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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

∆ηµόσιος

∆ιεθνής

∆ιαγωνισµός

µε

σφραγισµένες

προσφορές

και

κριτήριο

κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη
αναδόχου λειτουργίας του εστιατορίου της ΑΣΚΤ, για τη σίτιση 370 (±30%) φοιτητών
µε κάρτα σίτισης, για χρονική διάρκεια τριών ετών, 2015, 2016 και 2017, συνολικού
προϋπολογισµού 540.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
•

•
•
•
•
•
•

του Ν. 3549/2007 «Περί της δοµής & λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει του
Ν.4009/2011 «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως ισχύει συµπληρωµένος
και τροποποιηµένος
του Π.∆. 387/83 «Λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα Α.Ε.Ι και
παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών»
την ΚΥΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. & Οικονοµικών υπ’ αριθ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ1965/
Β΄/18.6.2012)
του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των
∆απανών του Κράτους και Άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
του Π∆ 496/1974, όπως ισχύει
του άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος,
του άρθρο 4, παραγ. 6, του Ν.∆. 4578/66, περί "Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού
Συµβουλίου και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 234 Α΄ ),
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•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις
Συναφών Θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το ν.2323/95 (ΦΕΚ15/Α/95)
του Π.∆. 346/98 άρθρο 35 παρ.1 & άρθρο 36 για την «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας
92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992»
του Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-3 - 2007) προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005,
του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»,
συµπληρωµατικώς προς τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007
του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις Εµπορικές Συναλλαγές
Το Ν. 3310/2005 «µέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30
/14-2-2005), όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279 /10-11-2005)
του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ/Α/173/30.09.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων-Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου
2007
την παρ.3 του αρθ. 4 του Ν. 4013/2011 όπως τροπ. µε την παρ. 5 του αρθ.61 του
Ν.4146/2013
του ν.3861/2010 «Ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραµµα
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις»
του Π.∆. 113/2010 περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
την µε αριθ. πρωτ. 53652/∆12/7-4-2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευµάτων «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης της Α.Σ.Κ.Τ. για τα επόµενα
οικονοµικά έτη 2015, 2016 και 2017»
την από 16/5/2014 απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ.
∆ιακηρύσσουµε

∆ηµόσιο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας
του εστιατορίου της ΑΣΚΤ για τα οικονοµικά έτη 2015, 2016 και 2017, για τη σίτιση 370
(±30%) φοιτητών της µε κάρτα, όπως κατωτέρω:
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Χρονικό
διάστηµα

Περιγραφή Έργου

παροχής

Συνολικός Προϋπολογισµός

υπηρεσίας
Λειτουργία
Α.Σ.Κ.Τ.,

του

εστιατορίου

παρασκευή

και

παροχή

γευµάτων για τη σίτιση 370 (±30%)
φοιτητών της.
Οι

Από 1/1/2015 έως
31/12/2017
(οικονοµικά έτη 2015,

ζητούµενες

κατατάσσονται

Πεντακόσιες σαράντα

της

κωδικό

2016 και 2017)

CPV

µε εξαίρεση τους

55300000 βάσει του Καταλόγου Κοινής

µήνες Ιούλιο και

Ονοµατολογίας

στον

υπηρεσίες

Προϊόντων

και

Αύγουστο

Υπηρεσιών της Ε.Ε. (CPV)

χιλιάδες ευρώ 540.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου
ισχύοντος ΦΠΑ
που θα βαρύνουν τον ΚΑΕ
2631 «Χορηγίες για τη
λειτουργία φοιτητικών
συσσιτίων» του τακτικού
Π/Υ της Α.Σ.Κ.Τ. των ετών
2015, 2016 και 2017

Προσφορές για µέρος των υπηρεσιών δεν γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ηµεροµηνία υποβολής
Τόπος υποβολής προσφοράς

προσφοράς

Ηµέρα

ώρα

∆ΕΥΤΕΡΑ

14.30 µ.µ.

Aνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Τµήµα Πρωτοκόλλου
Πατησίων 42 - T.K. 10682 Αθήνα

ΕΩΣ ΚΑΙ
7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

υ/ο:ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών – Τµήµα Πρωτοκόλλου – Πατησίων 42, 10682 Αθήνα όπου θα
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µέχρι: 7 Ιουλίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.30 µ.µ.
Οι προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.
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ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηµεροµηνία διενέργειας

Τόπος ∆ιενέργειας

Ηµέρα

΄Ωρα

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Αίθουσα «ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ»

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Πατησίων 42 - Αθήνα

ΤΡΙΤΗ

10.00 π.µ.

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα κάτωθι Μέρη της
∆ιακήρυξης και Παραρτήµατα, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της.
 ΜΕΡΟΣ Α΄ - «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β΄

-

«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
Η περίληψη της διακήρυξης αυτής στάλθηκε για δηµοσίευση:
o

στην Yπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 16/5/2014

o

σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών: «Ηχώ των ∆ηµοπρασιών» και ΕΘΝΟΣ
στις 17/5/2014

o

στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
στις 16/5/2014.

o

στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

Τα έξοδα δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος από το ∆ιαγωνισµό, µε την προσκόµιση των
νόµιµων παραστατικών (άρθρο 46 Ν.3801/2009).

Αντίγραφα της ∆ιακήρυξης και πληροφορίες για το ∆ιαγωνισµό παρέχονται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08.00 π.µ.- 14.00 µ.µ. από το Τµήµα Προµηθειών που
βρίσκεται στο Κεντρικό Κτίριο της Α.Σ.Κ.Τ., Πατησίων 42-Αθήνα, Τηλ: 210/3897-106,
& 210/3897-121 (κ. Λυράκος, & κα. Βαρθολοµαίου), FAX:210/3816-926, e-mails :
lyrakos_k@asfa.gr, aikvarth@asfa.gr. Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Α.Σ.Κ.Τ.

www.asfa.gr

(TMHMA

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΣ5

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) και στους πίνακες Ανακοινώσεων της Α.Σ.Κ.Τ.
19/05/2014).

Ο Πρύτανης
Γεώργιος Χαρβαλιάς
Χαρβαλιάς
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ΜΕΡΟΣ Α΄
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει το έργο λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου της ΑΣΚΤ και
ειδικότερα:
Α.

Να εξυπηρετήσει κατά το βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες:


Των σιτιζοµένων δωρεάν (µε επιβάρυνση της Α.Σ.Κ.Τ.) φοιτητών



Των µελών της κοινότητας (φοιτητών και προσωπικού) που επιθυµούν να
σιτίζονται στο εστιατόριο µε δική τους δαπάνη



Των διαφόρων εκδηλώσεων catering που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της
ΑΣΚΤ, εφόσον ζητηθεί από τους υπευθύνους των εκδηλώσεων

Β.

Να εξασφαλίσει προς τούτο:


Την πρόσληψη και απασχόληση του αναγκαίου και κατάλληλου για τη λειτουργία
του εστιατορίου, προσωπικού.



Την προµήθεια των πρώτων υλών, ετοιµασία των φαγητών



Την

τήρηση

απόλυτης

και

σχολαστικής

καθαριότητας

στους

χώρους

αποθήκευσης, παρασκευής του φαγητού, µέριµνα για την µετά το πέρας της
σίτισης περισυλλογή των χρησιµοποιηθέντων ειδών εστίασης, τον καθαρισµό των
τραπεζιών, της καθαριότητας όλων των εσωτερικών χώρων καθώς και των
εξωτερικών που οδηγούν σε εισόδους του φοιτητικού εστιατορίου (είσοδοι
σιτιζοµένων, τροφοδοσίας και προσωπικού)
1. Στον ανάδοχο του διαγωνισµού παρέχεται χωρίς µίσθωµα η χρήση του εστιατορίου
της Α.Σ.Κ.Τ. µε όλο του το σχετικό εξοπλισµό. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται τους χώρους του εστιατορίου και των µαγειρείων της Α.Σ.Κ.Τ. για να
διαµορφώσουν γνώµη προκειµένου να συντάξουν την προσφορά τους.
2. Ο συνολικός αριθµός των φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ. που δικαιούνται δωρεάν σίτιση
ανέρχεται µε τα σηµερινά δεδοµένα στους 370 φοιτητές περίπου, (µε µια απόκλιση
στον αριθµό των φοιτητών ±30%).Ο
±30%). αριθµός των παραπάνω σιτιζόµενων φοιτητών
είναι ενδεικτικός. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην σίτιση µεγαλύτερου ή µικρότερου
αριθµού φοιτητών.
3. Η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται µε κάρτα σίτισης στο εστιατόριο, µε το σύστηµα
αυτοεξυπηρέτησης (self-service) και µε ενιαίο εδεσµατολόγιο τεσσάρων (4)
εβδοµάδων, συµπεριλαµβανοµένων των συνοδευτικών και των επιδορπίων. Στο
ενδεικτικό αυτό εδεσµατολόγιο θα προσφέρονται καθηµερινά πρωινό (τσάι, γάλα,
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καφές κ.λπ.) γεύµα και δείπνο που θα περιλαµβάνουν δύο (2) επιλογές πρώτου
πιάτου και τρεις (3) επιλογές κυρίως γεύµατος αντίστοιχα.
4. Ο αριθµός των δικαιούµενων σίτισης φοιτητών θα δίνεται κάθε µήνα από το Τµήµα
Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες αιτήσεις παροχής
σίτισης.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται τον τυχόν αυξοµειούµενο αριθµό των
δικαιούµενων σίτισης φοιτητών µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Το φοιτητικό εστιατόριο στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότηµα της ΑΣΚΤ που βρίσκεται
επί της οδού Πειραιώς 256 – Ρέντης και είναι εξοπλισµένο µε το βασικό τεχνικό
εξοπλισµό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά
2. Συνεταιρισµοί
3. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
4. Κοινοπραξίες και υπό σύσταση κοινοπραξίες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι
συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού
Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α΄) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα µόνο διαγωνιζόµενο
σχήµα, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση
θα αποκλείεται από τον διαγωνισµό (γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολοµέλεια).
Ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων (συµπεριλαµβανοµένων και των
υπό σύσταση Κοινοπραξιών) δύνανται να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό χωρίς να
απαιτείται να έχουν ειδική νοµική µορφή, ωστόσο σε περίπτωση που ο διαγωνισµός
κατακυρωθεί σε Ένωση ή Κοινοπραξία, η Ένωση ή Κοινοπραξία, πριν την υπογραφή της
σύµβασης, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να προχωρήσει στη σύσταση, µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο, νοµικού προσώπου µε τη µορφή κοινοπραξίας του άρθρου
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2 του Π.∆.186/1992 στο µέτρο που η υιοθέτηση της νοµικής αυτής µορφής είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Όλα τα µέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών παραµένουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και για το σύνολο των απαιτήσεων αυτής
ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε µεταξύ τους συµφωνίες. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή
ανάθεσης της προµήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, Μέλος
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης/
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να
έχουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη ολόκληρης αυτής µε την ίδια τιµή και
τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση του αποχωρήσαντος µέλους. Η αντικατάσταση πρέπει να
εγκριθεί µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Τέλος σε περίπτωση διαδοχής, ειδικής ή οιονεί καθολικής, τα µέλη της Ένωσης/
Κοινοπραξίας θα έχουν δεσµεύσει τους διαδόχους τους ότι θα συνεχίσουν να
συµµετέχουν στην ένωση / κοινοπραξία µε τους ίδιους όρους.
2.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό Φάκελο µε την
ένδειξη «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», επί ποινή αποκλεισµού, όλα τα σχετικά
µε την προσφορά στοιχεία όπως περιγράφονται παρακάτω.
2.2.1 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 42 του Π.∆. 60/2007, οι υποψήφιοι
Ανάδοχοι, προκειµένου να κριθούν κατάλληλοι, θα πρέπει να πληρούν επαρκώς τα
παρακάτω ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά
απορρίπτεται ως µη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέµενες προϋποθέσεις
ποιοτικής επιλογής και ο υποψήφιος αποκλείεται από το στάδιο της αξιολόγησης των
Τεχνικών και Οικονοµικών προσφορών.
1.Χρηµατοοικονοµική
1.Χρηµατοοικονοµική ικανότητα
Η χρηµατοοικονοµική ικανότητα του υποψηφίου Αναδόχου εξετάζεται µε στόχο να
διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου (άρθρο 45 του Π.∆.60/2007) µε ελάχιστο κριτήριο
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συνολικού κύκλου εργασιών για κάθε χρήση των τελευταίων τριών (3) ετών τουλάχιστον
ίσο µε τον ετήσιο προϋπολογισµό της παρούσας διακήρυξης, ήτοι 180.000 €.
Στοιχεία τεκµηρίωσης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας του υποψηφίου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος, υποβάλλει:
(α)

Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) προηγουµένων

οικονοµικών χρήσεων του έτους του διαγωνισµού, και τις αντίστοιχες καταστάσεις
αποτελεσµάτων χρήσης.
Σε περίπτωση νεοσύστατου νοµικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση
προσωρινών ισολογισµών ή οποιαδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση του συµµετέχοντος.
Σε περίπτωση συµµετέχοντος που δεν έχει κατά νόµο υποχρέωση δηµοσίευσης
ισολογισµών, είναι υποχρεωτική

η

κατάθεση

Υπεύθυνης

∆ήλωσης

περί της

χρηµατοοικονοµικής του κατάστασης δηλαδή των ιδίων κεφαλαίων, του συνολικού
ύψους των υποχρεώσεων, των περιουσιακών στοιχείων του υποψήφιου Αναδόχου) και
των εσόδων του, κατά τα ανωτέρω ή οποιοδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.
(β)

Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του

κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόµοιων µε τις ζητούµενες υπηρεσίες κατά τη
διάρκεια των τριών (3) προηγουµένων του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών
χρήσεων.
2. Τεχνική/Επαγγελµατική Ικανότητα
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετική τεχνική/επαγγελµατική
ικανότητα που να αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου µεγέθους και
πολυπλοκότητας µε τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή
αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και
τεκµηριωµένη εµπειρία σε παρόµοια έργα (άρθρο 46 του Π.∆.60/2007).
Ελάχιστο κριτήριο αποτελεί προηγούµενη εµπειρία πέντε ετών στην παροχή παρόµοιων
υπηρεσιών µαζικής σίτισης, η οποία αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πίνακα
αντίστοιχης/αντίστοιχων σύµβασης/συµβάσεων (ως µαζική σίτιση για την παρούσα
διακήρυξη θεωρείται η συστηµατική επί καθηµερινής βάσης παροχή πλήρους σίτισης
χιλίων (400) τουλάχιστον ατόµων για διάστηµα όχι µικρότερο των εννέα µηνών ετησίως).
Από τον Πίνακα συµβάσεων
συµβάσεων που εκτελέστηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τα πέντε (5)
τελευταία έτη και καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση, θα πρέπει να προκύπτει
µε σαφήνεια ο αποδέκτης/οι αποδέκτες, η διάρκεια παροχής, ο αριθµός των
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σιτισθέντων, τα µέτρα που εφαρµόζονταν για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της
ποιότητας και της υγιεινής της σίτισης (πιστοποίηση κατά HACCP), καθώς και η επιτυχής
εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων µε την προσκόµιση σχετικών
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.
3. Ελάχιστα Επίπεδα Εξασφάλισης
Εξασφάλισης της ποιότητας
Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της επιχείρησης του υποψήφιου Ανάδοχου, εφαρµογής
συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας όπως και διαχείρισης ασφάλειας και
υγιεινής των τροφίµων κατά ISO ή άλλου ισοδύναµου, καθώς και πιστοποιητικό HACCP
ή ισοδύναµο του που θα αφορά στην ανάπτυξη συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και
κρίσιµων σηµείων ελέγχου, στο πεδίο εφαρµογής υπηρεσίες µαζικής εστίασης
(προσκόµιση σχετικών πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού
ελέγχου ή αρµόδιες, αναγνωρισµένες υπηρεσίες , άρθρο 47 του Π∆ 60/2007).
Σε περίπτωση ενώσεων προµηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα
ανωτέρω κριτήρια τεχνικής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας ελέγχονται για τους
συµµετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.
Σε περίπτωση ενώσεων προµηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
τα ανωτέρω δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την χρηµατοοικονοµική και τεχνική
ικανότητα, του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και την πιστοποίηση αυτού κατά ISOHACCP, πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συµµετέχοντες στην Ένωση ή
Κοινοπραξία.
Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, δεν διαθέτουν κατά την κρίση της Αναθέτουσας
Αρχής την απαιτούµενη οικονοµική ή/και τεχνική ικανότητα, καθώς την απαιτούµενη
πιστοποίηση κατά ISO-HACCP, δεν γίνονται δεκτοί περαιτέρω στη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών.
2.2.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους
µέσα στο φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, και µε ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.∆. 118/2007 και Π.∆.
60/2007. Κάθε προσφορά, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ
του συµµετέχοντος, για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 27.000,00€.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) µήνα, µετά την λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς που ζητάει η ∆ιακήρυξη. Κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
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Α. Έλληνες Πολίτες
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης µε ΦΠΑ και σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β, Υπόδειγµα 1.
(άρθρο 6 παρ.1 περ. Α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.∆. 118/2007).

2.

Παραστατικά

εκπροσώπησης,

εάν

η

συµµετοχή

γίνεται

δια

αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007).
3.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
όπως εκάστοτε ισχύει, αφενός µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
και αφετέρου µε σύνταξη και υπογραφή αυτής την ηµεροµηνία
υποβολής της προσφοράς µε ποινή αποκλεισµού, στην οποία:

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο
συµµετέχουν οι προσφέροντες.

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του
π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
•

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.
1).

•

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358
της 31.12.1998, σελ. 2).

•

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

•

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του
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Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η
οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και
τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2. για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας,

ψευδορκίας,

δωροδοκίας,

δόλιας

χρεοκοπίας
3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα,
σχετικό

µε

την

άσκηση

της

επαγγελµατικής

τους

δραστηριότητας

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους ότι δεν τελούν:

 Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του
εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης,

 ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια
διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης του προσφέροντος

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους ότι είναι:
α) ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
β) φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς
επιµελητήριο

τους
κατά

ότι

είναι

την

εγγεγραµµένοι

ηµεροµηνία

στο

διενέργειας

οικείο
του

διαγωνισµού.

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από
τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του
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άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση
δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης.

 Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται
κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007.

Β. Αλλοδαποί
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης µε ΦΠΑ και σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β, Υπόδειγµα 1.
(άρθρο 6 παρ.1 περ. Α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.∆. 118/2007).

2.

Παραστατικά

εκπροσώπησης,

εάν

η

συµµετοχή

γίνεται

δια

αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007).
3.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
όπως εκάστοτε ισχύει, αφενός µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
και αφετέρου µε σύνταξη και υπογραφή αυτής την ηµεροµηνία
υποβολής της προσφοράς µε ποινή αποκλεισµού, στην οποία:

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο
συµµετέχουν οι προσφέροντες.

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43
του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
•

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.
1).
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•

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358
της 31.12.1998, σελ. 2).

•

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

•

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του
Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η
οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και
τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2. για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας,

ψευδορκίας,

δωροδοκίας,

δόλιας

χρεοκοπίας
3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα,
σχετικό

µε

την

άσκηση

της

επαγγελµατικής

τους

δραστηριότητας

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους ότι δεν τελούν:

 Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του
εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης,

 ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια
διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης του προσφέροντος

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
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προσφοράς τους ότι είναι:
α) ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
β) φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς

τους

επιµελητήριο

ότι

κατά

είναι

την

εγγεγραµµένοι

ηµεροµηνία

στο

διενέργειας

οικείο
του

διαγωνισµού.

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από
τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση
δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης.

 Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται
κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται
αναλυτικά στο άρθρο 1.6.1 της παρούσας διακήρυξης
(πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους
όρους

και

τις

προϋποθέσεις

του

άρθρου
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του

Π.∆.118/2007.

Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α.
Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι
απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται
από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον
Νόµιµο Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

2.

Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη
των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού
εκπροσώπησης, Συγκεκριµένα:
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2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας
(Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
•

ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας

•

ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας

•

Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την
αρµόδια αρχή ή βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση
διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι
τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του νοµικού
προσώπου και, εφόσον υπάρχουν µεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ (για
την περίπτωση των Α.Ε.) ή τις σχετικές συµβολαιογραφικές
πράξεις (για την περίπτωση των Ε.Π.Ε.).

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’
75) του νοµίµου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της
εταιρείας είναι αυτά που αναφέρονται στο υποβαλλόµενο ΦΕΚ
εκπροσώπησης.

•

Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής στο
∆ιαγωνισµό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να
καταθέσει την προσφορά

2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας
(Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς
και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή
2Γ. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και
πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους
2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία,
που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο
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πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό
νοµιµοποιητικό όρο.

∆. Συνεταιρισµοί

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως
ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, Β και Γ. ∆ιευκρινίζεται ότι :
 το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή
ισοδύναµο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του
συνεταιρισµού και
 οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφονται απ’ αυτόν.

Ε. Ενώσεις Προµηθευτών/Κοινοπραξίες
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε πάροχο
υπηρεσιών, που συµµετέχει στην ένωση.
Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της
ένωσης.

2.

∆ήλωση σύστασης ένωσης παρόχων υπηρεσιών, νόµιµα θεωρηµένη για
το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το
αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, ή το
µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της
προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισµού του παρόχου υπηρεσιών από τον διαγωνισµό.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα
απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό µπορεί να
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αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του
κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες
υποψηφίων.
2.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, και βάσει του άρθρου 6, παρ.2, του Π∆
118/2007 και µε τη διαδικασία του άρθρου 19, παρ.6 του Π∆118/2007, ο υποψήφιος
Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει ο ίδιος,
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, σε σφραγισµένο φάκελο, τα πιο κάτω δικαιολογητικά ανά περίπτωση, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται δηµόσια µετά από έγγραφη ειδοποίηση.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού
ποινικού µητρώου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:
• φυσικά πρόσωπα
• οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
• διαχειριστές Ε.Π.Ε.
• Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου,
προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
του.
α) Έλληνες πολίτες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει, ότι
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήµατα

του

Αγορανοµικού

Κώδικα,

σχετικό

µε

την

άσκηση

της

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή
για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
αρχής έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
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ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3.

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 προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
τους

4.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του
οικείου ΟΤΑ.

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Ανάδοχου εντός του
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
β) Αλλοδαποί
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής, της χώρας
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
ειδοποίησης από το
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆.
60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

2.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης τους έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
εξαµήνου πριν από
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την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3.

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 προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.


Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό.

4.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας

εγκατάστασης τους, από το

οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι
µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση.
Βεβαίωση
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ένορκη Βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί
µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκαταστηµένος ο υποψήφιος
Ανάδοχος.
γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (α) Έλληνες Πολίτες και
(β) Αλλοδαποί αντίστοιχα.

2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου,
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 ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
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διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).



Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή
άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα
της παραγράφου της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 ή για κάποιο από
τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

δ) Συνεταιρισµοί
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης
από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου
δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

2.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου

6

του

Π.∆.

118/07,

εφόσον

πρόκειται

για

ηµεδαπούς

συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/07, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
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Π.∆. 118/07.
3.

Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

ε)Ενώσεις Προµηθευτών/Κοινοπραξίες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα
∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό, νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός).

2.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των
υπογραφών των µελών) στην οποία θα αναφέρεται ότι θα προχωρήσει στη
σύσταση, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, νοµικού προσώπου µε τη µορφή
κοινοπραξίας του άρθρου 2 του Π.∆.186/1992 στο µέτρο που η υιοθέτηση
της νοµικής αυτής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύµβασης.

