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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού

Πολιτισµός, οπτικοακουστικός τοµέας και αθλητισµός
Πολιτική για τον οπτικοακουστικό τοµέα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η δηµόσια σύµβαση παροχής υπηρεσιών Γ∆ EAC/27/03 ανατίθεται µε ανοικτή
πρόσκληση υποβολής προσφορών

ΤΙΤΛΟΣ: Μελέτη σε σχέση µε την οδηγία "Τηλεόραση χωρίς σύνορα"

Μελέτη για τον αντίκτυπο των µέτρων σχετικά µε την προώθηση της διανοµής και
της παραγωγής τηλεοπτικών προγραµµάτων (κοινοτικών και εθνικών) που
προβλέπονται από το άρθρο 25 (a) της οδηγίας για την τηλεόραση χωρίς σύνορα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά την οδηγία "Τηλεόραση χωρίς
σύνορα" (Οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
30ής Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου) για
το συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων)1

Τα κράτη του ΕΟΧ υπόκεινται επίσης στις διατάξεις της οδηγίας µέσω της συµφωνίας
ΕΟΧ.

Η µελέτη «Αξιολόγηση του αντίκτυπου των µέτρων σχετικά µε την προώθηση της
διανοµής και της παραγωγής τηλεοπτικών προγραµµάτων στον ευρωπαϊκό
οπτικοακουστικό τοµέα» θα πραγµατοποιηθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 25 (α) της
οδηγίας, το οποίο προβλέπει µια ανεξάρτητη µελέτη του αντίκτυπου των µέτρων σχετικά
µε την προώθηση και την παραγωγή τηλεοπτικών προγραµµάτων σε κοινοτικό και
εθνικό επίπεδο.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Περιγραφή της σύµβασης

Η γεωγραφική κάλυψη της µελέτης περιορίζεται στην ΕΕ και στα κράτη µέλη του ΕΟΧ.

                                                

1 Στο εξής "η οδηγία"
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Ο στόχος της µελέτης είναι η παροχή στην Επιτροπή των στοιχείων που χρειάζονται για
την αξιολόγηση του αντίκτυπου των µέτρων, που λήφθηκαν σε κοινοτικό και εθνικό
επίπεδο (άρθρα 4 και 5 της οδηγίας) για την προώθηση και διανοµή των τηλεοπτικών
προγραµµάτων, στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας περιεχοµένου.

Η µελέτη πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα κύρια θέµατα:

α) Ανάλυση και περιγραφή της οπτικοακουστικής αγοράς σε κάθε κράτος µέλος,
συµπεριλαµβανόµενης και της παραγωγής περιεχοµένου, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη
τα ραδιοτηλεοπτικά κανάλια που αναφέρονται στις εθνικές εκθέσεις, οι οποίες
συµπεριλαµβάνονται στην πέµπτη ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας για
την περίοδο 1999 και 2000.

β) Περιγραφή και ανάλυση των µέτρων που έλαβαν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τα
άρθρα 4 και 5 της οδηγίας.

γ) Καθορισµός των δεικτών αποδοτικότητας για τα µέτρα που αναφέρονται στο σηµείο
β) για την εκτίµηση της επίδρασής τους στα τηλεοπτικά προγράµµατα και των
οικονοµικών τους συνεπειών για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς και για την
ευρωπαϊκή βιοµηχανία περιεχοµένου.

δ) Αξιολόγηση των συνεπειών, από οικονοµική άποψη και από άποψη προγραµµατισµού
των ευρωπαϊκών έργων, που έχουν τα µέτρα που αναφέρονται στο σηµείο β) για τα
ραδιοτηλεοπτικά κανάλια και για τη συναφή ζήτηση της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας
περιεχοµένου µέσω της ανάλυσης της αποτελεσµατικότητας των ποσοστώσεων
ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών σε σύγκριση µε άλλα µέτρα υποστήριξης όπως είναι οι
επενδυτικές ποσοστώσεις, τα φορολογικά κίνητρα, κ.λπ. Θα ήταν σκόπιµο να εκπονηθεί
συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τα διάφορα µέτρα
υποστήριξης που λαµβάνουν τα κράτη µέλη στον τοµέα αυτόν. Εξάλλου, πρέπει να
εξεταστεί ο βαθµός επίδρασης των µέτρων αυτών στον τοµέα της γλωσσικής και
πολιτιστικής ποικιλοµορφίας, καθώς και η προστασία του δηµόσιου συµφέροντος όσον
αφορά το ρόλο της τηλεόρασης ως µέσο διάδοσης πληροφοριών, εκπαίδευσης και
πολιτισµού.

