
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρέθυμνο,   23/07/2012  
Αρ. Πρωτ.: 920

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ   ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  

- Για την «Παραγωγή Ντοκιμαντέρ», όπως πρόβλεπε από την δράση 5.2.3. 

του Τεχνικού Δελτίου 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ – ΚΥΠΡΟΣ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

120 μέρες ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση: Κριτοβουλίδου 15-17

Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ

Τηλέφωνο: +302831051401

FAX: +302831030401

e-mail: symfono_gram@nar.gr



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
Συμφερότερη προσφορά,  βάσει  των τεχνικών χαρακτηριστικών και  την  οικονομική 
προσφορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      34. 514,00 ευρώ συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούντος ΦΠΑ

      

Μάιος 2012
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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη 
για την: 

- 5.2.3. «Παραγωγή Ντοκιμαντέρ»           

για το  Έργο «ΓΕΥΣΙΣ  ΤΟΥΡ :  «ΚΡΗΤΗ –  ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ», με αριθμό Σύμβασης Χρηματοδότησης Κ1_1_06, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  «Ελλάδα  –  Κύπρος 

2007-2013»,  με  τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης.

Έχοντας υπόψη:

1. Την  με  αριθμό  14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010  (ΦΕΚ  415/Β/12-4-2010)  απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί συστήματος 
διαχείρισης  και  ελέγχου  των  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  του  στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/8-9-1997) περί δικαστικής προστασίας 
κατά  το  στάδιο  που  προηγείται  της  σύναψης  συμβάσεως  δημοσίων  έργων, 
κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ. 

5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.

6. Την με με κωδικό Κ1_1_06 Σύμβασης Χρηματοδότησης του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ. 
7. Την αριθμό 2.2. Απόφαση του 17ου ΔΣ του Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας, για την 

έγκριση   διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  επιλογή  εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση των παραδοτέων όπως ορίστηκαν παραπάνω

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο  διαγωνισμό  σε  Ευρώ με  γραπτές  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο 

κατακύρωσης  την   πλέον  συμφέρουσα  προσφορά,  βάσει  τα  απαιτούμενα  τεχνικά 

χαρακτηριστικά και την οικονομική προσφορά, για το παρακάτω παραδοτέο και όπως 

περιγράφεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου:

- 5.2.3. «Παραγωγή Ντοκιμαντέρ»           

για  το  Έργο  «ΓΕΥΣΙΣ  ΤΟΥΡ  :  «ΚΡΗΤΗ  –  ΚΥΠΡΟΣ  ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ»,  με  αριθμό  Σύμβασης  Χρηματοδότησης  Κ1_1_06,  στο  πλαίσιο  του 
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Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-

2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
δεκατεσσάρων ευρώ (€ 34. 514,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, 
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρούσα  διακήρυξη  το  αργότερο  μέχρι  τις 
06/08/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στα γραφεία του «Κρητικού Συμφώνου 
Ποιότητας»  Κριτοβουλίδου  15-17,  Ρέθυμνο 74100.   Προσφορές  που θα κατατεθούν 
μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλουν  το  φάκελο  προσφοράς  τους,  ιδιοχείρως  ή 
αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στα γραφεία 
του «Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας».  Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής 
η  εταιρία  ουδεμία  ευθύνη  φέρει  για  τον  χρόνο  και  το  περιεχόμενο  των  φακέλων 
προσφοράς που θα αποσταλούν.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  08/08/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00,  στα 
γραφεία του «Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας» από τριμελής Επιτροπή που έχει οριστεί 
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ.353/2012 της Περιφέρειας Κρήτης. 

Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής είναι αναρτημένα  στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας  www  .  cretan  -  nutrition  .  gr   και 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης  www  .  pkr  .  gov  .  gr   καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διαγωνισμού. 

Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ……………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ……………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ……………….ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ο πρόεδρος του Κρητικού 
Συμφώνου Ποιότητας

Σταύρος Αρναουτάκης 
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http://www.pkr.gov.gr/
http://www.cretan-nutrition.gr/


ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ – ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ»,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚ  ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Τύπος Διαγωνισμού Πρόχειρος  διαγωνισμός  σε  Ευρώ  με  κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.  

Αναθέτουσα Αρχή 
Κρητικό  Σύμφωνο  Ποιότητας (Εταίρος  2  του 
Έργου)

Αντικείμενο
Παραγωγή Ντοκιμαντέρ 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη
34.514,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του 
αναλογούντος ΦΠΑ

Προϋπολογισμός που βαρύνει
ΣΑΕΠ 2011ΕΠ30280029
ΚΑ 70-6117.003

Χρηματοδότηση

Το  έργο  συγχρηματοδοτείται  κατά  80%  από  το 
Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο 
πλαίσιο  του  Ευρωπαϊκού  Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-
2013.

Προθεσμία υποβολής 
διευκρινίσεων επί των όρων 
της διακήρυξης

10  ημέρες  από  την  ημέρα  δημοσίευσης  της 
περίληψης της διακήρυξης, ήτοι έως 01/08/2012

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα
υποβολής προσφορών

15  ημέρες  από  την  ημέρα  δημοσίευσης  της 
περίληψης  της  διακήρυξης,  ήτοι  06/08/2012, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Τόπος κατάθεσης προσφορών «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» Κριτοβουλίδου 15-
17, Ρέθυμνο 74100.  

Ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης προσφορών

08/08/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ

Διάρκεια ισχύος προσφορών
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επομένη της 
διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ήτοι  έως 
08/11/2012

Διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης

120 μέρες 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
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ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ – ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ»,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»

Εκτιμώμενη ημερομηνία 
υπογραφής σύμβασης 

Βλ αναλυτικά τα παραδοτέα Παράρτημα Γ

Ημερομηνία διακήρυξης 23/07/2012

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως 
αυτοί αναλύονται στα Παραρτηματα Β, και Γ της παρούσας προκήρυξης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   B  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών και την οικονομική προσφορά

1. Σκοπός της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών και την οικονομική 
προσφορά,  είναι  η  επιλογή  εξωτερικών  συνεργατών  για  την  εκπόνηση  των 
παραδοτέων όπως ορίζονται στην σελίδα 1 της προκήρυξης για το Έργο «ΓΕΥΣΙΣ 
ΤΟΥΡ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός» (Κ1_1_06), στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – 
Κύπρος  2007-2013»,  με  τη  συγχρηματοδότηση  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής   

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που 
έχουν  επαγγελματική  δραστηριότητα  σε  αντικείμενο  συναφές  με  αυτό  της 
παρούσας  διακήρυξης  και  λειτουργούν  νόμιμα  στην  Ελλάδα  ή  σε  άλλο  κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων  του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.
β)  Ενώσεις  /  Κοινοπραξίες  των  ανωτέρω  υπό  (α)  που  υποβάλλουν  κοινή 
προσφορά.  Οι  Ενώσεις  /  Κοινοπραξίες  δεν  απαιτείται  να  έχουν  συγκεκριμένη 
νομική  μορφή κατά  την υποβολή της  προσφοράς.  Σε  περίπτωση  που Ένωση / 
Κοινοπραξία επιλεγεί  είναι  δυνατόν να υποχρεωθεί  να περιβληθεί  συγκεκριμένη 
νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
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ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ – ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ»,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»

• Στην  προσφορά  θα  αναγράφεται  απαραιτήτως  το  ποσοστό  συμμετοχής  κάθε 
προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια 
της υλοποίησης του Έργου.

• Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας 
τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες 
που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου.

3.2 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του 
άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και συγκεκριμένα εάν:
α) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, 
σελ.1).

β) Υπάρχει  σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, 
κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997,  σελ.1)  και  στο  άρθρο  3  παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).

γ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά 
την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).

δ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση 
εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  κατά  το  άρθρο  1  της  οδηγίας 
91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).

ε) βρίσκονται  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση  δραστηριοτήτων,  αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει  από παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη 
από  τις  κατά  περίπτωση  εφαρμοζόμενες  νομοθετικές  και  κανονιστικές 
διατάξεις.

στ)κινήθηκε  εναντίον  τους  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  ή 
έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού,  ή 
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση 
εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

ζ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που 
αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.

η) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.

θ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των 
φόρων  και  τελών  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  της  χώρας  όπου  είναι 
εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 
αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
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Εάν  συντρέχει  λόγος  αποκλεισμού  και  για  έναν  μόνο  συμμετέχοντα  σε  κοινή 
προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

3.3 Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν 
υποχρεωτικά  τις  ελάχιστες  προϋποθέσεις που  αφορούν  τις  τεχνικές  και 
επαγγελματικές τους ικανότητες.

Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη  τεχνογνωσία και εμπειρία στην 
υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορούν 
να  τεκμηριώσουν  επαρκώς.  Ως  συναφή  θεωρείται  η  εμπειρία  στην  παροχή 
υπηρεσιών στους τομείς: 
• Παραγωγής ταινιών – ντοκιμαντέρ 
• Σκηνοθεσίας 
• Προβολής τουριστικού Προϊόντος 
• Κρητικό τοπίο, Κρητικός πολιτισμός 
• Τουριστικό Μάρκετιγκ 

Για το λόγο αυτό, ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει πίνακα συναφών έργων 
(τίτλος έργου, Αναθέτουσα Αρχή, οικονομικό αντικείμενο, διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου) που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από 
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  και  οποιοδήποτε  άλλο  στοιχείο 
σχετικό με τις δραστηριότητες και δεξιότητές τους θεωρούν σκόπιμο. Η γενικότερη 
επαγγελματική εμπειρία κατά περίπτωση του προσφερόντος θα συνυπολογιστεί.

Τέλος,  το  Πιστοποιητικό  συμόρφωσης  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  1435  «Υπηρεσίες 
Επικοινωνίας  –  απαιτήσεις  για  παρόχους»  από  διαπιστευμένους  φορείς 
πιστοποίησης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 

3.4 Νοείται  ότι  σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  ένωση  ή  κοινοπραξία 
προσώπων,  οι  ανωτέρω προϋποθέσεις  αρκεί  να πληρούνται  αθροιστικά από τα 
μέλη της κοινοπραξίας.

Το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας έχει δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την 
αλήθεια των ανωτέρω δηλουμένων.  
 

4. Η προϋπολογισθείσα   συνολική δαπάνη της εν λόγου προκήρυξης   ανέρχεται στο 
ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (€ 34. 
514,00)  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠΑ. σύμφωνα  με  τον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του υπ. αριθμ. Κ1_1_06 έργου “ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ”. 