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Ανάδοχου εντός του
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
ασφαλιστήριο συµβόλαιο εγκατεστηµένης στην Ελλάδα Ασφαλιστικής Εταιρείας, για
κάλυψη από πυρκαγιά κλπ αιτίες των ζηµιών του εστιατορίου, ύψους 200.000 ευρώ
καθώς και έναντι τρίτων.
2.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ι. Εγγύηση Συµµετοχής (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Ι του Παραρτήµατος Β΄)
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από Εγγυητική
Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το ποσοστό 5% του
συνολικού προϋπολογισµού πλέον ΦΠΑ, δηλαδή 27.000,00€.
Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, πρέπει να είναι ένα µήνας τουλάχιστον
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) µήνες
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και επιστρέφεται σ' αυτόν µεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά την κατάθεση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους µέσα σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της κατακύρωσης του
διαγωνισµού. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους προσφέροντες, στον οποίο θα
κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να
καταθέσει εµπρόθεσµα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει
εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του
στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου.
ΙΙ. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ΙΙ του Παραρτήµατος Β΄)
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου
χρόνου, δηλαδή να ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική την εκκαθάριση των τυχών
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό, λόγω
επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του
∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ'
αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο
δακτυλογραφηµένες ή καθαρογραµµένες, υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:


Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ



Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό



Ο αριθµός της διακήρυξης



Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
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Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.



Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και θα επιστρέφονται. Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν µε άλλα µέσα
(π.χ. ταχυδροµικά) πρέπει, µε αποκλειστική µέριµνα του διαγωνιζόµενου, έως την
προαναφερόµενη ηµέρα και ώρα να έχουν φθάσει στην Α.Σ.Κ.Τ. Οι προσφορές
υποβάλλονται εγγράφως από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπό του, ο οποίος
διορίζεται νοµίµως και προσκοµίζει εξουσιοδότηση.
α) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής και επί ποινή αποκλεισµού, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (βλέπε παρ. 2.2.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).
β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισµού τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ
«ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα πρέπει να περιέχει, τους παρακάτω
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ :
1.

Το προσφερόµενο ενδεικτικό εδεσµατολόγιο τεσσάρων (4) εβδοµάδων,

συµπεριλαµβανοµένων των συνοδευτικών και των επιδορπίων.
επιδορπίων. Στο ενδεικτικό αυτό
εδεσµατολόγιο θα προσφέρονται καθηµερινά πρωινό, γεύµα και δείπνο που θα
περιλαµβάνουν δύο (2) επιλογές πρώτου πιάτου και τρεις (3) επιλογές κυρίως γεύµατος
αντίστοιχα.
α. Για όλα δε τα συνοδευτικά (βασικού εδεσµατολογίου και των επί πλέον
προσφεροµένων) να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής και ποικιλίας έτσι ώστε να
επιλέγεται ένα µεταξύ δύο ειδών της αυτής κατηγορίας (π.χ. δύο σαλάτες, δύο γλυκά
κ.λ.π.)
β. τη λειτουργία salad bar, από το οποίο οι σιτιζόµενοι, πέρα από το φαγητό και τα
συνοδευτικά του βασικού µενού, θα µπορούν να παίρνουν κάποια από τα
προσφερόµενα σ’ αυτό είδη.
2.

Μελέτη λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων

Οι ενδιαφερόµενοι, µε βάση τους όρους λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου που
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, τον υπάρχοντα εξοπλισµό, τη διάταξη των
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χώρων και τις υποχρεώσεις αναδόχου, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που µπορεί
να τους παρασχεθεί από το Τµήµα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας της ΑΣΚΤ θα
πρέπει να συντάξουν και να υποβάλουν ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ όπου θα γίνεται
λεπτοµερής περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο πρόκειται να λειτουργήσουν το
εστιατόριο. Στη µελέτη αυτή εκτός των άλλων, είναι απαραίτητο να αναφέρουν:


Τα µέσα και τον τρόπο που θα χρησιµοποιηθούν αυτά για την παραγωγή των

γευµάτων


Κατάλογο των στελεχών και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που άµεσα ή

έµµεσα θα διαθέσει (τυπικά προσόντα που να αποδεικνύονται ιδιαίτερα για τα στελέχη
και το ειδικό προσωπικό π.χ. µάγειρας, το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού αυτού
σε ανθρωποώρες, πλήρη ή µερική απασχόληση κ.λ.π.) καθώς και τον επί πλέον τεχνικό
εξοπλισµό της επιχείρησης, που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της σύµβασης.


Τα µέτρα που θα εφαρµόζονται για την ασφάλεια των εργαζοµένων, των

σιτιζοµένων φοιτητών και των εγκαταστάσεων.


Τη διαδικασία που θα εφαρµόζεται και η οποία θα εξασφαλίζει:

α. ότι οι προµήθειες θα καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούµενες προδιαγραφές ποιότητας
β. ότι η διενέργεια της σίτισης θα γίνεται κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας των τροφίµων (πιστοποίηση κατά HACCP, ΕΦΕΤ).
3.

Αντισταθµιστικά οφέλη

Κατάλογος των αντισταθµιστικών οφελών (π.χ. πρόσθετες παροχές προς τους φοιτητές
ή δωρεάν προσφερόµενες εκδηλώσεις στους εργαζοµένους στο Ίδρυµα).
4.

Αποδεικτικά στοιχεία



Πίνακας συµβάσεων υπηρεσιών µαζικής σίτισης, που έχουν παρασχεθεί από τον

προσφέροντα µε την παρούσα µορφή της επιχείρησης την τελευταία τριετία, από τον
οποίο να προκύπτουν µε σαφήνεια οι αποδέκτες, η διάρκεια παροχής, ο αριθµός των
σιτισθέντων, η αξία, τα µέτρα που εφαρµόζονταν για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της
ποιότητας και της υγιεινής της σίτισης (πιστοποίηση κατά HACCP) καθώς και η επιτυχής
εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων.


Ισολογισµοί των τελευταίων 3 ετών, από όπου θα προκύπτει το ύψος του κύκλου

εργασιών της υποψήφιας εταιρείας στη παροχή υπηρεσιών µαζικής εστίασης.
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5.

Υπεύθυνες
Υπεύθυνες δηλώσεις

i.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί αποδοχής των γενικών και ειδικών όρων

της διακήρυξης και ότι επισκέφθηκαν το χώρο και έλαβαν γνώση του υπάρχοντος
εξοπλισµού και των τοπικών συνθηκών.
ii.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 που θα δηλώνεται ο υπεύθυνος του έργου,

καθώς και οι ώρες παρουσίας του στο χώρο του εστιατορίου.
iii.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του προσφέροντος ότι η παρασκευή των

γευµάτων θα γίνεται στο χώρο του εστιατορίου, απαγορευµένης ρητά της παρασκευής
των φαγητών εκτός του παραπάνω χώρου και της εν συνεχεία µεταφοράς τους στο
εστιατόριο.
O φάκελος της τεχνικής προσφοράς -µε ποινή απόρριψης της προσφοράς- δεν πρέπει
να περιέχει κανένα οικονοµικό στοιχείο.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επί ποινή απορρίψεως, τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α΄«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
∆εδοµένου ότι η αξία του σιτηρεσίου είναι καθορισµένη και αναπροσαρµόζεται µε
Υπουργική Απόφαση, ο συµµετέχων πρέπει να δηλώνει στην οικονοµική προσφορά του
ότι αποδέχεται την καθορισµένη αυτή τιµή, η οποία είναι σταθερή και ανέρχεται σε ένα
ευρώ και ογδόντα (1,80) πλέον Φ.Π.Α. και περιλαµβάνει την τιµή του προσφερόµενου
µενού σε δικαιούµενους δωρεάν σίτιση φοιτητές.
φοιτητές.

Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου, παράγραφος 3.1.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα
έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επί αυτών
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα
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δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια
της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφεροµένου.

3.2 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν αποκλειστικά τους Υποψήφιους
Αναδόχους επί διακόσιες εβδοµήντα (270) ηµέρες από τη µέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών
τους, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.∆. 118/07 και αποδεχθούν την
παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό
χρονικό διάστηµα.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.3
3.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αντιπροσφορές

δεν

γίνονται

δεκτές.

Σε

περίπτωση

υποβολής

τους

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.∆. 118/07 Κ.Π.∆.).
Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για µέρος των
υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσης.

3.4 ΤΙΜΕΣ
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ σύµφωνα µε το Παράρτηµα
Α΄«Υπόδειγµα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιµίας,
µεταξύ ξένου νοµίσµατος και ΕΥΡΩ, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης

των

Αποτελεσµάτων

των

∆ιαγωνισµών

&

των

∆ιαδικασιών

∆ιαπραγµάτευσης της Α.Σ.Κ.Τ. την ηµεροµηνία και ώρα που έχει οριστεί, στην αίθουσα
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Πρεβελάκη στο κεντρικό κτίριο της Α.Σ.Κ.Τ. Πατησίων 42 – Αθήνα, παρουσία των
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία :
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και
µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης οι τρεις φάκελοι που περιέχουν
τα δικαιολογητικά συµµετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονοµική προσφορά.
Ακολουθεί η εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής του κάθε υποψηφίου.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής
προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης
τεκµηριώνει την απόρριψη εντός πρακτικού.
Προσφορές που απορρίπτονται από τα δικαιολογητικά συµµετοχής, αποκλείονται από
την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία
επιστρέφονται µετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο
συλλογικό
συλλογικό όργανο της Α.Σ.Κ.Τ.,
Α.Σ.Κ.Τ., χωρίς να αποσφραγιστούν.
αποσφραγιστούν.
Στην συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι τεχνικών προσφορών των υποψηφίων των
οποίων

οι προσφορές

έγιναν

αποδεκτές κατά

τη

διαδικασία

ελέγχου των

δικαιολογητικών συµµετοχής. Κατά την αποσφράγιση µονογράφονται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς. Οι φάκελοι της οικονοµικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Ακολούθως, εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Η αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δεν
συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών επιστρέφονται µετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού
από το αρµόδιο συλλογικό όργανο της Α.Σ.Κ.Τ.
Α.Σ.Κ.Τ., χωρίς να αποσφραγίζονται.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και της τεχνικής αξιολόγησης η
Επιτροπή Αξιολόγησης θα διαβιβάσει στη Σύγκλητο το/α πρακτικό/ά της, για την
έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και
τεχνικής αξιολόγησης. Η Α.Σ.Κ.Τ. κοινοποιεί τα αποτελέσµατα της απόφασής του στους
προσφέροντες καθώς και την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε χώρο,
ηµεροµηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγγράφως. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει
το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών.
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει σε συγκριτικό πίνακα τις προσφορές και
διαβιβάζει στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. το πρακτικό για την έκδοση της σχετικής
απόφασης. Η Α.Σ.Κ.Τ. κοινοποιεί τα αποτελέσµατα της απόφασης στους προσφέροντες,
οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν στάδιο.
Στην συνέχεια, η Α.Σ.Κ.Τ. καλεί τον προµηθευτή ο οποίος προσφέρει την πλέον
συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά, να προσκοµίσει σε σφραγισµένο
φάκελο, τα «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη.
Τα «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο .
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των
«∆ικαιολογητικών κατακύρωσης» σε τόπο, ηµεροµηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί
εγγράφως.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου «∆ικαιολογητικών κατακύρωσης» η Επιτροπή
Αξιολόγησης θα διαβιβάσει στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. το πρακτικό της, για την έκδοση
της σχετικής απόφασης έγκρισης, την οποία και κοινοποιεί στους προσφέροντες.
4.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς θα αξιολογηθούν µόνο οι προσφορές
που έχουν κριθεί αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής
και των τεχνικών προσφορών.
1.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι εκµετάλλευσης του Εστιατορίου θα αξιολογηθούν µε

βάση τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αξιολόγησης:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συντελεστής

Βαθµός ανά

βαρύτητας

στοιχείο

Τελικός βαθµός
βαθµός

Κριτηρίων

(100 – 110)

(σi) Χ (βi)

(σi)

(βi)

Α΄ Ο Μ Α ∆ Α (Τεχνικών προδιαγραφών,
Ποιότητας, Κάλυψης και Προσφοράς)
Μελέτη λειτουργίας για την παραγωγή γευµάτων
σε σχέση µε την ποιότητα των υλικών και τη

30%

διατροφική αξία των γευµάτων
Συνοδευτικά επιδόρπια

15%

Salad Bar

15%

30

∆ωρεάν παροχή γευµάτων σε έναν αριθµό
εκδηλώσεων της Α.Σ.Κ.Τ.
Σύνολο

Α΄ Ο Μ Α ∆ Α Σ

10%
70%

Β΄ Ο Μ Α ∆ Α (Εγγυήσεις εκτέλεσης του Έργου)
Εκτίµηση για την ποιότητα παροχής υπηρεσιών
κατά την εκτέλεση της σύµβασης (Εµπειρία
παροχής
παροχής υπηρεσιών µαζικής σίτισης 3 τελευταίων

30%

ετών και κύκλος εργασιών)
εργασιών)
Σύνολο

Β΄ Ο Μ Α ∆ Α Σ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α΄ + Β΄ )

2.

