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Πατησίων 42 - Αθήνα

Αρ.Πρωτ.: 1931

∆ευτέρα έως Παρασκευή

Αρ.∆/ξης: 7/2013

09.00 π.µ. – 14.00 µ.

Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη
Τηλ.: 210/3897-106

αναδόχου

κ. Κυρ. Λυράκο

ΑΣΚΤ µε κάρτα σίτισης, για τη σίτιση 350

Τηλ.:210/3897-129

(±30%) φοιτητών.

κ. Κων/νο Τόκκα
Fax:210/3816-926
e-mail:lyrakos_k@asfa.gr
e-mail: athina@asfa.gr

λειτουργίας

του

εστιατορίου

της

Προϋπολογισµός:
€ 60.000,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά.
∆ιάρκεια της σύµβασης από 01/09/2013 έως και
31/12/2013

 Ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης για δηµοσίευση στον Ελληνικό
Τύπο: 04/06/2013
 Ηµεροµηνία Ανάρτησης στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»: 31/05/2013
 Ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης για δηµοσίευση στο Tεύχος
∆ιακηρύξεων (∆.∆.Σ.): 04/06/2013
Επίσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ. www.asfa.gr

(ΓΕΝΙΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) στο Κεντρικό Κτίριο της ΑΣΚΤ

(Πατησίων 42 – Αθήνα) και στο κτιριακό συγκρότηµα της Α.Σ.Κ.Τ. (Πειραιώς 256Αγ.Ιωαν. Ρέντη).
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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην
παρούσα διακήρυξη, έχοντας υπόψη τις πιο κάτω διατάξεις :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

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΄ ),
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
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
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 από 28/05/2013 απόφαση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών
Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισµό της Α.Σ.Κ.Τ
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Προκηρύσσουµε
Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο
κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας
του εστιατορίου της ΑΣΚΤ µε κάρτα σίτισης για τους φοιτητές της ΑΣΚΤ.
Τόπος ∆ιαγωνισµού: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, «Αίθουσα Πρεβελάκη»
Πατησίων 42-Αθήνα
Υποβολή Προσφορών: ∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013, ώρα 14:30 π.µ. (λήξη
κατάθεσης προσφορών) Τµήµα Πρωτοκόλλου της Α.Σ.Κ.Τ. Πατησίων 42,
10682-Αθήνα
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού: Τρίτη 18 Ιουνίου 2013, ώρα 10.00 π.µ.
Κριτήριο Αξιολόγησης:

Συµφερότερη προσφορά

Προϋπολογισµός:

60.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

∆ιάρκεια σύµβασης:

από 01/09/2013 έως 31/12/2013

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Χαρβαλιάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 1ο
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει το έργο λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου της ΑΣΚΤ
που στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότηµα της ΑΣΚΤ που βρίσκεται επί της οδού
Πειραιώς 256 – Ρέντης και είναι εξοπλισµένο µε το βασικό τεχνικό εξοπλισµό για
τέσσερις (4) µήνες και ειδικότερα:
Να εξυπηρετήσει κατά το βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες:

Α.


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
Να εξασφαλίσει προς τούτο:

Β.


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 Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών µε όλο του το σχετικό
εξοπλισµό. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται τους χώρους του
εστιατορίου και των µαγειρείων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για να
διαµορφώσουν γνώµη προκειµένου να συντάξουν την προσφορά τους.
2. Ο συνολικός αριθµός των φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που
δικαιούνται δωρεάν σίτιση ανέρχεται µε τα σηµερινά δεδοµένα στους 350
φοιτητές περίπου, (µε µια απόκλιση στον αριθµό των φοιτητών ±30%).Ο αριθµός
των παραπάνω σιτιζόµενων φοιτητών είναι ενδεικτικός. Ο ανάδοχος υποχρεούται
στην σίτιση µεγαλύτερου ή µικρότερου αριθµού φοιτητών.
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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, καφές κ.λ.π) 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, ειδικά για το µήνα Σεπτέµβριο ο ανάδοχος θα
πληρώνεται για το ήµισυ αυτών που σιτίζονταν το µήνα Ιούνιο.
Άρθρο 2ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου
2. Συνεταιρισµοί
3. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Στην περίπτωση ενώσεων και κοινοπραξιών, αυτές δεν υποχρεούνται να λάβουν
ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου υποβάλουν κοινή προσφορά.
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.