5. Χρόνος Παράδοσης - Υλοποίησης Έργου  
Η  διάρκεια  της  εργασίας ορίζεται  στις  120  ημέρες   Γ  από  την  υπογραφή  της 
σύμβασης.  Η  ημερομηνία  λήξης  της  εργασίας  δύναται  να  τροποποιηθεί  σε 
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περίπτωση που κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο, στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης 
του έργου. 

6. Τόπος παροχής υπηρεσιών  
Ο  Ανάδοχος  πιθανά  να  κληθεί  να  συμμετέχει  σε  ενέργειες  προβολής  και 
δημοσιότητας του έργου προκειμένου να παρουσιάσει το παραδοτέο. Σε αυτήν την 
περίπτωση τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμός της σύμβασης με τον φορέα και επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

7. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών  

7.1  Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν 
εγγράφως τις προσφορές τους μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο Παράρτημα 
Α της παρούσας.

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη 
μετάφραση  στην  Ελληνική  Γλώσσα.  Πιστοποιητικά  αλλοδαπών  αρχών  γίνονται 
δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

Οι  προσφορές  θα  πρέπει  να  είναι  δακτυλογραφημένες  και  να  μη  φέρουν 
παράτυπες  διορθώσεις,  σβησίματα,  διαγραφές,  προσθήκες  κ.λπ.  Αν  υπάρχουν 
διορθώσεις,  προσθήκες  κ.λπ.  θα  πρέπει  να  είναι  μονογραμμένες  από  τον 
προσφέροντα. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία 
περίπτωση  να  διαμαρτυρηθεί  ή  να  επικαλεστεί  λόγους  προσφυγής  κατά  της 
απόρριψης τέτοιων προσφορών. 

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 
συμμετοχή τους.

7.2 Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαία σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
πρέπει  απαραίτητα  να  φέρει  την  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  και  τα  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(διεύθυνση,  αριθμός  τηλεφώνου,  φαξ,  ηλεκτρονική  διεύθυνση)  του 
Διαγωνιζόμενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

επιλογής εξωτερικού συνεργάτη για το παραδοτέο «Παραγωγή Ντοκιμαντέρ»  για 
το Έργο «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ: ΚΡΗΤΗ – ΚΥΠΡΟΣ: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός» 

(Κ1_1_06), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής 
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Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920/2012

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 15-17, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: …-…-2012

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

7.3 Ο  κυρίως  σφραγισμένος  φάκελος  κάθε  προσφοράς  περιλαμβάνει  τους 
ακόλουθους  τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους») σε 
ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο: 

7.3.1  Φάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που  περιέχει  τα  τυπικά  και  λοιπά 
δικαιολογητικά  που  υποβάλλει  υποχρεωτικά  και  επί  ποινή  αποκλεισμού  ο 
προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του διαγωνιζόμενου ότι: 
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
• Η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας 
προκήρυξης,  των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου 
πραδοτέου
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικό  με 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση 
του διαγωνισμού.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), περί μη συνδρομής στο 
πρόσωπό του κανενός από τους λόγους αποκλεισμού του Άρθρου 3.2 της 
παρούσας. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει 
εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  διενέργειας  του 
διαγωνισμού.

4. Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του 
προσφέροντα:

• Πίνακας Συναφών  Έργων,  όπως  περιγράφεται  στο  σημείο  3.3  της 
παρούσας.
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• Πληροφορίες  για  τα  χαρακτηριστικά,  τη  δραστηριότητα,  την  τεχνική 
υποδομή, τις πιστοποιήσεις, το ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης 
του προσφέροντα.
• Σύντομα  βιογραφικά  σημειώματα  στελεχών  προτεινόμενης  Ομάδας 
Έργου, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία 
για την εκτέλεση παρόμοιων έργων / υπηρεσιών,  όπως αυτά αναφέρονται 
στο σημείο 3.3 της παρούσας.
• Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν 
είναι  μόνιμοι  εργοδοτούμενοι  του  προσφέροντα,  είναι  αναγκαία  η 
προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων των προσώπων αυτών, στις οποίες θα 
δηλώνεται  ότι  υπάρχει  σχετική  συμφωνία  συνεργασίας  με  τον 
προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε 
άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους 
του διαγωνισμού.

5.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής 
επάρκειας του προσφέροντα:

• Δημοσιευμένοι  ισολογισμοί  ή  αποσπάσματα  ισολογισμών  των  τριών 
τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2008, 2009 και 2010), στην περίπτωση 
που η δημοσίευσή τους απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο προσφέροντας. 
• Σε  περίπτωση  συμμετέχοντος  που  δεν  έχει  κατά  νόμο  υποχρέωση 
δημοσίευσης  ισολογισμών,  είναι  υποχρεωτική  η  κατάθεση  Υπεύθυνης 
Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω 
ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.
• Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  σε  ευρώ  βάσει  του  Υποδείγματος 
Παράρτημα  Δ.  Το  ύψος  της  εγγύησης  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  του 
συνολικού  συμβατικού  τιμήματος,  συμπεριλαμβανομένου  του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 

6. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο 
διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος. 