30%
100%

Σε κάθε περίπτωση αξιολογούνται και βαθµολογούνται µόνο οι προσφορές που

έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους βασικούς όρους και
τις προδιαγραφές που ορίζονται στη διακήρυξη.
3.

Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου

αξιολόγησης αποτελεσµάτων, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.
4.

Με 100 βαθµούς βαθµολογείται η προσφορά (σε όλα τα επιµέρους κριτήρια-

στοιχεία αξιολόγησης) σε περίπτωση που καλύπτεται το ελάχιστο των απαιτήσεων της
διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει κριθεί ως αποδεκτή. Η βαθµολογία αυτή
µπορεί να αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις της διακήρυξης ή να µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς στις περιπτώσεις που
υπάρχουν επουσιώδεις αποκλίσεις, οι οποίες υπολείπονται των απαιτήσεων.
5.

Η βαθµολογία σε όλα τα στοιχεία (κριτήρια) είναι συγκριτική µεταξύ των

υποψηφίων και σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου.
6.

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ)

της Τιµής της προσφοράς προς την Βαθµολογία της.
Τιµή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ
Λ=
Συνολική Σταθµισµένη Βαθµολογία (B=Σ(βi*σi))
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που
έχουν κριθεί αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους όρους της διακήρυξης.
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∆εδοµένου ότι η αξία του σιτηρεσίου είναι καθορισµένη και αναπροσαρµόζεται µε
Υπουργική Απόφαση (και ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 1,80 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.),
στον παραπάνω τύπο υπολογισµού του λόγου (Λ) ο αριθµητής (Τιµή Προσφοράς χωρίς
ΦΠΑ) είναι σταθερός και ίσος µε 1,80 ευρώ. Συνεπώς ο παρονοµαστής, ήτοι η συνολική
σταθµισµένη βαθµολογία του υποψήφιου είναι αυτή που θα καθορίσει την
συµφερότερη προσφορά.
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

Α΄ ΟΜΑ∆Α

Η

Παραγωγή γευµάτων ήτοι:
πληρότητα

της

µελέτης

λειτουργίας,

ο

αριθµός

του

στελεχιακού

και

εργατοϋπαλληλικού προσωπικού καθώς και ο πρόσθετος τεχνικός εξοπλισµός, που θα
διαθέσει άµεσα ή έµµεσα ο ανάδοχος.


Η πληρότητα και οι ώρες διάθεσης του πρωινού.



Τα επιπλέον όσων προβλέπονται στο βασικό µενού προσφερόµενα εβδοµαδιαίως

συνοδευτικά τα οποία θα συµβάλλουν στην βελτίωση της σίτισης. Για όλα δε τα
προσφερόµενα είδη θα αξιολογηθεί η ποικιλία, η συχνότητα εναλλαγής και η
δυνατότητα επιλογής µεταξύ δύο ειδών της αυτής κατηγορίας.


Τα είδη που θα διατίθενται στο salad bar, ο τρόπος διάθεσης και η ποσότητα που

θα µπορούν να παίρνουν οι σιτιζόµενοι και η ποιότητα των πρώτων υλών.


Τα µέτρα που θα εφαρµόζονται για την ασφάλεια των εργαζοµένων, των

φοιτητών και των εγκαταστάσεων καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθείται ώστε οι
προµήθειες να καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούµενες προδιαγραφές και ιδίως να
διασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής των παρεχοµένων φαγητών.


Αξιολόγηση των δωρεάν προσφεροµένων από τον ανάδοχο εκδηλώσεων και

γευµάτων προς το Ίδρυµα.
ΟΜΑ∆Α Β΄
Αξιολογείται και βαθµολογείται συγκριτικά η ικανότητα των υποψηφίων να παράσχουν
τις ζητούµενες υπηρεσίες µε βάση:


Την εµπειρία σε υπηρεσίες µαζικής σίτισης, που έχουν παρασχεθεί από τον

προσφέροντα µε την σηµερινή µορφή της επιχείρησης κατά τα τρία τελευταία έτη.


Ο κύκλο εργασιών από την παραπάνω µαζική σίτιση σε συνδυασµό µε την αξία

των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί τα τρία τελευταία έτη.
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Ως «µαζική σίτιση» για την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των ανωτέρω στοιχείων
θεωρείται η συστηµατική επί της καθηµερινής βάσεως παροχή πλήρους σίτισης 370
τουλάχιστον ατόµων (+30%) για συνεχές διάστηµα όχι µικρότερο των 9 µηνών ετησίως.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν παρασχεθεί παρόµοιες υπηρεσίες κατά τον
τελευταίο χρόνο.
4.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά τον έλεγχο των προσφορών, θα
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού,
αποκλίσεις από τους ουσιώδες όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 15 του Π.∆. 118/07. Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του ανωτέρω άρθρου για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογιζόµενης
αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
χιλίων και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ.
∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή διαγωνισµών υποβάλλονται µε τη διαδικασία
που προβλέπεται από το Ν. 3886/10 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)»
(ΦΕΚ 173/30.09.2010, τ. Α΄).
4.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει σε ένα και µόνο υποψήφιο Ανάδοχο για το
σύνολο των ζητουµένων υπηρεσιών.
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Α.Σ.Κ.Τ.
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 118/07.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός δεν
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 και του άρθρου 8α του Π∆ 118/07, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που
προσφέρει την αµέσως επόµενη συµφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός
δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως
επόµενη συµφερότερη προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους
προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π∆ 118/07 ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07 και τα ζητούµενά από την παρούσα διακήρυξη
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π∆ 118/07, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου
η εγγύηση συµµετοχής του συµµετέχοντος. Επίσης καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η
εγγύηση συµµετοχής του συµµετέχοντος εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια
των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 118/07.
Η Επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση της, µπορεί να προτείνει, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π∆ 118/07:
 Κατακύρωση των υπηρεσιών για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα
κατά ποσοστό στα εκατό. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή
από τον προµηθευτή.
 Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
 Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία
της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
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 Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του
υπό στοιχείο II της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π∆ 118/07.
 Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού συµβαίνει όταν
συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση.
Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού εκτός των όσων αναφέρονται
στην παρούσα διακήρυξη, θα λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη συµβατική
συµπεριφορά κάθε διαγωνιζοµένου.
4.6 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με έγγραφο, επί αποδείξει γνωστοποιήσεως ανακοινώνεται, στον µεταξύ των
συµµετασχόντων στον παρόντα διαγωνισµό ανακηρυσσόµενο ανάδοχο, η σε αυτόν
κατακύρωση του αποτελέσµατος, ο οποίος καλείται εντός δέκα πέντε ηµερών (15) να
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Από την κατακύρωση του
διαγωνισµού και την

γνωστοποίηση

στον

επιλεγέντα, η

σύµβαση

θεωρείται

καταρτισθείσα, οπότε και αρχίζουν και οι υποχρεώσεις του επιλεγέντος ο οποίος οφείλει
να ενεργοποιήσει αµέσως την σύµβασή του.
Για την υπογραφή της σύµβασης καλείται ο επιλεγείς, όπως εντός ορισµένου χρόνου,
καταθέσει στην Α.Σ.Κ.Τ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε το
Υπόδειγµα ΙΙ του Παραρτήµατος Β΄του παρόντος, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 10% του προϋπολογισθέντος ποσού, χωρίς ΦΠΑ. Η πρόσκληση κατάθεσης
γίνεται µαζί µε την προαναφερόµενη γνωστοποίηση περί της επιλογής του.
Η σύµβαση, που θα υπογραφεί, θα είναι σύµφωνα µε την υπόδειγµα στο Παράρτηµα Γ΄.
Η σύµβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί µε την σύµφωνη γνώµη της Α.Σ.Κ.Τ. και του
Αναδόχου.
Η ισχύς της σύµβασης για την εκµετάλλευση του εστιατορίου της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών αρχίζει από την 01/01/2015 και λήγει την 31/12/2017.
31/12/2017
4.7
4.7 ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1.

Ο προϋπολογισµός των υπηρεσιών σίτισης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των

πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (540.000,00€)
(540.000,00€) για 3 έτη, 180.000,00 ευρώ ανά
έτος, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η πληρωµή θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του
ΚΑΕ 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» του Τακτικού
Προϋπολογισµού της Α.Σ.Κ.Τ. οικονοµικών ετών 2015, 2016 και 2017.
2.

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος κάθε

µήνα, αναλόγως µε τις ηµέρες λειτουργίας του εστιατορίου, µε την προϋπόθεση πάντοτε
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της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων
και µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την κατάθεση των απαραίτητων
δικαιολογητικών που είναι:
•

Τιµολόγιο µε την αξία των υπηρεσιών που έχουν προσφερθεί, η οποία θα ισούται
µε : αριθµός εκδοθεισών καρτών
καρτών σίτισης Χ 1,80 Χ τον αριθµό των ηµερών
λειτουργίας του εστιατορίου.
εστιατορίου Στο παραπάνω ποσό θα προστίθεται ο εκάστοτε
ισχύων ΦΠΑ.

•

Βεβαίωση του αρµόδιου Ασφαλιστικού Ταµείου ή Οργανισµού ότι έγινε η
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούµενου µήνα για το
προσωπικό που απασχολεί.

•
3.

Λοιπά δικαιολογητικά πληρωµής, όπως αναφέρονται στο ∆ηµόσιο Λογιστικό.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων: υπέρ ΜΤΠΥ (3%) και