ε) Ποιοτική ανάλυση των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τις
αποφάσεις των ραδιοτηλεοπτικών καναλιών που αναφέρονται στο σηµείο α), σε ό,τι
αφορά την ένταξη ευρωπαϊκών έργων στο πρόγραµµά τους. Ειδικότερα, ανάλυση των
στοιχείων που µπορούν να ενθαρρύνουν τη ραδιοτηλεοπτική αναµετάδοση ευρωπαϊκών
έργων από άλλα κράτη µέλη.

στ) Ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των ανεξάρτητων παραγωγών
ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων (άρθρο 5 της οδηγίας) στην Ευρώπη και προοπτικές
ανάπτυξης στο νέο τεχνολογικό πλαίσιο, ιδιαίτερα σε σχέση µε τις προοπτικές ανάπτυξης
για οµίλους επιχειρήσεων.

Στη µελέτη πρέπει να εξεταστούν αφενός τα αποτελέσµατα που προέκυψαν σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου τα αποτελέσµατα που προέκυψαν σε κάθε κράτος
µέλος.

Εργαστήριο: στο πλαίσιο αυτής της µελέτης και µετά από την ολοκλήρωση της τελικής
έκθεσης, ο αντισυµβαλλόµενος διοργανώνει δηµόσιο εργαστήριο που πρέπει να
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πραγµατοποιηθεί στους χώρους της Επιτροπής (η Επιτροπή αναλαµβάνει τα έξοδα για
την αίθουσα συνεδριάσεων και τη διερµηνεία) µε τη συµµετοχή, µεταξύ άλλων, και των
αντιπροσώπων της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιοµηχανίας. Στο εργαστήριο αυτό θα
καταστεί δυνατή η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών. Επίσης, ο
αντισυµβαλλόµενος θα συµµετέχει στα σεµινάρια που διοργανώνει η Επιτροπή στο
πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για την τηλεόραση χωρίς σύνορα.

2.2 Μεθοδολογία

Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να περιγράφει αναλυτικά τη µεθοδολογία που θα
εφαρµόσει εάν του ανατεθεί η σύµβαση, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συλλογή, την
επεξεργασία, την ανάλυση και την παρουσίαση των δεδοµένων και των πληροφοριών,
καθώς και τη γεωγραφική κάλυψη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον
προσδιορισµό των πηγών πληροφοριών και, όπου χρειάζεται, στα κριτήρια για το
σχεδιασµό των σεναρίων. Η µεθοδολογία θα υποβληθεί εκ των προτέρων προς έγκριση
στον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

2.3 Περιγραφή των συµβάσεων

Οι εργασίες εκτελούνται στην έδρα εργασίας του αντισυµβαλλοµένου. Επιτρέπεται η
ανάθεση υπεργολαβιών, εφόσον εγκριθεί ο υπεργολάβος από την Επιτροπή.

Ο αντισυµβαλλόµενος πρέπει να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις στις Βρυξέλλες για:

- την έναρξη της µελέτης
- την παρουσίαση της εκάστοτε έκθεσης.

 Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός των περιόδων που αναφέρονται στο σηµείο 3
κατωτέρω. Η διάρκεια της σύµβασης είναι δεκαοκτώ µήνες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης από τα δύο µέρη.

3. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ

Η Επιτροπή απαιτεί από τον αντισυµβαλλόµενο να υποβάλει την πρώτη ενδιάµεση
έκθεση 4 µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης, µια δεύτερη ενδιάµεση έκθεση 8
µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης και την τελική έκθεση 12 µήνες µετά την
υπογραφή της σύµβασης· στην τελική έκθεση πρέπει να επισυνάπτεται λεπτοµερές
δηµοσιονοµικό δελτίο.

Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται στα αγγλικά ή γαλλικά. Όλες οι εκθέσεις υποβάλλονται
σε 5 αντίγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή σε µορφότυπο Word. Η τελική έκθεση
υποβάλλεται, επίσης, σε µορφότυπο PDF και HTML.

Ενδιάµεσες εκθέσεις

Οι ενδιάµεσες εκθέσεις θα περιλαµβάνουν λεπτοµερή κατανοµή των αποτελεσµάτων των
αναλύσεων που θα έχουν διεξαχθεί µέχρι τότε, καθώς και χρονοδιάγραµµα για τις
επικείµενες εργασίες αξιολόγησης. Aποστέλλονται στην Επιτροπή εντός 15 ηµερών από
τη λήξη των αντίστοιχων προθεσµιών που αναφέρονται ανωτέρω.