Τα εν  λόγω δικαιολογητικά  υποβάλλονται,  εφόσον  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν 
εξαιρείται,  με  διάταξη  νόμου,  από  την  προσκόμισή  τους.  Σε  περίπτωση  που  ο 
προσφέρων εξαιρείται από την προσκόμισή τους, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη 
Δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την 
εξαίρεση αυτή.    

7.3.2 Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει με ποινή αποκλεισμού την 
πρόταση προσέγγισης της εργασίας, η οποία θα αναφέρει συνοπτικά τον 
τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει την 
εργασία  και  των  μεθόδων  ή/και  εργαλείων  που  θα  χρησιμοποιήσει 
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σχετικά.  Η  παρούσα  ενότητα  να  μην  υπερβαίνει  τις  20  σελίδες  Α4. Η 
πρόταση πρέπει να αναφέρει συνοπτικά:

• τη μεθοδολογία βάση της οποίας θα υλοποιηθεί η εργασία
• τα παραδοτέα και τη μεθοδολογία παραγωγής τους
• το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εργασίας
• τις  προτεινόμενες  διαδικασίες  διοίκησης,  προγραμματισμού, 
διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας της εργασίας.

7.3.3 Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού 
την υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία θα 
πρέπει  να  τεκμηριώνεται  και  να  βασίζεται  στα  στοιχεία  της  τεχνικής  του 
προσφοράς.  Ειδικότερα,  θα  πρέπει  να  παρουσιάζει  με  τη  μορφή  πίνακα  τα 
ακόλουθα στοιχεία:

• Το εκτιμώμενο τίμημα της εργασίας, 
• Το ποσοστό επί τοις εκατό (%) της οικονομικής έκπτωσης, το οποίο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 15% 
• Το  συνολικό  ποσό  έναντι  του  οποίου  ο  προσφέροντας  προτίθεται  να 
εκτελέσει το έργο συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά και 
ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, 
υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Προσφορές στις οποίες δεν 
προκύπτουν  με  σαφήνεια  οι  προσφερόμενες  τιμές  ή  η  συνολική  τιμή 
απορρίπτονται.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος 
της προσφοράς.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί  υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά, θα 
ζητηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο η έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 
οικονομικής του προσφοράς σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών,  σύμφωνα με τις  τεχνικές  προδιαγραφές του Έργου. 
Στην  περίπτωση  που  ο  προσφέροντας  δεν  απαντήσει  στην  αποκλειστική 
ημερομηνία των πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησής 
του ή εφόσον και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες 
τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Σημειώνεται ότι οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που 
σχετίζεται με το  έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.), πλην 
των προβλεπόμενων από τον προϋπολογισμό του “ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ” θα βαρύνουν 
τον προσφέροντα. Ο αναλογούντας Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει 
τον Ανάδοχο. 

Η  έντυπη  μορφή  της  προσφοράς θα  πρέπει  να  φέρει  μονογραφή  του  νόμιμου 
εκπροσώπου και να αναγράφει τη λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα της και αυτή 
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θα  είναι  επικρατέστερη  του  ηλεκτρονικού  αντιτύπου,  σε  περίπτωση  διαφοράς 
μεταξύ τους.

8. Ισχύς προσφορών   
Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους  Αναδόχους για  εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών  το Κρητικό Σύμφωνο 
Ποιότητας θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε 
(15)  ημέρες  πριν  τη  λήξη  ισχύος  των  προσφορών,  αναφορικά  με  την  αποδοχή 
παράτασης  για  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα.  Οι  προσφέροντες  οφείλουν  να 
απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνεται 
και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός 
το αποδεχτεί. 

9. Αποσφράγιση προσφορών   
Η Επιτροπή Διαγωνισμού  προβαίνει  στην έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης 
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος. 
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στην  υπηρεσία  για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
• Αποσφραγίζονται, μονογράφονται και ελέγχονται τα Δικαιολογητικά και 
οι  Τεχνικές  Προσφορές  κατά  φύλλο  από  όλα  τα  μέλη  της  Επιτροπής 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
• Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων σταδίων, στην ίδια ή και 
σε επόμενες συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής ακολουθεί η αξιολόγηση των 
Τεχνικών Προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 10.2 
της παρούσας.
• Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 
• Ο φάκελος κάθε οικονομικής προσφοράς θα μονογραφηθεί από όλα τα 
μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. 
• Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές 
δεν κρίθηκαν αποδεκτές στα δύο προηγούμενα στάδια, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται στους υποψηφίους Αναδόχους.

Για κάθε στάδιο αξιολόγησης η  Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει  πρακτικό,  το 
οποίο θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής.

10. Αξιολόγηση προσφορών   
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10.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, η οποία 
έχει  συσταθεί  για  τον  σκοπό αυτό. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται  σχετικά 
αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης της πιο συμφέρουσας 
προσφοράς βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών και την οικονομική προσφορά. 