χαρτόσηµο (2,40 επί του ποσού της κρατήσεως για ΜΤΠΥ) και κράτηση 0,10% επί του
καθαρού ποσού υπέρ της Ε.Α.Α.∆ΗΜ.ΣΥΜΒ.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2198/22-3-94, άρθρο 24, θα
παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος στην καθαρή αξία συναλλαγής του τιµολογίου, 4%
αν πρόκειται για τιµολόγιο πώλησης ή 8%, αν πρόκειται για τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών.
Ο Φ.Π.Α βαρύνει την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να σιτίζει ηµερησίως 370 φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ.,
παρασκευάζοντας τουλάχιστον 370 γεύµατα και δείπνα (µε µία δεδοµένη απόκλιση
(+30%) µε ηµερήσιο σιτηρέσιο ανά φοιτητή 1,80 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ.
2. Κατά την διάρκεια της σύµβασης η Α.Σ.Κ.Τ. δύναται να τροποποιήσει τον αριθµό των
σιτιζοµένων φοιτητών εφόσον έχει πρόσθετη επιχορήγηση για τις δαπάνες σίτισης
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Στη περίπτωση που λόγω δηµοσιονοµικής πολιτικής, υπάρξει µείωση ή περικοπή των
χορηγούµενων από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων
πιστώσεων για τις δαπάνες σίτισης των φοιτητών, η σύµβαση δύναται να
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προσαρµόζεται ή να τροποποιείται ανάλογα. Σε περίπτωση µη συµφωνίας, η
σύµβαση λύνεται µονοµερώς χωρίς αξίωση αποζηµίωσης εκ µέρους του αναδόχου.
4. Η ανάθεση του έργου σίτισης γίνεται για χρονικό διάστηµα από 01/01/2015 έως
και 31/12/2017
31/12/2017, µε εξαίρεση τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο,
Αύγουστο όπου το εστιατόριο
παραµένει κλειστό.
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λειτουργεί το εστιατόριο όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας από ∆ευτέρα έως και Κυριακή και καθ’ όλο το διάστηµα του διδακτικού
έτους από 1ης Σεπτεµβρίου έως 30ης Ιουνίου.
6. Για τον µήνα Σεπτέµβριο και για τις ηµέρες του Σαββάτου και της Κυριακής,
Κυριακής ο
ανάδοχος θα πληρώνεται για το ήµισυ αυτών που σιτίζο
σιτίζονταν
ίζονταν τον Ιούνιο. Για τους
υπόλοιπους µήνες θα πληρώνεται σύµφωνα
σύµφωνα µε τις κάρτες σίτισης που έχουν εκδοθεί
για όλες της ηµέρες του µήνα εκτός των επισήµων αργιών. Επίσης τα γεύµατα θα
προπαρασκευάζονται εντός του εστιατορίου της Α.Σ.Κ.Τ.
7. Εάν για οποιοδήποτε λόγο γίνει παράταση του ακαδηµαϊκού έτους , η λειτουργία του
εστιατορίου παρατείνεται και µετά την 30η Ιουνίου µέχρι την ηµεροµηνία
παράτασης.
8. Η σίτιση δεν θα παρέχεται:
παρέχεται α) κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων,
των διακοπών του Πάσχα η διάρκεια των οποίων γνωστοποιείται για κάθε
ακαδηµαϊκό έτος από το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας της Α.Σ.Κ.Τ. και
β) κατά τη διάρκεια των επίσηµων αργιών στις οποίες το Ίδρυµα είναι κλειστό,
δηλαδή,
δηλαδή την 28η Οκτωβρίου, την 17η Νοεµβρίου, την 30η Ιανουαρίου, την 25η
Μαρτίου, την Καθαρά ∆ευτέρα, την 1η Μαίου και την ∆ευτέρα του Αγίου Πνεύµατος.
Σε περιπτώσεις οµαδικών αποχών, όπως εκδροµές, απεργίες κλπ. θα ειδοποιείται ο
ανάδοχος δύο (2) ηµέρες νωρίτερα για τον αριθµό µερίδων που θα παρασκευάσει.
9. Σε περιόδους κατάληψης του Ιδρύµατος ή βίαιης αναστολής της λειτουργίας του για
οποιοδήποτε λόγο είναι δυνατή η πληρωµή του αναδόχου, εφόσον η Σύγκλητος µε
απόφασή της διαπιστώνει ότι στην περίοδο αυτή σιτίζονταν οι σπουδαστές του
Ιδρύµατος, στο εστιατόριο.
10. Η έναρξη και λήξη της περιόδου λειτουργίας του εστιατορίου µπορεί να µετατίθεται
µε απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στον
ανάδοχο οκτώ (8) ηµέρες πριν από την ηµέρα έναρξης ή λήξης.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει καθηµερινά πρωινό, γεύµα και δείπνο που
θα περιλαµβάνουν δύο (2) επιλογές πρώτου πιάτου και τρεις (3) επιλογές κυρίως
γεύµατος αντίστοιχα. Το γαρνίρισµα όπου απαιτείται, θα είναι διαφορετικό σε κάθε
ένα από τα εναλλακτικά πιάτα. Θα υπάρχει επίσης διαθέσιµο πιάτο για την κάλυψη
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ειδικών διατροφικών αναγκών σιτιζοµένων, που για ιατρικούς, θρησκευτικούς ή
άλλους λόγους δεν µπορούν να ακολουθήσουν το κανονικό πρόγραµµα σίτισης.
12. Με βάση το προτεινόµενο από τον ανάδοχο εβδοµαδιαίο µενού και τους όρους της
παρούσας διακήρυξης για τη σύνθεση και τις προδιαγραφές των γευµάτων, ο
ανάδοχος σε συνεργασία µε την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου (όπως
προβλέπεται από την ΚΥΑΦ5/68535/Β3/18.6.2012 ΦΕΚ 1965τ.Β) θα καταρτίζει
πρόγραµµα σίτισης 4 εβδοµάδων,
εβδοµάδων το οποίο θα αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων
του εστιατορίου στην αρχή κάθε µήνα. Κατά την κατάρτιση του προγράµµατος θα
λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να υπάρχει ποικιλία στον τρόπο µαγειρέµατος των
φαγητών και στο γαρνίρισµα, καθώς και προσαρµογή σε νωπές πρώτες ύλες της
κάθε εποχής.
13. Οι σιτιζόµενοι φοιτητές θα µπορούν, εφόσον το επιθυµούν και υπάρχει περίσσευµα,
να προσέρχονται για «συµπλήρωµα» του κυρίως πιάτου.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε τραπέζι ξύδι, λεµόνι, αλάτι και πιπέρι.
15. Στο εστιατόριο σιτίζονται µόνο φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ. Μέλη του προσωπικού κάθε
κατηγορίας ή οµάδες φιλοξενουµένων της ΑΣΚΤ, µπορούν να σιτίζονται στο
εστιατόριο καταβάλλοντας στην περίπτωση αυτή το αντίτιµο των δύο ευρώ και
πενήντα λεπτών (2,50€) ηµερησίως στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.
16. Η προετοιµασία και παρασκευή των φαγητών και των συνοδευτικών, καθώς και η
παροχή της σίτισης θα γίνεται στους χώρους του εστιατορίου της Α.Σ.Κ.Τ., Πειραιώς
256, µε τον εξοπλισµό που το ίδιο διαθέτει (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις της
παραγράφου 11 του παρόντος παραρτήµατος).
παραρτήµατος) Οι ώρες διανοµής του φαγητού θα
είναι: από 08.30 έως 10.00 π.µ. το πρωινό από 12.30 µ.µ. έως 15.30 µ.µ. το γεύµα
και από 18.30 µ.µ. έως 21.00 µ.µ. το δείπνο. Αν διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται
οι σιτιζόµενοι φοιτητές, οι ώρες αυτές µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση του
Τµήµατος Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας.
17. Για το σερβίρισµα θα χρησιµοποιηθούν µεταλλικοί ανοξείδωτοι δίσκοι ή
οποιοδήποτε άλλου εξοπλισµού σερβιρίσµατος (πιάτα, σχετικά σερβίτσια). Οι
σιτιζόµενοι θα παραλαµβάνουν τους δίσκους σερβιρίσµατος από το πάσο
σερβιρίσµατος αφού περάσουν πρώτα από τον έλεγχο επιδεικνύοντας την κάρτα
σίτισής τους.
18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για τη λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου
το απαραίτητο προσωπικό. Η ΑΣΚΤ δεν ευθύνεται για την επιλογή του προσωπικού
από τον ανάδοχο και για κάθε υποχρέωση του προς αυτό, θα παρακολουθεί όµως
και θα ελέγχει αυστηρά την τήρηση κάθε υποχρέωσης.
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19. Η Α.Σ.Κ.Τ. µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριµνας
έχει το δικαίωµα να αξιώσει την αποµάκρυνση κάθε µέλους του προσωπικού του
αναδόχου, εφόσον αποδεδειγµένα δείχνει απροθυµία συνεργασίας και η εν γένει
συµπεριφορά του δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του
εστιατορίου.
20. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους και τις διατάξεις
της Εργατικής Νοµοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας, τήρηση των Εθνικών
Συλλογικών Συµβάσεων για τις δικαιούµενες αποδοχές, ωράριο εργασίας,
κοινωνικές ασφαλίσεις, µέτρα για την ασφάλεια κατά την ώρα εργασίας. Επίσης
υποχρεούται να χρησιµοποιεί µόνο προσωπικό που θα είναι ασφαλισµένο στο
αρµόδιο Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό.. ∆εν αποκλείεται και η απασχόληση
φοιτητών.
21. Η άποψη των σιτιζοµένων για την ποιότητα, ποσότητα, σερβίρισµα και γενικά την
εξυπηρέτησή τους από τον ανάδοχο, αποτελεί βασικό κριτήριο καλής λειτουργίας
του εστιατορίου. Για το λόγο αυτόν υπάρχει σε εµφανές σηµείο του εστιατορίου
ειδικό κυτίο αρνητικών επισηµάνσεων (παραπόνων), όπου οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους καθώς και προτάσεις για τη
βελτίωση της λειτουργίας του εστιατορίου. Στο άνοιγµα του παραπάνω κυτίου θα
παρευρίσκεται και ο ανάδοχος ή εκπρόσωπός του. Επίσης περιοδικά και
αιφνιδιαστικά θα γίνεται από το Τµήµα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας ή την
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριµνας έλεγχος και αξιολόγηση της σίτισης µε τη διανοµή
και συµπλήρωση από τους σιτιζόµενους ειδικού ερωτηµατολογίου. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις που θα γίνονται από το Τµήµα
Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας.
22. Απαγορεύεται ρητά κάθε υποµίσθωση του εστιατορίου καθώς και η ολική ή µερική
παραχώρηση µε οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση σε τρίτο µέρος ή του συνόλου των
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του αναδόχου από την συνυπολογισθείσα
σύµβαση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη
συνεταίρου και η µεταβολή στο πρόσωπο του εταίρου της εταιρείας σε περίπτωση
που αναδειχθεί ανάδοχος επιχείρησης που λειτουργεί µε οποιαδήποτε εταιρική
µορφή.
23. Η συνδέουσα σχέση της Α,Σ.Κ.Τ. µε τον ανάδοχο ως προς τους χώρους του
εστιατορίου µαγειρεία-αίθουσα εστιάσεως είναι του χρησιδανείου. Η Α.Σ.Κ.Τ. έχει το
δικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης όταν θεωρήσει αναγκαία την ιδιόχρηση
του εστιατορίου µετά από προειδοποίηση που θα κοινοποιηθεί µε απόδειξη στον
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ανάδοχο ένα (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την λύση της σύµβασης. Ο ανάδοχος
δεν µπορεί να αξιώσει καµία αποζηµίωση. Εάν λυθεί µονοµερώς η σύµβαση από
µέρους της Α.Σ.Κ.Τ. κάθε δικαίωµα που έχει συσταθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου
θεωρείται ότι δεν υπάρχει ως προς την Α.Σ.Κ.Τ.
24. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να οργανώσει την όλη λειτουργία του εστιατορίου της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ώστε να εξυπηρετείται αριθµός 370 περίπου
σιτιζόµενων φοιτητών.
25. Η εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της
γνησιότητας και ποιότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών, της ποσότητας και του
βάρους των χορηγούµενων µερίδων φαγητού καθώς και ο έλεγχος της
καθαριότητας των χώρων του εστιατορίου και οτιδήποτε έχει σχέση µε την οµαλή
λειτουργία του εστιατορίου διενεργείται από το Τµήµα Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριµνας και την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου της Α.Σ.Κ.Τ. και είναι
ανεξάρτητος του ελέγχου που ενεργείται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες κρατικές
υπηρεσίες (Αγορανοµία, Υγειονοµική Υπηρεσία).
Το Τµήµα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας της Α.Σ.Κ.Τ. παρακολουθεί την τήρηση
όλων των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, τα δε πορίσµατά του θα
υποβάλλονται στην Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου και στη συνέχεια στη Σύγκλητο
της Α.Σ.Κ.Τ. για λήψη σχετικών αποφάσεων. Η δειγµατοληψία για την άσκηση
χηµικού ελέγχου των χρησιµοποιούµενων υλικών και παρασκευασµάτων, η
διαδικασία της χηµικής ανάλυσης κλπ. ρυθµίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
26. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα
όργανα που τον ασκούν.
27. Η παραχώρηση του εστιατορίου για την εκµετάλλευσή του στον εστιάτορα που θα
αναδειχθεί µε διαγωνισµό έχει αποκλειστικό σκοπό την κατά το δυνατόν ποιοτική
υγιεινή και ποσοτικά επαρκή σίτιση (µεσηµέρι - βράδυ) των φοιτητών και του
προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ. µε την εξασφάλιση τροφής υγιεινής και αρκετής και
περιβάλλοντος καθαρού και ευπρεπούς.
28. Ο κάθε είδους εξοπλισµός και τα υπάρχοντα έπιπλα στο εστιατόριο θα παραδοθούν
στον ανάδοχο µε απογραφή του υφιστάµενου εξοπλισµού και κανονικό πρωτόκολλο
παραλαβής και παράδοσης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα µηχανήµατα,
τον τεχνικό εξοπλισµό και το εστιατόριο µε δικά του έξοδα κατά τη διάρκεια της
σύµβασης. Με τη λήξη της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει µε
σχετικό πρωτόκολλο τα πράγµατα που χρησιδανείστηκε, στην κατάσταση που του
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παραδόθηκαν, και να αποζηµιώσει την Α.Σ.Κ.Τ. για κάθε καταστροφή ή απώλεια των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού της.
29. Ο ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιµοποιήσει τους χώρους και τις εγκαταστάσεις
του εστιατορίου που θα του παραδοθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τις
ανάγκες του φοιτητικού εστιατορίου. Απαγορεύεται επίσης να βγάλει από τους
χώρους της Α.Σ.Κ.Τ. τα είδη του εστιατορίου που θα του παραδοθούν.
Επίσης όταν υπάρχει ανάγκη η Α.Σ.Κ.Τ. µπορεί να χρησιµοποιήσει τους πιο πάνω
χώρους, έπιπλα και εγκαταστάσεις για την τέλεση εορτών, γευµάτων κλπ.
30. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προµηθεύεται µε δικά του έξοδα και δική του
ευθύνη κάθε είδους τρόφιµα και υλικά για την παρασκευή φαγητών αρίστης
ποιότητας ελεγµένα από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. για την ποιότητα
κρεάτων, έλεγχος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία). Η προµήθεια πρώτων υλών που
µε το χρόνο αποθήκευσής τους αναπτύσσουν µικροοργανισµούς (όσπρια, ζυµαρικά
κλπ.,) θα πρέπει να γίνεται σε µικρά χρονικά διαστήµατα για την αποφυγή
φαινοµένων όπως τα παραπάνω) Εννοείται ότι οι πρώτες ύλες που θα
χρησιµοποιούνται στο εστιατόριο θα καταναλώνονται πριν από το χρόνο λήξης τους.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να λάβει ο ανάδοχος για την διατήρηση της σταθερής
θερµοκρασίας ψύξης των κατεψυγµένων προϊόντων κατά την µεταφορά και
αποθήκευσή τους µέχρι τη χρήση τους. Ειδικότερα για τα οπωροκηπευτικά (φρούτα,
σαλάτες, λαχανικά κλπ., θα πρέπει πριν διατεθούν για χρήση να γίνεται διεξοδικός
έλεγχος και µε επιµέλεια η διαλογή τους καθώς και προσεκτικό πλύσιµο).
31. Το βάρος των µερίδων των παρασκευαζοµένων φαγητών και η αναλογία των
χρησιµοποιούµενων υλικών και γενικά των εδεσµάτων καθώς και η ποιότητα θα
είναι τουλάχιστον σύµφωνα µε όσα ορίζονται σχετικά από τις ισχύουσες
αγορανοµικές διατάξεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια από µέρους του για την
καλύτερη ποιοτική σύνθεση των µερίδων καθώς και του βάρους τους.
32. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευµένο προσωπικό για
την πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζοµένων φοιτητών, θα είναι ο αποκλειστικός
υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις του σαν εργοδότη που απορρέουν από την
εργασιακή νοµοθεσία δηλ. νόµιµη άσκηση του επαγγέλµατος, µισθοδοσία, δώρα
εορτών, ασφάλιση στα σχετικά ταµεία, εργατικά ατυχήµατα κλπ. Ειδικά για τον
µάγειρα που θα προσλάβει θα πρέπει να προσκοµίσει τα σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία που θα πιστοποιούν και θα επιβεβαιώνουν τα τυπικά του προσόντα και την
επαγγελµατική του εµπειρία.
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33. Το προσωπικό προσλαµβάνεται από τον ανάδοχο, αφού προηγουµένως διαπιστωθεί
ότι είναι υγιές ψυχικά και σωµατικά, γεγονός το οποίο προκύπτει από επίσηµα
έγγραφα που θα καταθέσει στον ανάδοχο και θα είναι ανά πάσα στιγµή στην
διάθεση των υπηρεσιών Υγιεινής και της Α.Σ.Κ.Τ. Το προσωπικό κατά τις ώρες
εργασίας είναι υποχρεωµένο να φορά ειδική στολή.
34. Ο ανάδοχος υποχρεούται το πρόγραµµα γευµάτων των τεσσάρων εβδοµάδων που
υπέβαλλε µαζί µε την προσφορά του να το επαναλαµβάνει διαδοχικά. Τυχόν
διαφοροποιήσεις του οφειλόµενες είτε σε λόγους εποχιακούς είτε σε λόγους
απρόβλεπτους, θα γίνονται δεκτές µετά από έγκριση του Τµήµατος Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριµνας και της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου της Α.Σ.Κ.Τ.
35. Σε περίπτωση που αναπροσαρµοστεί η αξία των καρτών που δικαιούνται οι φοιτητές
θα βελτιώνεται ανάλογα και το µενού λαµβανοµένου υπόψη και του ποσοστού
αύξησης του πληθωρισµού ύστερα από διαπραγµάτευση µε την Επιτροπή
Φοιτητικού Εστιατορίου και το Τµήµα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας της Α.Σ.Κ.Τ.
36. Ο ανάδοχος έχει δικαίωµα να ζητήσει εύλογη αποζηµίωση από την Α.Σ.Κ.Τ. για κάθε
τυχόν καθυστέρηση ως προς την έναρξη λειτουργίας του εστιατορίου που θα
οφείλεται σε υπαιτιότητα της Α.Σ.Κ.Τ. και αφού δεν ενηµερωθεί εγγράφως οκτώ (8)
ηµέρες πριν τουλάχιστον από την Α.Σ.Κ.Τ.
37. Απαγορεύεται η διακοπή της σίτισης των φοιτητών για οποιοδήποτε λόγο από τον
ανάδοχο.
5.2 ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΟΙΝΕΣ
1.