Κάθε ενδιάµεση έκθεση θεωρείται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή, αν η Επιτροπή δεν
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διατυπώσει ρητώς τις παρατηρήσεις της στον αντισυµβαλλόµενο εντός 60 ηµερών από
την παραλαβή της έκθεσης αυτής.

Εντός 20 ηµερών από την παραλαβή των παρατηρήσεων της Επιτροπής, ο
αντισυµβαλλόµενος υποβάλλει τις ενδιάµεσες εκθέσεις στην οριστική τους µορφή στις
οποίες είτε λαµβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές ή προβάλλει διαφορετικά
επιχειρήµατα.

Τελική έκθεση

Η τελική έκθεση πρέπει να περιγράφει την εργασία που ολοκληρώθηκε και τα
αποτελέσµατα που προέκυψαν από την διεκπεραίωση της σύµβασης. Ένα σχέδιο της
τελικής έκθεσης πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή εντός 30 ηµερών από την λήξη της
περιόδου δώδεκα µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Η Επιτροπή στη συνέχεια
ενηµερώνει τον αντισυµβαλλόµενο για το αν αποδέχεται την έκθεσή του ή του
διαβιβάζει τις παρατηρήσεις της. Εντός 20 ηµερών από την παραλαβή των
παρατηρήσεων της Επιτροπής, ο αντισυµβαλλόµενος πρέπει να υποβάλει την τελική
έκθεση στην οριστική της µορφή, είτε λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές ή
προβάλλοντας διαφορετικά επιχειρήµατα.

Σε περίπτωση απουσίας παρατηρήσεων από την Επιτροπή εντός 45 ηµερών µετά την
ηµεροµηνία παραλαβής του σχεδίου έκθεσης, ο αντισυµβαλλόµενος δικαιούται να
ζητήσει εγγράφως την αποδοχή της έκθεσής του.

Η τελική έκθεση θεωρείται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή, αν η Επιτροπή δεν
διατυπώσει ρητώς τις παρατηρήσεις της στον αντισυµβαλλόµενο εντός 60 ηµερών από
την παραλαβή της έκθεσης αυτής.

Η τελική έκθεση περιλαµβάνει λεπτοµερή εκτελεστική σύνοψη, διαγράµµατα και
διαφάνειες, κατάλληλα για παρουσίαση στο κοινό (επαγγελµατίες και µέσα
ενηµέρωσης).

4. ΠΛΗΡΩΜΗ

Ακολουθείται η εξής διαδικασία πληρωµής:

• προκαταβολή, ίση µε το 30% του συνολικού ποσού της σύµβασης εντός 30 ηµερών
από την παραλαβή αιτήµατος προκαταβολής και την παραλαβή δεόντως συσταθείσας
χρηµατικής εγγύησης ίσης µε αυτή την προκαταβολή·

• ενδιάµεση πληρωµή, ίση µε το 40% του συνολικού ποσού της σύµβασης, εντός 30
ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης από την Επιτροπή της δεύτερης ενδιάµεσης
έκθεσης συνοδευόµενης από αίτηµα πληρωµής· ορίζεται εγγύηση καλής εκτέλεσης,
που αντιστοιχεί στο 7% της συνολικής αξίας της σύµβασης, µέσω παρακράτησης από
την ενδιάµεση πληρωµή.

• πληρωµή του υπολοίπου του συνολικού ποσού της σύµβασης εντός 30 ηµερών από
την ηµεροµηνία έγκρισης από την Επιτροπή των τελικών εκθέσεων και των λοιπών
εγγράφων που συνοδεύουν το αίτηµα πληρωµής.
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Οι πληρωµές καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασµό του αντισυµβαλλοµένου, ύστερα
από την υποβολή των τιµολογίων.

5. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

6. Η προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει:

• το σύνολο των πληροφοριών και εγγράφων που απαιτούνται για να µπορέσει η
αναθέτουσα υπηρεσία να αναλύσει τις προσφορές βάσει των κριτηρίων αποκλεισµού,
επιλογής και ανάθεσης που περιγράφονται στα σηµεία 9, 10 και 11 αντίστοιχα.

• αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας που θα εφαρµόσει ο αντισυµβαλλόµενος,
ιδίως σε ό,τι αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάλυση και την παρουσίαση
των δεδοµένων. Η µεθοδολογία θα περιλαµβάνει το κείµενο των σηµείων 1 έως 4 της
παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων, µαζί µε τις σχετικές απαντήσεις του
αντισυµβαλλοµένου, συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικής ανάλυσης των εξόδων
προσωπικού και ταξιδιού, των γενικών και των «διαφόρων» εξόδων, καθώς και
συνοπτικού πίνακα για το προσωπικό όπου θα διευκρινίζεται ο ρόλος και οι
ικανότητες κάθε µέλους του προσωπικού (π.χ. επικεφαλής σχεδίου, βασικός
εµπειρογνώµονας, εµπειρογνώµονας, νοµικός εµπειρογνώµονας, βασικός σύµβουλος,
σύµβουλος, γραµµατέας, κ.λπ.), ο αριθµός ατόµων και ηµερών εργασίας.

• Τα τραπεζικά στοιχεία του υποψηφίου (αριθµός τραπεζικού λογαριασµού, κάτοχος
του λογαριασµού, όνοµα, διεύθυνση, κωδικός υποκαταστήµατος και κωδικός
BIC/SWIFT). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί το παράρτηµα 5 "πληροφορίες σχετικά µε
τον υποψήφιο".

• ∆ήλωση που αναφέρει αν ο υποψήφιος υπόκειται ή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ και
ανάλογα µε την περίπτωση, τον αριθµό ΦΠΑ ή πιστοποιητικό απαλλαγής·

• Την προσφορά τιµής, σύµφωνα µε το σηµείο 7 κατωτέρω.

7. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ
ΕΞΗΣ:

• Πρόκειται για κατ' αποκοπή τίµηµα στο οποίο πρέπει να συµπεριλαµβάνονται όλες οι
δαπάνες συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων ταξιδιού και διαµονής. Η τιµή δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 550.000 ευρώ.

• Οι τιµές πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ:

− οι υποψήφιοι από άλλα κράτη πρέπει να χρησιµοποιούν τις ισοτιµίες µετατροπής που
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C, την
ηµέρα της δηµοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.
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• Οι τιµές πρέπει να είναι σταθερά ποσά (σε ευρώ).

• Οι τιµές είναι κλειστές και µη αναθεωρήσιµες.

• Οι τιµές πρέπει να αναφέρονται απαλλαγµένες από δασµούς, φόρους και άλλες
επιβαρύνσεις συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, καθώς οι Κοινότητες απαλλάσσονται
από τέτοιου είδους επιβαρύνσεις µε βάση τα άρθρα 3 και 4 του πρωτοκόλλου για τα
προνόµια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το ποσό του ΦΠΑ θα
αναγράφεται ξεχωριστά. Ο ΦΠΑ δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την ανάθεση της
σύµβασης.

8. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΝΤΙΤΥΠΑ.

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1.1. Οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από τη συµµετοχή στη διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης εάν:

(a) βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή έναντι των οποίων έχει κινηθεί
διαδικασία σχετικά µε τα θέµατα αυτά ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις
εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

(b) έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους
βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου·

(c) διέπραξαν σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα το οποίο µπορεί να διαπιστωθεί
µε οποιονδήποτε τρόπο µπορεί να δικαιολογήσει η αναθέτουσα αρχή·

(d) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή την καταβολή φόρων µε βάση τις νοµικές
διατάξεις της χώρας στην οποία εδρεύουν ή της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή
της χώρας στην οποία θα εκτελεστεί η σύµβαση·

(e) έχουν αποτελέσει αντικείµενο απόφασης, που έχει ισχύ δεδικασµένου, για
απάτη, δωροδοκία, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη
παράνοµη δραστηριότητα που θίγει τα οικονοµικά συµφέροντα των
Κοινοτήτων·

(f) κατά τη διαδικασία ανάθεσης άλλης σύµβασης ή χορήγησης επιδότησης, που
χρηµατοδοτήθηκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισµό, διαπιστώθηκε ότι έχουν
διαπράξει σοβαρό παράπτωµα εκτέλεσης εξαιτίας της µη τήρησης των
συµβατικών τους υποχρεώσεων.
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1.2. Οι υποψήφιοι πιστοποιούν ότι δεν βρίσκονται σε µία από τις
προαναφερόµενες καταστάσεις.

1.3. Ως επαρκής απόδειξη του γεγονότος ότι ο υποψήφιος ή ο υποβάλλων προσφορά δεν
βρίσκεται σε καµία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα σηµεία (α), (β) ή (ε)
ανωτέρω, απαιτείται προσκόµιση πρόσφατου αποσπάσµατος του ποινικού µητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που έχει εκδοθεί από δικαστική ή
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, και από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις.