10.2 Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την 
επιλογή  του  καταλληλότερου,  θα  γίνει  με  βάση  τα  ακόλουθα  κριτήρια  και 
συντελεστές βαρύτητας:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ

ΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α Κάλυψη Τιθέμενων Προδιαγραφών και Απαιτήσεων 80%

Α.1
Κατανόηση  των  στόχων  και  ιδιαιτεροτήτων  της  εργασίας 
και συμφωνία της πρότασης με τις τεχνικές προδιαγραφές 

20%

Α.2 Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης / τεκμηρίωση 15%

Α.3 Μεθοδολογία  υλοποίησης  της  εργασίας (οργάνωση, 
εργαλεία, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα)

15%

Α.4 Ικανότητα, Εμπειρία, portofolio 30%
Β Οργάνωση του Έργου 20%

Β.1 Προγραμματισμός,  οργάνωση  και  παρακολούθησης  της 
εργασίας

10%

Β.2 Επάρκεια και  αποτελεσματικότητα προτεινόμενης δομής / 
εγγύηση καλής εκτέλεσης

10%

 ΣΥΝΟΛΟ 100%

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή  βαρύτητας  του  κριτηρίου  επί  την  βαθμολογία  του.  Η  συνολική 
βαθμολογία  της  κάθε  προσφοράς  είναι  το  άθροισμα  των  σταθμισμένων 
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για 
τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά.

Η  βαθμολογία  των  επί  μέρους  κριτηρίων  των  προσφορών  είναι  100  για  τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές 
και μη υποχρεωτικές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις 
περιπτώσεις  που  υπερκαλύπτονται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές.  Επίσης  μειώνεται 
μέχρι  80  βαθμούς  για  τις  περιπτώσεις  που  δεν  καλύπτονται  οι  Τεχνικές 
Προδιαγραφές,  υπό την  προϋπόθεση  ότι  οι  αποκλίσεις  των προδιαγραφών δεν 
αφορούν σε απαράβατους όρους και η προσφορά έχει χαρακτηρισθεί ως τεχνικά 
αποδεκτή.
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10.3 Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά. Για 
την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα 
προβεί στα ακόλουθα:

• Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής
• Αξιολόγηση  και  βαθμολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών  για  όσες 
προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
• Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 
• Κατάταξη  των  προσφορών  για  την  τελική  επιλογή  της  συμφερότερης 
προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,80 x ( Βi / Βmax ) + 0,20 x (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά 
Βi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i
Kmin   το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 
Κi το συνολικό κόστος της προσφοράς i 
Λi       το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

11.  Ενστάσεις - προσφυγές
Οι  αιτήσεις  ή  προσφυγές  ενώπιον  δικαστικών  ή  διοικητικών  αρχών  κατά  των 
αποφάσεων  της  Αναθέτουσας  Αρχής  διέπονται  από  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας 
89/665/ΕΟΚ και του Ν. 2522/1997. 

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού 
έχουν  μόνο  οι  διαγωνιζόμενοι  που  συμμετέχουν  στο  αντίστοιχο  στάδιο  του 
διαγωνισμού  ή  οι  αποκλεισθέντες  από  αυτό.  Οι  ενστάσεις  απευθύνονται  στον 
Πρόεδρο  της  Επιτροπής  και  ασκούνται  με  κατάθεσή  τους  στην  Υπηρεσία 
Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και πέντε (5) ημέρες από την επομένη 
της ημερομηνίας γνωστοποίησης των πρακτικών. 

Επί των ενστάσεων οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα η Αναθέτουσα Αρχή μετά 
από  σχετική  γνώμη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  μέσα  σε  διάστημα  δέκα  (10) 
ημερών από την άσκηση τους. 

12. Επιλογή Αναδόχου – κατακύρωση διαγωνισμού  

12.1 Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
θα γίνει  με απόφαση του Κρητικού  Συμφώνου Ποιότητας,  σε συνέχεια σχετικής 
εισήγηση της αρμόδια Επιτροπής Διαγωνισμού. 

12.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν από το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας, 
οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής 
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έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  αποσφραγίζονται  και  ελέγχονται  από 
αυτήν:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, 
ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  για  κάποιο  από  τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήματα της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της δωροδοκίας  της  εκβίασης,  της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν σε  πτώχευση και  επίσης  δεν  τελούν  σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 
ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά 
νομικά  πρόσωπα)  και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

12.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και 
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 
σχετική  διαδικασία,  χωρίς  ουδεμία  υποχρέωση  για  καταβολή  αμοιβής  ή 
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. 

12.4 Εάν  περάσει  άπρακτη  η  παραπάνω  προθεσμία  χωρίς  ο  Ανάδοχος  να 
αποστείλει  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης, το 
Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την 
ανάθεση της εργασίας στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης. 

13. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης – Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

13.1 Μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  Αναδόχου  στον  οποίο  τελικώς 
νομίμως και εγκύρως κατεκυρώθη η εργασία, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με 
τους  όρους  της  παρούσας.  Τυχόν  υποβολή  σχεδίων  σύμβασης  από  τους 
υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την 
Αναθέτουσα Αρχή.