Για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης που θα υπογραφεί και θα

περιλαµβάνει όλους τους όρους της διακήρυξης, θα επιβάλλονται χρηµατικές ποινές και
διοικητικές ποινές:
i.

Κατά τον έλεγχο της ποσότητας του βάρους οποιασδήποτε µερίδας, επιτρέπεται
να διαπιστωθεί απόκλιση µέχρι 10% από τα όρια που ορίζονται στη διακήρυξη.
∆εν επιτρέπεται όµως να διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση βάρους σε σύνολο
δειγµατοληψίας 5 µερίδων. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις προδιαγραφές
επιβάλλεται χρηµατική ποινή 300 ευρώ.

ii.

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί από τον εργαστηριακό έλεγχο ότι δεν
τηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης
και της προσφοράς του αναδόχου, οι ποινές θα είναι διπλάσιες από αυτές που
αφορούν στον έλεγχο των ποσοτήτων.
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iii.

Σε περίπτωση που κρίνεται ότι το απασχολούµενο προσωπικό δεν επαρκεί για
την οµαλή λειτουργία της σίτισης και ο ανάδοχος δεν προβαίνει σε ανάλογη µε
τις υποδείξεις του Τµήµατος Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας της ΑΣΚΤ ενίσχυσή
του, η ποινή θα είναι όπως στην παραπάνω ii΄ περίπτωση.

iv.

Εάν σε επόµενο έλεγχο διαπιστωθεί παρόµοια παράβαση η χρηµατική ποινή
διπλασιάζεται.

v.

Εάν κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις επαναληφθεί για τρίτη φορά, κινείται
ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. η διαδικασία έκπτωσης του
αναδόχου και η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της
Α.Σ.Κ.Τ.

vi.

Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται µε απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. µετά
από πρόταση του Τµήµατος Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας και η
παρακράτηση των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται από το επόµενο χρηµατικό
ένταλµα πληρωµής του αναδόχου. Για κάθε άλλη απόκλιση από τους όρους της
σύµβασης και της προσφοράς, καθώς και για περιπτώσεις µη τήρησης των
υποχρεώσεων προς τους εργαζόµενους, το Τµήµα Σπουδών & Φοιτητικής
Μέριµνας µετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου
προτείνει στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. την επιβολή χρηµατικής ποινής ανάλογης
αυτών που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση υποτροπής ισχύουν τα
αναφερόµενα στα στοιχεία iii, iv, και v της παραγράφου αυτής.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται µετά τη λήξη της σύµβασης µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
να παραδώσει τους χώρους του εστιατορίου µε τις εγκαταστάσεις, τα έπιπλα και ότι
παρέλαβε σε άριστη κατάσταση, µε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και
παραλαβής, επίσης να αποσύρει τα τυχόν αγορασθέντα από αυτόν έπιπλα, σκεύη,
µηχανολογικό εξοπλισµό.
3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης για εργασίες που έχει εκτελέσει
στο εστιατόριο ή για τοποθέτηση µόνιµων εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται
µετά τη λήξη της σύµβασης να αποζηµιώσει την Α.Σ.Κ.Τ. για κάθε φθορά,
καταστροφή ή απώλεια των παραδοθέντων σε αυτόν εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων,
επίπλων, µαγειρικών σκευών και σκευών εστίασης, όχι όµως και για φθορές που
οφείλονται σε συνήθη χρήση.
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5.3 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Για τα υπόλοιπα θέµατα ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-

2007) προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών», του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών
του ∆ηµοσίου», των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.∆. 346/12-10-98 και του Ν.
2741/99.
2.

Η Α.Σ.Κ.Τ. δικαιούται να µαταιώσει ή να ακυρώσει το διαγωνισµό και να

αποφασίσει την προκήρυξη νέου ή την ανάδειξη Αναδόχου µε ιδιαίτερη συµφωνία άνευ
δικαιώµατος οιασδήποτε αποζηµιώσεως αυτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό.
3.

Η Α.Σ.Κ.Τ. έχει δικαίωµα να καταγγείλει την σύµβαση που θα υπογραφεί

οποτεδήποτε και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σε περίπτωση που δεν τηρεί τους
όρους της. Στην περίπτωση αυτή θα εκπίπτει αυτοδικαίως και η εγγύηση καλής
εκτέλεσης υπέρ της Α.Σ.Κ.Τ.
4.

Η Α.Σ.Κ.Τ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για την υπερωριακή

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή του προσωπικού του Αναδόχου.
5.

Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύµβασης µε τον Ανάδοχο µπορεί να γίνει

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
6.

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η Εκχώρηση µέρους ή του συνόλου των εργασιών,

χωρίς την έγκριση της Α.Σ.Κ.Τ. Απαγορεύεται ρητά κάθε υποµίσθωση των εστιατορίων
ολική ή µερική ή παραχώρηση µε οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση σε τρίτους µέρους ή
του συνόλου των δικαιωµάτων του Αναδόχου, έστω και χωρίς αντάλλαγµα. Επίσης
απαγορεύεται η ανάθεση υποεργολαβικά τµηµάτων της Σύµβασης σε τρίτους.
7.

Ο Ανάδοχος του έργου και η Α.Σ.Κ.Τ. θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της
ισχύος της σύµβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά
∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα αρµόδια ∆ικαστήρια των Aθηνών, εφαρµοστέο δε
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
8.

Η περίληψη της διακήρυξης αυτής να δηµοσιευθεί µία φορά, στην Υπηρεσία

Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων και
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις εφηµερίδες.
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9.

Ως προς τα λοιπά θέµατα που τυχόν δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη

ισχύουν ανάλογα οι σχετικές διατάξεις της λοιπής νοµοθεσίας.

Ο Πρύτανης
Γεώργιος Χαρβαλιάς
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 1814/16-05-2014 διακήρυξης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Α΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ηλώνω ότι η προσφερόµενη τιµή είναι σταθερή και ανέρχεται σήµερα σε ένα ευρώ και
ογδόντα λεπτά (1,80) πλέον Φ.Π.Α., την οποία και αποδέχοµαι. Η τιµή περιλαµβάνει την
αξία του προσφεροµένου µενού σε δικαιούµενους δωρεάν σίτισης φοιτητές.