1.4. Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται, ως επαρκή απόδειξη του γεγονότος ότι ο
υποψήφιος ή ο υποβάλλων προσφορά δεν βρίσκεται στην κατάσταση που
περιγράφεται στο σηµείο (δ) ανωτέρω, πρόσφατο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί
από την αρµόδια αρχή του σχετικού κράτους.  Εάν τέτοιο πιστοποιητικό δεν
εκδίδεται από το σχετικό κράτος, µπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση ή,
ελλείψει αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή εντεταλµένου επαγγελµατικού οργανισµού
της χώρας καταγωγής ή προέλευσης.

1.5. Αποκλείεται η ανάθεση συµβάσεων σε υποψηφίους ή υποβάλλοντες προσφορά οι
οποίοι, κατά τη διαδικασία ανάθεσης:

(a) τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων·

(b) έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή ως προϋπόθεση για την συµµετοχή
τους στη διαδικασία της σύµβασης ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες.

1.6. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιβάλει διοικητικές ή χρηµατικές ποινές στους
υποψήφιους ή τους υποβάλλοντες προσφορά που βρίσκονται σε µια από τις
προαναφερθείσες περιπτώσεις που συνεπάγονται αποκλεισµό, σύµφωνα µε τα
άρθρα 93, 94 και 96 του δηµοσιονοµικού κανονισµού (κανονισµός 1605/2002 του
Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002) και το άρθρο 133 του κανονισµού εφαρµογής
(κανονισµός 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002).

Ανάλογα µε την εθνική νοµοθεσία της χώρας στην οποία έχει την έδρα του ο
υποβάλλων προσφορά ή ο υποψήφιος, τα έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω
µπορεί να ζητηθούν σε σχέση µε νοµικά πρόσωπα και/ή φυσικά πρόσωπα
συµπεριλαµβανοµένων, όπου κρίνεται αναγκαίο, των διευθυντών εταιριών ή
οποιουδήποτε προσώπου µε εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε σχέση µε τον υποψήφιο ή τον υποβάλλοντα προσφορά. Αν οι πληροφορίες αυτές
αφορούν νοµικά πρόσωπα, αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.7. 10.1 Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική ικανότητα.
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Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν τη χρηµατοπιστωτική τους ικανότητα και την
οικονοµική τους κατάσταση που τους επιτρέπουν να αναλάβουν τα καθήκοντα που
αναφέρονται σε αυτή τη σύµβαση. Ως απoδεικτικά στoιχεία αυτής της ικανότητας
µπoρoύν να παρoυσιαστoύν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία:

a) κατάλληλες τραπεζικές δηλώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης
επαγγελµατικών κινδύνων·

b) υποβολή ισολογισµών ή αποσπασµάτων ισολογισµών για την τελευταία τουλάχιστον
διετία για την οποία έχουν κλείσει οι λογαριασµοί, αν απαιτείται δηµοσίευση του
ισολογισµού σύµφωνα µε το εταιρικό δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα
του ο οικονοµικός οργανισµός·

c) δήλωση για το συνολικό κύκλο εργασιών και τον κύκλο εργασιών από εργασίες,
προµήθειες ή υπηρεσίες που καλύπτονται από τη σύµβαση για µια περίοδο που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις·

Αν ο υποβάλλων προσφορά επιθυµεί να αναθέσει υπεργολαβίες ή να
χρησιµοποιήσει µε άλλους τρόπους τις ικανότητες άλλων φορέων, πρέπει να
αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση
της σύµβασης, π.χ. παρουσιάζοντας δέσµευση εκ µέρους αυτών των φορέων να
θέσουν τους εν λόγω πόρους στη διάθεσή του.

Αν ο υποψήφιος για κάποιο βάσιµο λόγο δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδείξει την οικονοµική
και χρηµατοπιστωτική του ικανότητα µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει
κατάλληλο η αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος είναι
φυσικό πρόσωπο, οφείλει επίσης να προσκοµίσει απόδειξη ότι είναι ελεύθερος
επαγγελµατίας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να προσκοµίσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και τις υποχρεώσεις του
σχετικά µε το ΦΠΑ ή την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, ανάλογα
µε την περίπτωση.