Η  σύμβαση  καταρτίζεται  στην  ελληνική  γλώσσα  με  βάση  τους  όρους  που 
περιλαμβάνονται  στην  διακήρυξη  και  την  προσφορά  του  Αναδόχου  όπως  έγινε 
αποδεκτή κατά την κατακύρωση. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
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Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει  κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, 
εκτός  κατάδηλων σφαλμάτων ή  παραδρομών.  Για  θέματα  που  δεν  ρυθμίζονται 
ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 
αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη 
κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη,  η  απόφαση κατακύρωσης και  η τεχνική και 
οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

13.2 Ανάδοχος στον οποίο κατεκυρώθει η εργασία, υποχρεούται να προσκομίσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση το Κρητικό 
Σύμφωνο  Ποιότητας  μπορεί  να  τον  κηρύξει  έκπτωτο  και  να  αποφασίσει  την 
ανάθεση της εργασίας στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά 
ιδρυμάτα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της 
Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Το 
ύψος  της  εγγύησης  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  10%  του  συνολικού  συμβατικού 
τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Η  εγγυητική  επιστολή  πρέπει  να  συνταχθεί σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο 
Υπόδειγμα στο Παράρτημα Δ της παρούσας. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από 
μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας,  αλλά  θα  συνοδεύεται  απαραίτητα  από 
επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της 
ξενόγλωσσης διατύπωσης.

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να 
σημειώνεται στην εγγύηση καλής εκτέλεσης ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης 
αλληλεγγύως. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή της 
εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση.

14.  Παρακολούθηση - παραλαβή έργου

Το έργο του Άναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια  της  σύμβασής  του  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  του  Αρμοδίου 
Επικοινωνίας του έργου “ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ”.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  συνεργάζεται  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  να 
διευκολύνει στο έργο της.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον 
έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου της εργασίας του Αναδόχου επί 
τη  βάσει  των  σχετικών  παραδοτέων  του,  συντάσσοντας  σχετικά  πρωτόκολλα 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής της εργασίας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
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Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τον  Ανάδοχο  την 
τροποποίηση  ή  συμπλήρωση  των  παραδοτέων  της  εργασίας  έως  την  οριστική 
παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή. 

Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής της εργασίας θα 
περιγράφεται  στη  σύμβαση  μεταξύ  Αναδόχου  και  Αναθέτουσας  Αρχής  και  θα 
περιλαμβάνει τα παραδοτέα που ορίζονται στο Παράρτημα Γ της παρούσης. 

15. Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου  

 Η πληρωμή θα γίνει σε τρεις δόσεις, ως ακολούθως:
α)  με  την  ολοκλήρωση και  οριστική  παραλαβή της  εργασίας  που  αφορά  στο 
Παραδοτέο Α, σε ποσοστό 20% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος.  
β) με  την  ολοκλήρωση  και  οριστική  παραλαβή  της  εργασίας  που  αφορά  στο 
Παραδοτέο Β, σε ποσοστό 30% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος.  
γ)  με  την  ολοκλήρωση  και  οριστική  παραλαβή  της  εργασίας  που  αφορά  στα 
Παραδοτέα Γ και Δ, σε ποσοστό 50% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει  οποιοδήποτε ποσό έναντι  της παραπάνω 
οριζόμενης  αμοιβής  του,  υποχρεούται  στην  προσκόμιση  των  νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

16. Λοιπά θέματα  
Για  τα  λοιπά  θέματα  που  δεν  προβλέπονται  από  την  παρούσα  διακήρυξη, 
παραπέμπουμε  στις  διατάξεις  των  νόμων  που  αναφέρονται  στην  αρχή  της 
παρούσας.

17. Διευκρινίσεις - πληροφορίες  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση 
ή πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 08:00 πμ και έως 16:00 
μμ με τον Αρμόδιο Επικοινωνίας του Έργου για το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας 
(Κριτοβουλίδου  15-17  74100,  Ρέθυμνο  -  Τηλέφωνο  28310  51401  -  Email 
symfono  _  gram  @  nar  .  gr   .

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το  εγκεκριμένο  έργο  “ΓΕΥΣΙΣ  ΤΟΥΡ”  αφορά  τον  Άξονα  Προτεραότητας  1: 
Ανταγωνιστικότητα,  Ειδικός  Στόχος  1.1  Ενίσχυση  Επιχειρηματικότητας,  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007–
2013» του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

Εταίροι του έργου “ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ” είναι:
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου (Κρήτη, 
Ελλάδα)
ΕΤΑΙΡΟΣ 2: Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας (Κρήτη, Ελλάδα)
ΕΤΑΙΡΟΣ 3: Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου (Κρήτη, Ελλάδα)
ΕΤΑΙΡΟΣ  4:  Εταιρεία  Τουριστικής  Ανάπτυξης  και  Προβολής  Περιφέρειας  Τροόδους 
(Κύπρος)

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέργεχεται στο ποσό των 560.000 ευρώ, 
από  τον  οποίο  ποσό  100.000  €  αφορά  τις  εγκεκριμένες  ενέργειες  του  Κρητικού 
Συμφώνου  Ποιότητας.  Το  έργο  συγχρηματοδοτείται  κατά  80%  από  το  Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από εθνικούς πόρους, στο 
πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  Ελλάδα-
Κύπρος 2007-2013. 

Το γενικό πλαίσιο και οι στόχοι του έργου αφορούν την περιοχή παρέμβασης, Κρήτη – 
Κύπρο όπου διαθέτει στοιχεία ικανά για την εξέλιξη της σε γαστρονομικό τουριστικό 
προορισμό αναπτύσσοντας μια μορφή τουρισμού που έχει σαν κύριο σκοπό της την 
γνωριμία με τον τοπικό διατροφικό πολιτισμό. Στόχος των συνεργαζόμενων εταίρων 
είναι  η  ανάπτυξη  του  γαστρονομικού  και  οινικού  τουρισμού με  σημαντικές  θετικές 
συνέπειες όπως:

- Την αξιοποίηση τοπικών υλών και παραδοσιακών προϊόντων, 
- Την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, 
- Τον  εμπλουτισμός  και  ανταγωνιστικότητα  της  τουριστικής 

προσφοράς, 
- Την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας 
- Την ανάδειξη της γεύσης σε πόλο έλξης και ανάπτυξης. 