Ο νόµιµος Εκπρόσωπος
Υπογραφή & Σφραγίδα
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 1814/16-05-2014 διακήρυξης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ονοµασία Τράπεζας ………………….
Ηµεροµηνία
Έκδοσης ................. .
Κατάστηµα .... ......................... ...........................................................................................
…………………………………………………................................. .............................. ΕΥΡΩ
Προς
ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ………………………………………
ΤΜΗΜΑ …………………………………………....
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ .................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των .......... υπέρ της Εταιρείας ... ... ... ... ... ..
... ..... . ... ... ... ... .. .. ∆/νση ....................................................................... δια τη συµµετοχή
της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της ................................... για ...................................
της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, σύµφωνα µε την αριθµ. ……..∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της καθώς
και για τυχόν επαναλήψεις του διαγωνισµού.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ..................... ............... ........... .
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον
ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη
∆ιακήρυξη).
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
Τράπεζά µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙ: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»
Ονοµασία Τράπεζας ......... ...... ................ .
Κατάστηµα ...... ........ ...... .......... .
(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax ) ……………………………... .
....................... ... .............. Ηµεροµηνία έκδοσης
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..ΕΥΡΩ ............................ ........ .
Προς
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ………………………………………
ΤΜΗΜΑ …………………………………………....
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ...... .
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ............. (και
ολογράφως)………………………………………
…………………………………………………….......
στο
οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας …………………………
∆/νση …………………………
……………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ……........... .., που
υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τις υπηρεσίες …….... ............ ...... ... ............ ....
.. (αρ. ∆ιακ/ξης …………. ) προς κάλυψη αναγκών του ...................................... ....... και το
οποίο ποσόν καλύπτει το ……………………. της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ ……………..
ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή
σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά
ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
Τράπεζά µας.
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 1814/16-05-201
2014 διακήρυξης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1836
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
www.asfa.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την εκµετάλλευση του φοιτητικού εστιατορίου της Α.Σ.Κ.Τ.
Στηv Αθήvα σήµερα ……
……ηµέρα……
……,
……, µεταξύ των συµβαλλοµένων αφ’ ενός µεν της
Αvωτάτης Σχoλής Καλώv Τεχvώv (Α.Σ.Κ.Τ.) που εδρεύει στην οδό Πατησίων 42, στην
Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον

Πρύταvη κ. ………. που στο εξής θα

αναφέρεται ως ο «πρώτος των συµβαλλοµένων» και αφ’ ετέρου δε, ο …….που
εδρεύει
…….
στην Αθήνα, οδός ………, µε ΑΦΜ … – ∆.Ο.Υ.
∆.Ο.Υ. …… που στο εξής θα αναφέρεται ως ο
«δεύτερος των συµβαλλοµένων», συµφώvησαv και συvαπoδέχθηκαv τα παρακάτω:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 2/2014 ∆ιακήρυξης
Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκµετάλλευσης του εστιατορίου για
τη σίτιση των φοιτητών της Α
Α.Σ.Κ.Τ. µε κάρτα σίτισης και την κατακύρωση αυτού µε την
από …………απόφαση
της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ.,, αvαθέτει στον ………..τη σίτιση τωv
…………
φoιτητώv της Σχoλής µε τους ακόλoυθoυς όρoυς:
1.

Παρέχεται στ ……………χωρίς µίσθωµα η χρήση του εστιατορίου της Α.Σ.Κ.Τ.
Α
µε

όλο του τον σχετικό εξοπλισµό.
2.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να σιτίζει ηµερησίως 370 φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ.,
Α.Σ.Κ.Τ

(µε µια δεδοµένη απόκλιση στον αριθµό των φοιτητών ±30%),
±30%), µε ηµερήσιο σιτηρέσιο
ανά φοιτητή 1,80 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Ο αριθµός των παραπάνω
σιτιζόµενων φοιτητών είναι ενδεικτικός. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται
στη σίτιση µεγαλύτερου ή µικρότερου αριθµού φοιτητών. Κατά την διάρκεια της
σύµβασης η Α.Σ.Κ.Τ. δύναται να τροποποιήσει τον αριθµό των σιτιζοµένων φοιτητών
εφόσον έχειι πρόσθετη επιχορήγηση για τις δαπάνες σίτισης από το Υπουργείο Παιδείας
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και Θρησκευµάτων. Στη περίπτωση που λόγω δηµοσιονοµικής πολιτικής, υπάρξει
µείωση ή περικοπή των χορηγούµενων από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
& Θρησκευµάτων πιστώσεων για τις δαπάνες σίτισης των φοιτητών, η σύµβαση δύναται
να προσαρµόζεται ή να τροποποιείται ανάλογα. Σε περίπτωση µη συµφωνίας, η
σύµβαση λύνεται µονοµερώς χωρίς αξίωση αποζηµίωσης εκ µέρους του αναδόχου.
3.

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται να προσφέρει την ηµερήσια σίτιση

και στους µη δικαιούµενους δωρεάν σίτισης φοιτητές, καθώς και σε οποιοδήποτε µέλος
του εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ. µε το αντίτιµο των 2,50 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
4.

Η ανάθεση του έργου σίτισης γίνεται για χρονικό διάστηµα από 01/01/2015

έως και 31/12/2017, µε εξαίρεση τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο,
Αύγουστο όπου το εστιατόριο
παραµένει κλειστό. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται να αρχίσει τη σίτιση
των φοιτητών από την υπογραφή της σύµβασης.
σύµβασης ∆εν έχει το δικαίωµα να ζητήσει
αποζηµίωση από την Α.Σ.Κ.Τ. για τυχόν καθυστέρηση ως προς την έναρξη λειτουργίας
του εστιατορίου που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Α.Σ.Κ.Τ. Η έναρξη και λήξη της
περιόδου λειτουργίας του εστιατορίου µπορεί να µετατίθεται µε απόφαση της
Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στον ανάδοχο οκτώ (8) ηµέρες
πριν από την ηµέρα έναρξης ή λήξης.
5.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λειτουργεί το εστιατόριο όλες τις ηµέρες της

εβδοµάδας από ∆ευτέρα έως και Κυριακή και καθ’ όλο το διάστηµα του διδακτικού
έτους από 1ης Σεπτεµβρίου έως 30ης Ιουνίου. Εάν για οποιοδήποτε λόγο γίνει
παράταση του ακαδηµαϊκού έτους , η λειτουργία του εστιατορίου παρατείνεται και µετά
την 30η Ιουνίου µέχρι την ηµεροµηνία παράτασης. Η σίτιση δεν θα παρέχεται:
παρέχεται α) κατά
τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, των διακοπών του Πάσχα η διάρκεια των
οποίων γνωστοποιείται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος από το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας
της Α.Σ.Κ.Τ. και β) κατά τη διάρκεια των επίσηµων αργιών στις οποίες το Ίδρυµα είναι
κλειστό, δηλαδή,
δηλαδή την 28η Οκτωβρίου, την 17η Νοεµβρίου, την 30η Ιανουαρίου, την 25η
Μαρτίου, την Καθαρά ∆ευτέρα, την 1η Μαίου και την ∆ευτέρα του Αγίου Πνεύµατος. Σε
περιπτώσεις οµαδικών αποχών, όπως εκδροµές, απεργίες κλπ. θα ειδοποιείται ο
ανάδοχος δύο (2) ηµέρες νωρίτερα για τον αριθµό µερίδων που θα παρασκευάσει.
6.

Ο αριθµός των δικαιούµενων σίτισης φοιτητών θα δίνεται κάθε µήνα από το

Τµήµα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες αιτήσεις των
φοιτητών. Κατ’ εξαίρεση για τον µήνα Σεπτέµβριο επειδή η προσέλευση των σιτιζοµένων
φοιτητών είναι περιορισµένη, θα παρασκευάζονται και θα προσφέρονται γεύµα και
δείπνο για το ήµισυ των φοιτητών που σιτίζονταν τον µήνα Ιούνιο. Ο δεύτερος των
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συµβαλλοµένων υποχρεούται να αποδέχεται τον τυχόν αυξοµειούµενο αριθµό των
δικαιούµενων σίτισης φοιτητών µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
7.

Η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται µε κάρτα σίτισης στο εστιατόριο µε το σύστηµα

αυτό-εξυπηρέτησης (self-service) και µε ενιαίο εδεσµατολόγιο (µενού) για πρωινό και
δύο γεύµατα (µεσηµέρι - βράδυ). Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται να
προσφέρει καθηµερινά πρωινό, γεύµα και δείπνο που θα περιλαµβάνουν δύο (2)
αντίστοιχα, σύµφωνα
επιλογές πρώτου πιάτου και τρεις (3) επιλογές κυρίως γεύµατος αντίστοιχα
µε την προσφορά του και τους όρους της υπ’ αριθµ. 2/2014 διακήρυξης. Με βάση το
προτεινόµενο από τον ανάδοχο εβδοµαδιαίο µενού και τους όρους της παρούσας
διακήρυξης για τη σύνθεση και τις προδιαγραφές των γευµάτων, ο ανάδοχος σε
συνεργασία µε την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου (όπως προβλέπεται από την
ΚΥΑΦ5/68535/Β3/18.6.2012 ΦΕΚ 1965τ.Β) θα καταρτίζει πρόγραµµα σίτισης 4
εβδοµάδων,
εβδοµάδων το οποίο θα αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων του εστιατορίου στην
αρχή κάθε µήνα. Κατά την κατάρτιση του προγράµµατος θα λαµβάνεται µέριµνα, ώστε
να υπάρχει ποικιλία στον τρόπο µαγειρέµατος των φαγητών και στο γαρνίρισµα, καθώς
και προσαρµογή σε νωπές πρώτες ύλες της κάθε εποχής. Το γαρνίρισµα όπου
απαιτείται, θα είναι διαφορετικό σε κάθε ένα από τα εναλλακτικά πιάτα. Θα υπάρχει
επίσης διαθέσιµο πιάτο για την κάλυψη ειδικών διατροφικών αναγκών σιτιζοµένων, που
για ιατρικούς, θρησκευτικούς ή άλλους λόγους δεν µπορούν να ακολουθήσουν το
κανονικό πρόγραµµα σίτισης.
8.

Η προετοιµασία και παρασκευή των φαγητών και των συνοδευτικών, καθώς και

η παροχή της σίτισης θα γίνεται στους χώρους του εστιατορίου της Α.Σ.Κ.Τ., Πειραιώς
256, µε τον εξοπλισµό που το ίδιο διαθέτει (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις του ανωτέρω
άρθρου 7). Οι ώρες διανοµής του φαγητού θα είναι: από 08.30 έως 10.00 π.µ. το
πρωινό από 12.30 µ.µ. έως 15.30 µ.µ. το γεύµα και από 18.30 µ.µ. έως 21.00 µ.µ. το
δείπνο. Αν διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι σιτιζόµενοι φοιτητές, οι ώρες αυτές
µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση του Τµήµατος Σπουδών & Φοιτητικής
Μέριµνας.
9.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προµηθεύεται µε δικά του έξοδα και δική

του ευθύνη κάθε είδους τρόφιµα και υλικά για την παρασκευή φαγητών αρίστης
ποιότητας ελεγµένα από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. για την ποιότητα
κρεάτων, έλεγχος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία). Η προµήθεια πρώτων υλών που µε το
χρόνο αποθήκευσής τους αναπτύσσουν µικροοργανισµούς (όσπρια, ζυµαρικά κλπ.,) θα
πρέπει να γίνεται σε µικρά χρονικά διαστήµατα για την αποφυγή φαινοµένων όπως τα
παραπάνω). Εννοείται ότι οι πρώτες ύλες που θα χρησιµοποιούνται στο εστιατόριο θα
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καταναλώνονται πριν από το χρόνο λήξης τους. Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να λάβει ο
ανάδοχος για την διατήρηση της σταθερής θερµοκρασίας ψύξης των κατεψυγµένων
προϊόντων κατά την µεταφορά και αποθήκευσή τους µέχρι τη χρήση τους. Ειδικότερα
για τα οπωροκηπευτικά (φρούτα, σαλάτες, λαχανικά κλπ., θα πρέπει πριν διατεθούν για
χρήση να γίνεται διεξοδικός έλεγχος και µε επιµέλεια η διαλογή τους καθώς και
προσεκτικό πλύσιµο).
10.

Το βάρος των µερίδων των παρασκευαζοµένων φαγητών και η αναλογία των

χρησιµοποιούµενων υλικών και γενικά των εδεσµάτων καθώς και η ποιότητα θα είναι
τουλάχιστον σύµφωνα µε όσα ορίζονται σχετικά από τις ισχύουσες αγορανοµικές
διατάξεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια από µέρους του
για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των µερίδων καθώς και του βάρους τους.
11.

Η εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της

γνησιότητας και ποιότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών, της ποσότητας και του
βάρους των χορηγούµενων µερίδων φαγητού καθώς και ο έλεγχος της καθαριότητας
των χώρων του εστιατορίου και οτιδήποτε έχει σχέση µε την οµαλή λειτουργία του
εστιατορίου διενεργείται από το Τµήµα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας και την
Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου της Α.Σ.Κ.Τ. και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που
ενεργείται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες (Αγορανοµία, Υγειονοµική
Υπηρεσία). Το Τµήµα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας της Α.Σ.Κ.Τ. παρακολουθεί την
τήρηση όλων των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, τα δε πορίσµατά του θα
υποβάλλονται στην Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου και στη συνέχεια στη Σύγκλητο της
Α.Σ.Κ.Τ. για λήψη σχετικών αποφάσεων. Η δειγµατοληψία για την άσκηση χηµικού
ελέγχου των χρησιµοποιούµενων υλικών και παρασκευασµάτων, η διαδικασία της
χηµικής ανάλυσης κλπ. ρυθµίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον
ασκούν.
12.