10.2 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Οι υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να αποδείξουν την τεχνική και επαγγελµατική
τους ικανότητα που τους επιτρέπει να αναλάβουν τα καθήκοντα που αναφέρονται σε
αυτή τη σύµβαση µε βάση τα εξής κριτήρια:

α) την εµπειρία τους στα θέµατα του οπτικοακουστικού τοµέα, στην οργάνωση
εργαστηρίων και ιδίως στην ανάλυση των αγορών οπτικοακουστικού υλικού
καθώς και των νοµικών πλαισίων·

β) τις γνώσεις τους στην αγορά και βιοµηχανία των µέσων ενηµέρωσης, και
ειδικότερα για το ευρωπαϊκό σύστηµα ποσοστώσεων για οπτικοακουστικές
εργασίες·

 γ) την ικανότητά τους να δηµιουργήσουν µια οµάδα ικανή να εκτελέσει το σύνολο
των απαιτούµενων εργασιών σε όλες τις συµµετέχουσες χώρες.
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Ως βάση για να κριθεί εάν ο υποβάλλων προσφορά πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, πρέπει
να υποβληθούν τα εξής έγγραφα:

1) το οργανόγραµµα και τα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του προσωπικού του
οργανισµού που θα είναι υπεύθυνα για το έργο, καθώς και ενδεχόµενων συνεργατών,
µε λεπτοµέρειες για την επαγγελµατική τους πείρα, τη συγκεκριµένη συνεισφορά του
καθενός, τα προσόντα και τις γλωσσικές ικανότητες κάθε συνεργάτη·

2) κατάλογος µε τις βασικές υπηρεσίες που παρείχε ο υποψήφιος την τελευταία τριετία,
αναφέροντας το θέµα, το ποσό, την ηµεροµηνία και τον αποδέκτη των παρεχόµενων
υπηρεσιών (δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα)·

3) κατάλογος µε τους συνεργάτες που συµµετέχουν στο έργο σε όλες τις χώρες, όταν
ένας µόνο αντισυµβαλλόµενος εκπροσωπεί σύµπραξη για την ικανοποίηση των όρων
που περιλαµβάνονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.

Επιπλέον, αν υποβληθούν προσφορές από κοινοπραξίες εταιρειών ή οµίλους παροχέων
υπηρεσιών, πρέπει να διευκρινίζεται ο ρόλος, οι ιδιότητες και η εµπειρία καθενός από τα
µέλη της οµάδας (βλ. σηµείο 2 ανωτέρω). Η Επιτροπή θα συνάψει µία σύµβαση µε ένα
και µοναδικό αντισυµβαλλόµενο, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη για την απόδοση
όλων των υπεργολάβων και/ή των εταίρων.

Σηµ.: Οι υποψήφιοι που δεν παρέχουν την απαιτούµενη τεκµηρίωση ή κρίνεται ότι δεν
πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια θα αποκλείονται.

11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η σύµβαση θα ανατεθεί στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συµφέρουσα
προσφορά µε βάση τα εξής κριτήρια:

α) ποιοτικά κριτήρια (70%)

- καταλληλότητα και ποιότητα της µεθοδολογίας (21%)·
- καταλληλότητα των προσόντων και της εµπειρίας της οµάδας (21%)·
- εντοπισµός και ποιότητα των πηγών (21 %)·
- ποιότητα της γεωγραφικής κάλυψης (7%)·
β) τιµή (30%).

Κατά την αποτίµηση των προσφορών όλα τα ανωτέρω κριτήρια είναι ισοβαρή σε ό,τι
αφορά την ανάθεση του έργου.

12. ΚΑΘΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ
«ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΚΑΙ ΣΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

13. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΤΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ
GATT, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ.

14. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΠΕΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

15. ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ*,
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ Η ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ∆ΕΟΝΤΩΣ
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ.

Η υπογραφή της προσφοράς δεσµεύει τον υποψήφιο απέναντι στην αναθέτουσα
αρχή. Ο υποψήφιος πρέπει να αναφέρει καθαρά την ταυτότητα του οργανισµού:
πλήρη νοµική ονοµασία, σύντµηση (εάν υπάρχει), αρχικά (εάν υπάρχουν), νοµικό
καθεστώς (ένωση, εταιρία, πανεπιστήµιο ή άλλο), αριθµό ΦΠΑ (εάν υπάρχει),
διεύθυνση και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

*Μπορεί να χρησιµοποιηθεί το Παράρτηµα 5 "Πληροφορίες σχετικά µε τον
υποψήφιο".