Μέσα από το έργο προωθούνται δράσεις για τη πιστοποίηση της ποιότητας της τοπικής 
κουζίνας,  που  θα  οδηγήσει  στην  ενίσχυση  της  ταυτότητας  της.  Επίσης  μέσα  από 
συγκεκριμένες  ενέργειες  γίνεται  συστηματική  προσπάθεια  επικοινωνίας  και 
συνεργασίας  φορέων  και  επιχειρηματιών  στη  λογική  της  ενημέρωσης, 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

Σελίδα 19 από 26



ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ – ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ»,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»

ευαισθητοποίησης,  ανταλλαγής  τεχνογνωσίας  που  θα  οδηγήσει  στη  δημιουργία 
γαστρονομικών πακέτων και υποδομών γαστρονομικού τουρισμού. 

Οι  προτεινόμενες  ενέργειες  θα  λειτουργήσουν  συμπληρωματικά  σε  διασυνοριακό 
επίπεδο προκειμένου Κρήτη και Κύπρος να εξελιχτούν σε Γαστρονομικό Τουριστικό 
Προορισμό.

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.  Αντικείμενο  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  παραγωγής  ντοκιμαντέρ  για  το  Έργο 
«ΓΕΥΣΙΣ  ΤΟΥΡ»  (Κ1_1_06),  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης προβλέπει τα παρακάτω: 

Την παραγωγή σπονδυλωτής ταινίας - ντοκιμαντέρ με στόχο την προβολή της Κρήτης, 
των τοπικών προϊόντων, των ποικιλιών, των παραδόσεων και γεύσεων, με τρόπο που 
να είναι ελκυστικός, εύπεπτος και ευχάριστος για τους θεατές και θα τους ωθεί να 
εξερευνήσουν και να γνωρίσουν και άλλες περιοχές, προϊόντα και γεύσεις του νησιού.

Το περιεχόμενο των παρουσιάσεων θα αφορά όλη την Κρήτη, θα  επικεντρώνεται στην 
παροχή πληροφοριών για την Κρητική διατροφή, την γαστρονομία, τον πολιτισμό και 
την  ιστορία,  παρουσιάζοντας  παράλληλα  και  περιοχές  ιδιαίτερου  γαστρονομικού 
ενδιαφέροντος.  

Στο σύνολο η ταινία θα αποτελείται  από επτά (7)  ολιγόλεπτα ντοκιμαντέρ που θα 
αφορούν τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. Η Κρητική Δίαιτα – Κρητική Κουζίνα 

2. Τοπικές Γιορτές – Νηστεία – τοπικά έθιμα και γαστρονομία

3. Ελιά και ελαιόλαδο 

4. Κρητική γη (Λαχανικά, φρούτα, όσπρια – αρτοσκευάσματα) 

5. Γαλακτοκομικά προϊόντα και μέλι (ζωική παραγωγή) 

6. Κρητικός αμπελώνας (οινοποίηση και ρακοκάζανα) 

7. Ενδειμικά βότανα και χόρτα της Κρήτης 

Το υλικό που θα παράξει ο ανάδοχος θα χρησιμοποιηθεί:

1) στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας, ως το ενημερωτικό υλικό που θα προβάλλεται 
από  τις  οθόνες  αφής  στις  επτά  (7)  θεματικές  ενότητες  της  Έκθεσης

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
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2)  από  τους  επιχειρηματίες  που  θέλουν  να  αναπτύξουν  δράσεις  γαστρονομικού 
τουρισμού, όπου θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά για να εμπλουτίσουν τις υπηρεσίες 
τους και  να δώσουν μια σφαιρική ενημέρωση για την Κρητική γαστρονομία και τα 
τοπικά προϊόντα στους επισκέπτες.

3) ως εργαλείο προώθησης της Κρητικής Κουζίνας και του Κρητικού γαστρονομικού 
προτύπου  από  τον  φορέα.  Επίσης  θα  παίξει  μεγάλο  ρόλο  στην  ενημέρωση  των 
επισκεπτών και των τουριστών και  στην γνωριμία τους και  εξοικίωση τους με την 
Κρητική γαστρονομία και τις παραδόσεις του Νησιού. Η προβολή των ταινίων από τα 
μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  και  του  ιντερνετ  θα  συμβάλει  στην  προβολή  του 
γαστρονομικού τουρισμού του νησιού. 

Προτεινόμενα χαρακτηριστικα: 

1. Τα 7 ολιγόλεπτα ντοκιμαντέρ θα είναι αυτοτελή, αλλά θα αποτελούν μέρος μια 
ενιαίας ταινίας – ντοκιμαντέρ 

2. Η διάρκεια τους θα κιμαίνεται από 3-5 λεπτά ανάλογα το υλικό 

3. Θα είναι σπονδυλωτά, καθώς όλα μαζί θα δίνουν μια ολοκληρωμένη άποψη για 
την κρητική διατροφή και τα τοπικά προϊόντα. 

4. Θα υπάρχει μουσική επένδυση

5. επιλογή για αφήγηση σε ελληνικά και αγγλικά 

6. Υπότιτλοι στα αγγλικά

7. Δημιουργία σεναρίου – τίτλοι θεματικών ταινιών 

8. προτεινόμενη έρευνα, γυρίσματα, επεξεργασία υλικού (αρχικό μοντάζ), 

9. μετάφραση κειμένων, υποτιτλισμός, 

10.speakage, 

11. τελικό μοντάζ και μιξάζ

12.σχεδιασμός γραφικών

13.δημιουργία μενού DVD.

Στο  πλαίσιο  των  συμβατικών  υποχρεώσεων του  Αναδόχου,  περιλαμβάνονται  τα 
παρακάτω:
 Η παράδοση της μεθοδολογίας εκπόνησης του έργου, εντός δεκαπέντε (30) ημερών 

από  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  ανάθεσης.  Στοιχεία  σεναρίου, 
συνεντεύξεις, πιθανές λήψεις. 

 Η  παράδοση  μιας  ενδιάμεσης  αναφοράς,  όπου  θα  περιγράφεται  η  πορεία 
υλοποίησης της εργασίας, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, οι δυσκολίες 
που έχουν πιθανά προκύψει στο διάστημα αναφοράς και τα πρώτα αποτελέσματα / 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
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σενάριο  –  σκηνοθεσία  (προπαρασκευαστική  έρευνα)  αναφορικά  με  τα  θεματικά 
πεδία του ντοκιμαντέρ. 

 Η συνεργασία με τον τοπικό συντονιστή / αρμόδιο επικοινωνίας του έργου για το 
Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας για την παροχή πρόσθετων στοιχείων αναφορικά με 
την εξέλιξη του έργου και τα αποτελέσματα των λήψεων όποτε αυτό απαιτηθεί.

 Παρουσίαση  προσχεδίων  μετά  το  ενδιάμεσο  μοντάζ,  έλεγχος  κειμένων  και 
μεταφράσεων 

 Η  έγκαιρη  παράδοση  του  τελικού  παραδοτέου  στον  φορέα  Κρητικό  Σύμφωνο 
Ποιότητας

Τα παραδοτέα του Αναδόχου αφορούν στα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΔΟ
ΤΕΟ Α

Μεθοδολογία  σχεδιασμού  του  σήματος  (εντός  30  ημερών από  την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
Β 

Ενδιάμεση αναφορά 
(εντός 45 ημερών μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
Γ 

Παράδοση Προσχεδίων – demo για τις 7 θεματικές 
(εντός 90 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
Δ 

Παράδοση της ταινίας – τελικές διορθώσεις 
(εντός 120 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης)

ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο  χρόνος  παράδοσης  και  επιτυχής  περαίωσης για  την  «Παραγωγή  Ντοκιμαντέρ», 
οριοθετούνται σε 120 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Εκδότης:………………………………………………………….…..

Ημερομηνία Έκδοσης:……………………………………………….

Προς το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας

………………………………………………………………………………………………..

Εγγύησή μας υπ’ αριθμόν ……………………… για…………………………………….

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσης  επιστολής 
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………….υπέρ της Εταιρείας
                                                                                    , οδός                              , 
αριθμός…………..(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1)…………………....
………………………., (2) ……………………………………… κλπ, ατομικά για κάθε μια από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών  της  ένωσης  προμηθευτών),  δια  την  συμμετοχή εις  τον  διενεργούμενο 
διαγωνισμό της…………………………………………..δια την προμήθεια
 …………………………  σύμφωνα  με  την  από…………………………………Πρόσκληση  Υποβολής 
Προσφορών σας με την ονομασία ……………………………………………....

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος 
της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και  θα καταβληθεί  ολικά ή  μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
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Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………...

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία 
σας πριν την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΠΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης : ………………………………………………….

Ημερομηνία Έκδοσης : 

Προς το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας

………………………………………………………………………………………………......

Εγγύησή μας υπ’ αριθμόν …………………………… για ………………………………….

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία ή η Ένωση Εταιρειών ………………………………….., οδός 
………………………..., αριθμός …………………., σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί 
σας, σαν αγοραστές σύμβαση που θα καλύπτει την προμήθεια         , συνολικής αξίας 
……………………………………  ,  και  ότι  σύμφωνα  με  σχετικό  όρο  στη  σύμβαση  αυτή  η 
Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου 
προς το 5 % της συμβατικής αξίας των ειδών, δηλαδή για..…...

Μετά  τα  παραπάνω,  η  Τράπεζα  …………………………………………….…  παρέχει  την 
απαιτούμενη  υπέρ  της  Εταιρίας  (ή  σε  περίπτωση  Ένωσης  υπέρ  των  εταιριών  (1)
…………………………….., (2) …………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ την ιδιότητά τους ως μελών 
της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως  παραιτούμενη  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως,  να 
καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεως, 
αντιρρήσεις  ή  ενστάσεις  της  εταιρίας  και  χωρίς  έρευνα  του  βάσιμου  ή  μη  της 
απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει 
οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσού που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που 
δε θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε μας, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία 
σας πριν την ημερομηνία λήξης της.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΠΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 
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