Η άποψη των σιτιζοµένων για την ποιότητα, ποσότητα, σερβίρισµα και γενικά την

εξυπηρέτησή τους από τον ανάδοχο, αποτελεί βασικό κριτήριο καλής λειτουργίας του
εστιατορίου. Για το λόγο αυτόν υπάρχει σε εµφανές σηµείο του εστιατορίου ειδικό κυτίο
αρνητικών επισηµάνσεων (παραπόνων), όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της
λειτουργίας του εστιατορίου. Στο άνοιγµα του παραπάνω κυτίου θα παρευρίσκεται και ο
ανάδοχος ή εκπρόσωπός του. Επίσης περιοδικά και αιφνιδιαστικά θα γίνεται από το
Τµήµα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας ή την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριµνας έλεγχος
και αξιολόγηση της σίτισης µε τη διανοµή και συµπλήρωση από τους σιτιζόµενους
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ειδικού ερωτηµατολογίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις
υποδείξεις που θα γίνονται από το Τµήµα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας.
13.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί εξειδικευµένο προσωπικό, πάντα

ενδεδυµένο µε τις στολές που επιβάλλουν οι αγορανοµικές διατάξεις και οι κανόνες
υγιεινής, σύµφωνα µε την προσφορά του. Η ΑΣΚΤ δεν ευθύνεται για την επιλογή του
προσωπικού από τον ανάδοχο και για κάθε υποχρέωση του προς αυτό, θα
παρακολουθεί όµως και θα ελέγχει αυστηρά την τήρηση κάθε υποχρέωσης.
14.

Η Α.Σ.Κ.Τ. µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριµνας

έχει το δικαίωµα να αξιώσει την αποµάκρυνση κάθε µέλους του προσωπικού του
αναδόχου, εφόσον αποδεδειγµένα δείχνει απροθυµία συνεργασίας και η εν γένει
συµπεριφορά του δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του
εστιατορίου.
15.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους και τις

διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας, τήρηση των Εθνικών
Συλλογικών Συµβάσεων για τις δικαιούµενες αποδοχές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές
ασφαλίσεις, µέτρα για την ασφάλεια κατά την ώρα εργασίας. Επίσης υποχρεούται να
χρησιµοποιεί µόνο προσωπικό που θα είναι ασφαλισµένο στο αρµόδιο Ασφαλιστικό
Ταµείο ή Οργανισµό.. ∆εν αποκλείεται και η απασχόληση φοιτητών.
16.

Απαγορεύεται ρητά κάθε υποµίσθωση του εστιατορίου καθώς και η ολική ή

µερική παραχώρηση µε οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση σε τρίτο µέρος ή του συνόλου
των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του αναδόχου από την συνυπολογισθείσα
σύµβαση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη συνεταίρου
και η µεταβολή στο πρόσωπο του εταίρου της εταιρείας σε περίπτωση που αναδειχθεί
ανάδοχος επιχείρησης που λειτουργεί µε οποιαδήποτε εταιρική µορφή.
17.

Η συνδέουσα σχέση της Α,Σ.Κ.Τ. µε τον ανάδοχο ως προς τους χώρους του

εστιατορίου (µαγειρεία- αίθουσα σίτισης-εξοπλισµός) είναι του χρησιδανείου. Ο
δεύτερος των συµβαλλοµένων απαγορεύεται να χρησιµοποιήσει τις εγκαταστάσεις του
εστιατορίου που θα του παραδοθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τις
ανάγκες του φοιτητικού εστιατορίου. Απαγορεύεται επίσης να βγάλει από την Α.Σ.Κ.Τ. τα
είδη του εστιατορίου που θα του παραδοθούν. Επίσης όταν υπάρχει ανάγκη, η Α.Σ.Κ.Τ.
µπορεί να χρησιµοποιήσει τους παραπάνω χώρους, έπιπλα και εγκαταστάσεις για την
τέλεση εορτών, γευµάτων, κλπ.
18.

Ο κάθε είδους εξοπλισµός και τα υπάρχοντα έπιπλα στο εστιατόριο θα

παραδοθούν στον ανάδοχο µε απογραφή του υφιστάµενου εξοπλισµού και κανονικό
πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα
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µηχανήµατα, τον τεχνικό εξοπλισµό και το εστιατόριο µε δικά του έξοδα κατά τη
διάρκεια της σύµβασης.
Μετά τη λήξη της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες να
παραδώσει τους χώρους του εστιατορίου µε τις εγκαταστάσεις, τα έπιπλα, τον
εξοπλισµό και ότι παρέλαβε σε άριστη κατάσταση, µε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης
και παραλαβής. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης για εργασίες που έχει
εκτελέσει στο εστιατόριο ή για τοποθέτηση µόνιµων εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος,
επίσης, υποχρεούται µετά τη λήξη της σύµβασης να αποζηµιώσει την Α.Σ.Κ.Τ. για κάθε
φθορά, καταστροφή ή απώλεια των παραδοθέντων σε αυτόν εγκαταστάσεων,
µηχανηµάτων, επίπλων, µαγειρικών σκευών και σκευών εστίασης, όχι όµως και για
φθορές που οφείλονται σε συνήθη χρήση.
Επίσης οφείλει να προσκοµίσει εξοφλητικές αποδείξεις όλων των λογαριασµών που τον
βαρύνουν.
19.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει µε δικά του έξοδα την απολύµανση του

χώρου του εστιατορίου, την συντήρηση ή την αντικατάσταση των µηχανηµάτων και
σκευών του εστιατορίου, την αναγόµωση του συστήµατος πυρανίχνευσης και
πυρόσβεσης σε όλους τους χώρους του εστιατορίου, την ασφάλιση του χώρου και του
περιεχοµένου του εστιατορίου µε δικαιούχο την Α.Σ.Κ.Τ., τη βαφή των χώρων του
εστιατορίου, την τοποθέτηση ανθέων και δέντρων στους χώρους του εστιατορίου, την
τήρηση των κανόνων υγιεινής στην αίθουσα σίτισης, στα µαγειρεία και στους
αποθηκευτικούς χώρους, τη συµπλήρωση όλων των ελλείψεων του εστιατορίου και την
εγκατάσταση κάθε µηχανήµατος που θα απαιτηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
φοιτητών.
Τον ανάδοχο βαρύνει επίσης η δαπάνη κατανάλωσης φυσικού αερίου που απαιτείται
για τη λειτουργία του εστιατορίου.
20.

Η Α.Σ.Κ.Τ. έχει το δικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης όταν θεωρήσει

αναγκαία την ιδιόχρηση του εστιατορίου µετά από προειδοποίηση που θα κοινοποιηθεί
µε απόδειξη στον ανάδοχο ένα (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την λύση της σύµβασης.
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να αξιώσει καµία αποζηµίωση. Εάν λυθεί µονοµερώς η
σύµβαση από µέρους της Α.Σ.Κ.Τ. κάθε δικαίωµα που έχει συσταθεί από τον ανάδοχο
υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει ως προς την Α.Σ.Κ.Τ.
21.

Για τηv παρoύσα σύµβαση, ισχύoυv όλoι oι όρoι πoυ περιλαµβάvovται στην υπ’

αριθµ. 2/2014 ∆ιακήρυξη. Για κάθε παράβαση, θα επιβάλλονται χρηµατικές ποινές και
διοικητικές ποινές:
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i.

Κατά τον έλεγχο της ποσότητας του βάρους οποιασδήποτε µερίδας, επιτρέπεται να
διαπιστωθεί απόκλιση µέχρι 10% από τα όρια που ορίζονται στη διακήρυξη. ∆εν
επιτρέπεται όµως να διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση βάρους σε σύνολο
δειγµατοληψίας 5 µερίδων. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις προδιαγραφές
επιβάλλεται χρηµατική ποινή 300 ευρώ.

ii.

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί από τον εργαστηριακό έλεγχο ότι δεν τηρούνται οι
ποιοτικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της
προσφοράς του αναδόχου, οι ποινές θα είναι διπλάσιες από αυτές που αφορούν
στον έλεγχο των ποσοτήτων.

iii.

Σε περίπτωση που κρίνεται ότι το απασχολούµενο προσωπικό δεν επαρκεί για την
οµαλή λειτουργία της σίτισης και ο ανάδοχος δεν προβαίνει σε ανάλογη µε τις
υποδείξεις του Τµήµατος Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας της ΑΣΚΤ ενίσχυσή του, η
ποινή θα είναι όπως στην παραπάνω ii΄ περίπτωση.

iv.

Εάν σε επόµενο έλεγχο διαπιστωθεί παρόµοια παράβαση η χρηµατική ποινή
διπλασιάζεται.

v.

Εάν κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις επαναληφθεί για τρίτη φορά, κινείται
ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. η διαδικασία έκπτωσης του
αναδόχου και η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της
Α.Σ.Κ.Τ.

vi.

Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται µε απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. µετά από
πρόταση του Τµήµατος Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας και η παρακράτηση των
αντίστοιχων ποσών θα γίνεται από το επόµενο χρηµατικό ένταλµα πληρωµής του
αναδόχου. Για κάθε άλλη απόκλιση από τους όρους της σύµβασης και της
προσφοράς, καθώς και για περιπτώσεις µη τήρησης των υποχρεώσεων προς τους
εργαζόµενους, το Τµήµα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας µετά από σχετική
εισήγηση της επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου προτείνει στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ.
την επιβολή χρηµατικής ποινής ανάλογης αυτών που αναφέρονται παραπάνω. Σε
περίπτωση υποτροπής ισχύουν τα αναφερόµενα στα στοιχεία

iii, iv, και v της

παραγράφου αυτής.
22.

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται να υποβάλει στην Α.Σ.Κ.Τ. στo

τέλoς κάθε µήvα, βεβαίωση του Τµήµατος Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας όπου
αναγράφεται ο αριθµός των φοιτητών και το χρονικό διάστηµα που είχαν την
δυνατότητα σίτισης (βάσει των καρτών σίτισης), σύµφωνα µε την οποία θα υπολογίζεται
η αναλογούσα αµοιβή από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της Α.Σ.Κ.Τ.
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23.

Η πληρωµή του δεύτερου των συµβαλλοµένων θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα

στο τέλος κάθε µήνα και µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την κατάθεση των
απαραίτητων

δικαιολογητικών.

Η

ηµερήσια

αποζηµίωση

του

δεύτερου

των

συµβαλλοµένων ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τον αριθµό των ηµερησίως
δικαιούµενων σίτισης φοιτητών επί της αξίας των 1,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε
φοιτητή, ποσό που προσδιορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες σχετικές Υπουργικές
Αποφάσεις.
24.

∆ιευκρινίζεται ότι η πληρωµή κάθε µήνα θα γίνεται σύµφωνα µε τον συνολικό

αριθµό των καρτών σίτισης που έχουν εκδοθεί µέχρι το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
και ο οποίος θα δίδεται από το Τµήµα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας βάσει των
εγκεκριµένων αιτήσεων παροχής σίτισης..
Για τηv πιστή εφαρµoγή τωv όρωv της σύµβασης καθώς και για oπoιαδήπoτε
απαίτηση ή αξίωση του πρώτου συµβαλλοµένου κατά του δεύτερου συµβαλλοµένου ή
τωv υπ΄αυτού πρoστηθέvτωv πρoσώπωv, ο δεύτερος των συµβαλλοµένων κατέθεσε τηv
υπ΄ αριθµ. ………….. µε ηµερoµηvία ………….. εγγυητική επιστoλή καλής εκτέλεσης της
Τράπεζας ……………….. στo όvoµα της Α.Σ.Κ.Τ., πoσoύ ……………. ευρώ.
ευρώ
Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση σε τρία πρωτότυπα και
αφoύ αναγνώστηκε, υπoγράφεται όπως ακoλoυθεί.
Η σύµβαση αυτή είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο βάσει του ν.3861/2010.

ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI
Ο Πρύταvης της Α.Σ.Κ.Τ.

Ο Ανάδοχος
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