16. Συνεδρίαση παροχής διευκρινίσεων

Θα πραγµατοποιηθεί συνεδρίαση παροχής διευκρινίσεων στις 24/04/2003 και
ώρα 10 :00 στη διεύθυνση Γ∆ EAC, αίθουσα 7/8  , rue Belliard 100, B-1049
Bρυξέλλες µε σκοπό να απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις σχετικά µε τον φάκελο
υποψηφιότητας που θα έχουν διαβιβαστεί γραπτώς ή θα τεθούν στη διάρκεια της
συνεδρίασης. Στη διάρκεια της συνεδρίασης θα κρατηθούν πρακτικά, τα οποία θα
δηµοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της Γ∆ Εκπαίδευσης και Πολιτισµού στη
διεύθυνση http://europa.eu.int/comm/avpolicy/studi_en.htm µαζί µε τυχόν
διευκρινίσεις σχετικά µε γραπτές ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν στη
συνεδρίαση - τουλάχιστον 11 ηµερολογιακές ηµέρες πριν απο τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Τα συνολικά έξοδα παρακολούθησης
αυτής της συνεδρίασης θα καλυφθούν από τους υποψηφίους.

17. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν:
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a) είτε µε συστηµένη επιστολή, ταχυδροµηµένη το αργότερο έως τις 15/05/2003
(ταχυδροµική σφραγίδα)·

b) είτε µε κατάθεση (αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή
µέσω ιδιωτικής ταχυδροµικής εταιρίας) στη διεύθυνση:

European Commission
Directorate-General EAC

Unit C-1 "Audiovisual Policy"
office

Rue Belliard 100
B-1049 Brussels

το αργότερο έως τις 15/05/2003, ώρα 16.00 µ.µ. Στην περίπτωση αυτή
χορηγείται απόδειξη παραλαβής που υπογράφεται και χρονολογείται από τον
υπάλληλο του τµήµατος στον οποίο πραγµατοποιήθηκε η παράδοση.

Οι προσφορές πρέπει να είναι τοποθετηµένες µέσα σε δύο σφραγισµένους
φακέλους. Στον εσωτερικό φάκελο πρέπει να αναγράφεται, εκτός από την
προαναφερόµενη υπηρεσία της Επιτροπής, η ένδειξη: "Invitation to tender n° DG
EAC/27/03 -Not to be opened by the internal mail department". Εάν
χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι πρέπει να σφραγισθούν µε αυτοκόλλητη
ταινία, πάνω στην οποία υπογράφει εγκάρσια ο αποστολέας.

18. TΑ ΕΞΟ∆Α ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ.

19. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θα συγκροτηθεί επιτροπή ad hoc για την αποσφράγιση των προσφορών, η οποία
θα ελέγξει εάν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που διέπουν την υποβολή προσφορών.
Η επιτροπή αυτή θα αποσφραγίσει τις προσφορές στις 23/05/2003 ώρα 10.00 π.µ.
στο κτίριο της Γ∆ EAC, αίθουσα 7/8  , rue Belliard 100, B-1049 Bρυξέλλες.

Στην αποσφράγιση των προσφορών µπορεί να συµµετάσχει ένας εκπρόσωπος
από κάθε υποψήφιο οργανισµό.

20. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο να προσκοµίσει τραπεζική
εγγύηση (ή άλλη εγγύηση) για την κάλυψη του συνολικού ποσού της σύµβασης, ως
εγγύηση έναντι της ορθής εκτέλεσης της σύµβασης. Η εγγύηση θα επιστραφεί όταν
και εφόσον πραγµατοποιηθούν οι πληρωµές από την Επιτροπή προς τον
αντισυµβαλλόµενο. Στην περίπτωση µη ορθής εκτέλεσης της σύµβασης,
καθυστέρησης κατά την εκτέλεσή της ή αδυναµίας ικανοποίησης ποιοτικών
προτύπων, η Επιτροπή θα αποζηµιωθεί για οποιαδήποτε ζηµία, τόκους και δαπάνες
έχουν επέλθει προς αποκατάσταση της ζηµίας, αφαιρώντας τα ποσά αυτά από την
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εγγύηση, είτε αυτή έχει παρασχεθεί απευθείας από τον αντισυµβαλλόµενο είτε από
τρίτο µέρος.

21. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Τα δικαιώµατα που αφορούν τη µελέτη και εκείνα που αφορούν την αναπαραγωγή
και δηµοσίευσή της παραµένουν ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κανένα
έγγραφο που βασίζεται, εν µέρει ή εξ ολοκλήρου, στις εργασίες που
αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της σύµβασης αυτής δεν µπορεί να δηµοσιευτεί εκτός
εάν υπάρχει προηγούµενη ρητή γραπτή έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

22. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΘΕΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

1/I ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1/II ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ)

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ)

5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ)
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Παράρτηµα 2

ΤΙΜΗ

(Όλα τα ποσά πρέπει να αναφέρονται σε ευρώ)

Πρόκειται για κατ' αποκοπή τίµηµα στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλες οι δαπάνες
συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων ταξιδιού και διαµονής:

Πρέπει να παρέχεται ενδεικτική ανάλυση των συνιστωσών της τιµής.

Σε αυτή θα αναφέρονται τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιού, τα γενικά και τα «διάφορα»
έξοδα, καθώς και συνοπτικός πίνακας για το προσωπικό όπου θα διευκρινίζεται ο ρόλος
και οι ικανότητες κάθε µέλους του προσωπικού (π.χ. επικεφαλής σχεδίου, βασικός
εµπειρογνώµονας, εµπειρογνώµονας, νοµικός εµπειρογνώµονας, βασικός σύµβουλος,
σύµβουλος, γραµµατέας, κ.λπ.), ο αριθµός ατόµων και ηµερών εργασίας.

==========================



15

Παράρτηµα 4

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ Γ∆ EAC ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

(ευρώ)

Τόπος καταγωγής Μεταφορικό
µέσο

Έξοδα ταξιδιού Έξοδα διαµονής

BΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΑΘΗΝΑ

ΒΟΝΝΗ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

∆ΟΥΒΛΙΝΟ

ΕΛΣΙΝΚΙ

ΧΑΓΗ

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

ΛΟΝ∆ΙΝΟ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΜΑ∆ΡΙΤΗ

ΠΑΡΙΣΙ

ΡΩΜΗ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

ΒΙΕΝΝΗ

-

Αεροπορικώς*

Σιδηροδροµικώς

Αεροπορικώς*

Αεροπορικώς*

Αεροπορικώς*

Σιδηροδροµικώς

Αεροπορικώς*

Αεροπορικώς*

Σιδηροδροµικώς

Αεροπορικώς*

Σιδηροδροµικώς

Αεροπορικώς*

Αεροπορικώς*

Αεροπορικώς*

-

1.114

98

840

650

1.100

64

1.112

459

66

1.122

103

907

1.052

1.060

-

149,63

149,63

149,63

149,63

149,63

149,63

149,63

149,63

149,63

149,63

149,63

149,63

149,63

149,63

* Tιµολόγιο για την αµέσως µετά την πρώτη θέση (Business Class)
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Παράρτηµα 5

Πληροφορίες σχετικά µε τον υποψήφιο

Στοιχεία του υποψηφίου

Όνοµα της επιχείρησης (πλήρης νοµική επωνυµία):

Συντετµηµένη ονοµασία (εφόσον χρειάζεται):                  Ακρωνύµιο (εφόσον χρειάζεται):

Νοµικό καθεστώς του υποψηφίου (ένωση, εταιρεία, πανεπιστήµιο ή άλλο): .

ΑΦΜ (εάν χρειάζεται):

∆ιεύθυνση της έδρας

Οδός:                                                                                                                Αριθ.:

Ταχυδροµικός κώδικας:                    Πόλη:                                           Χώρα:

Τραπεζικά στοιχεία του υποψηφίου

Όνοµα της τράπεζας:

Οδός:                                                                                                                Αριθ.:

Ταχυδροµικός κώδικας:                    Πόλη:                                           Χώρα:

Τραπεζικός κωδικός:                                   Αριθ. λογαριασµού τραπέζης:

Κωδικός BIC (SWIFT):
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Κάτοχος του κύριου λογαριασµού της υποψήφιας οργάνωσης

Ονοµατεπώνυµο:

Τίτλος ή αξίωµα εντός της υποψήφιας οργάνωσης:

Στοιχεία αναφοράς στην πρόσκληση υποβολής προσφορών

Αριθµός πρόσκλησης υποβολής προσφορών: DG EAC/27/03

Τίτλος:

Αριθµός παρτίδας και τίτλος παρτίδας (εάν χρειάζεται):

Συνολική τιµή (χωρίς ΦΠΑ και σε ευρώ):

Πρόσωπο που θα υπογράψει τη σύµβαση (Ονοµατεπώνυµο):

Με την ιδιότητά του ως:

Ηµεροµηνία : ΥΠΟΓΡΑΦΗ:


