8 -Workshop and Peer Review Meeting, Semester 4.
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ως άνω Έργου για το έτος 2018 και,
συγκεκριμένα το Κονδύλι «ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΠΡΟΒΟΛΗ» και την κατηγορία δαπάνης «Έξοδα διοργάνωσης και
διεξαγωγής συνεδρίων και εκδηλώσεων»

Αντικείμενο εργασίας:
Το αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών αφορά στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) στο πλαίσιο
διεξαγωγής του προβλεπόμενου, από τον κανονισμό του προγράμματος, Workshop and Peer Review
Meeting. Η διοργάνωση της ως άνω συνάντησης θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς Ν. Φωκίδος στις 16,
17 και 18 Οκτωβρίου 2018, με τη συμμετοχή περίπου 75 ατόμων.
Σε κάθε περίπτωση, οι προσφερόμενες υπηρεσίες εστίασης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Α – Τεχνικές Προδιαγραφές, ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Κάθε κόστος που θα προκύψει κατά την παροχή της υπηρεσίας (κόστος μετακινήσεων κλπ) θα βαρύνει τους
παρόχους των υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τον Ε.Υ.
για την πορεία των εργασιών του και για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύπτει ή δύναται να προκύψει
κατά την εκτέλεσή τους, να συνεργάζεται με τον Ε.Υ, να ζητά έγκαιρα και με σαφήνεια οιαδήποτε
διευκόλυνση ή πληροφορία απαραίτητη για την εκπλήρωση του αντικειμένου της παρούσας.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στοιχεία
προς απόδειξη τήρησης των σχετικών Ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών
διατάξεων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κριθεί
απαραίτητο.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί συνολικά, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
προμηθευόμενων αγαθών και υπηρεσιών.
Οι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει να είναι σφραγισμένοι και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1.
2.

3.

Συμπληρωμένο Πίνακα Συμμόρφωσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) του Παραρτήματος Α-Τεχνικές Προδιαγραφές
Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας
Πρόσκλησης, όπου θα αναφέρονται ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ οι προσφερόμενες υπηρεσίες και τα είδη που
συμπεριλαμβάνουν, καθώς και η τιμή προσφερόμενης υπηρεσίας ανά άτομο. Η ισχύς της προσφοράς
πρέπει να είναι έως 30/10/2018
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016 και όπως αναλύεται διεξοδικώς στην κατευθυντήρια Οδηγία Νο 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)

Οι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει κατατεθούν κλειστές στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αυτοπροσώπως, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την …./…./2018,
υπόψη κ. Ιωάννη Πασπαλιάρη, Καθηγητή ΕΜΠ, στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Υπ όψιν κ. Ιωάννη Πασπαλιάρη Καθηγητή ΕΜΠ

Οι σφραγισμένοι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει να αναγράφουν εξωτερικά τα ακόλουθα:
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ………………/…..-…..-2018
«Προσφορά για παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering)»
Στο πλαίσιο του έργου «Smart and Green Mining Regions of EU», με ΕΥ τον κ. Ιωάννη Πασπαλιάρη.
Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα
πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα
με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 :
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου του τελευταίου 3μήνου
 Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
 Ασφαλιστική ενημερότητα για το σύνολο των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του
προσωπικού και οικονομικού φορέα συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων σε ισχύ κατ’
εφαρμογή των άρθρων 73 (παρ.1 & παρ.2) και 74 του Ν.4412/2016
 Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης
 Υπεύθυνη δήλωση ότι
τηρεί
τις
υποχρεώσεις
στους
τομείς
του
περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.
4412/2016
Η τιμή ανάθεσης περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις (φόρος, κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ,
κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ κλπ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κ. Ασημίνα Κατσιάπη, τηλ.
+30-210-7723168, ώρες 10:00 – 12:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση akatsiapi@metal.ntua.gr

Συνημμένα:

Παράρτημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές για τις υπηρεσίες παροχής εστίασης (catering) στους Δελφούς
Ν. Φωκίδος στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2018, με τη συμμετοχή περίπου 75 ατόμων, σε συνεννόηση
με την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ ΕΜΠ)

.

O Επιστημονικά Υπεύθυνος

Καθ. Ιωάννης Πασπαλιάρης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πίνακας Προδιαγραφών Υπηρεσιών Εστίασης (catering)
Ημερομηνία
Χαρακτηριστικά
Αριθμός
Α/Α Παρεχόμενης
Ποσότητα
Περιγραφή
Υπηρεσίας
ατόμων
Υπηρεσίας

1

2

3

16/10/2018

17/10/2018

17/10/2018

Γεύμα
(Όρθιο ή
Καθιστό Buffet)
55520000-1

Γεύμα
(Όρθιο ή
Καθιστό Buffet)
55520000-1

Δείπνο
55520000-1

1

1

1

75 x1

3 ορεκτικά,
2 σαλάτες,
2 κυρίως πιάτα,
2 επιδόρπια
(φρούτο ή/και γλυκό),
νερό/ αναψυκτικά,
σκεύη σερβιρίσματος
(πιάτα, ποτήρια,
μαχαιροπίρουνα),
προσωπικό εξυπηρέτησης

75 x1

4 ορεκτικά, 3 σαλάτες,
3 κυρίως πιάτα,
2 επιδόρπια (φρούτο ή/και
γλυκό), αναψυκτικά,
σκεύη για το σερβίρισμα
(πιάτα, ποτήρια,
μαχαιροπίρουνα),
προσωπικό εξυπηρέτησης

75 x1

1 consomme, 5 ορεκτικά,
3 σαλάτες,
3 κυρίως πιάτα με
συνοδευτικά,
2 επιδόρπια (φρούτο ή/και
γλυκό), αναψυκτικά,
τραπεζοκαθίσματα, σκεύη
σερβιρίσματος (πιάτα,
ποτήρια, μαχαιροπίρουνα),
προσωπικό εξυπηρέτησης

Συμμόρφωση

Ειδικές σημειώσεις :
 Οι ώρες των γευμάτων και του δείπνου θα οριστικοποιηθούν εγγράφως 10 μέρες ενωρίτερα της ημερομηνίας
διεξαγωγής.
 Το μενού για τα 2 γεύματα πρέπει να διαφοροποιείται καθώς απευθύνεται στα ίδια άτομα
 Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για χορτοφαγικά πιάτα

Ακύρωση του διεξαγωγής του προβλεπόμενου, από τον κανονισμό του προγράμματος, Workshop and
Peer Review Meeting.:
Σε περίπτωση ακύρωσης μέρους ή όλης της συνάντησης από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς υπαιτιότητα του
Αναδόχου:
Α) εφ’όσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί έως πέντε (5) ημέρες νωρίτερα η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να
πληρώσει αποζημίωση,
Β) εφ’όσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί πέρα του ως άνω διαστήματος η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
αποδώσει στην τελευταία, το σύνολο των δαπανών στις οποίες αποδεδειγμένως έχει προβεί η ίδια μέχρι την
στιγμή της ακύρωσης.
Σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων, ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ημερομηνίες
ανάλογα με την πορεία του έργου, χωρίς να προβεί σε εκ νέου Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
Προς
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/ Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Κατόπιν της υπ’αριθμ……. Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering)
στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών του έργου «Smart and Green Mining Regions of EU», με ακρωνύμιο REMIX
και κωδικό ΕΛΚΕ 68/1501, υποβάλλουμε την ακόλουθη οικονομική προσφορά:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ οι προσφερόμενες υπηρεσίες, τα είδη που συμπεριλαμβάνουν και η τιμή προσφερόμενης
υπηρεσίας ανά άτομο
Συνολική τιμή για όλα τα είδη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:…………………
Ισχύς Προσφοράς έως………………….
Τόπος……………
Ο Προσφέρων ΕΠΩΝΥΜΙΑ
/ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Καθ. Ιωάννης Πασπαλιάρης