Πιστοποίηση κατά HACCP

2.

Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986/Α΄/75 µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής η οποία θα αναφέρει:
 Τα στοιχεία του διαγωνισµού
 Ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή σε ισοδύναµη
επαγγελµατική οργάνωση, και το ειδικό επάγγελµα τους
 ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ι. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
ΙΙ. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
ΙΙΙ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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ΙV. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991,
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για
την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
V. να έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου,
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή.
 ότι

δεν

τελεί

σε

κατάσταση

πτώχευσης,

εκκαθάρισης,

παύσης

δραστηριοτήτων, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη από εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
 ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές,
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
 ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν.1599/1986/Α΄/75 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής η οποία θα αναφέρει ότι :
•

Η προσφορά τους συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα και µε ποινή αποκλεισµού
όλους τους όρους της.

•

∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου

•

∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης

•

∆εν έχει επιβληθεί ποινική ή και διοικητική κύρωση για υγειονοµικές και
αγορανοµικές παραβάσεις κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας

•

Με την υπογραφή της σύµβασης 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.

4.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 της παρ. 4 του άρθρου 8 του

ν.1599/1986/Α΄/75 µε την οποία θα δηλώνει :
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•

Την οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης (φωτοαντίγραφα Ισολογισµού των
τριών τελευταίων ετών)

•

Την επιχειρηµατική δοµή, όπως και τη µορφή της επιχείρησης, το εύρος της
δραστηριότητάς της και το κύρος της.

•

Τις εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης

•

Τον τεχνικό εξοπλισµό και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση

2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα A΄, Β΄, Γ΄,
∆΄, E΄, & Στ΄ που θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής και τις
σχετικές νοµοθετικές διατάξεις.
Άρθρο 3ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε

1.1

φάκελο

δακτυλογραφηµένες

ή

καθαρογραµµένες,

υποχρεωτικά

στην

Ελληνική γλώσσα.
Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση νοείται

1.2

∆ήλωση του Ν.1599/86.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής,

1.3

αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.
1.4

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.4.1

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.4.2

Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό

1.4.3

Ο αριθµός της διακήρυξης

1.4.4

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού

1.4.5

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 Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή
αντιπρόσωπό του, ο οποίος διορίζεται νοµίµως και προσκοµίζει εξουσιοδότηση.
1.5

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

1.5.1

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά,
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µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα
στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επί ποινή
απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.5.2

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου παράγραφος 1.4.

1.5.3

Ο φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς» θα πρέπει να περιέχει, τους
παρακάτω ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ :

1.

Το προσφερόµενο ενδεικτικό εδεσµατολόγιο τεσσάρων (4) εβδοµάδων,

συµπεριλαµβανοµένων των συνοδευτικών και των 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 Φ.Ε. που αναφέρονται στην
παρούσα διακήρυξη, τον υπάρχοντα εξοπλισµό, τη διάταξη των 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, 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
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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.


α.

Τη διαδικασία που θα εφαρµόζεται και η οποία θα εξασφαλίζει:
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.

Αποδεικτικά στοιχεία
Συµβάσεις, βεβαιώσεις κ.λ.π. των υπηρεσιών µαζικής σίτισης, που έχουν
παρασχεθεί από τον προσφέροντα µε την παρούσα µορφή της επιχείρησης την
τελευταία τριετία. Από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει 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.
Από τα παραπάνω θα αξιολογηθούν:



Η εµπειρία των τριών (3) τελευταίων ετών



Το ύψος του κύκλου εργασιών (αριθµός σιτισθέντων και αξία) των τριών (3)
τελευταίων ετών


4.

Η επιτυχής υλοποίηση του έργου σε κάθε περίπτωση
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί πλήρους αποδοχής των γενικών και
ειδικών όρων της προκήρυξης και ότι επισκέφθηκαν το χώρο και έλαβαν
γνώση του υπάρχοντος εξοπλισµού και των τοπικών συνθηκών

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.
1.5.4

Η «Οικονοµική Προσφορά» θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

∆εδοµένου ότι η αξία του σιτηρέσιου 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
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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.
Άρθρο 4ο
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.

Η αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή

∆ιενέργειας Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών της Α.Σ.Κ.Τ., στην Αίθουσα Πρεβελάκη στο
κεντρικό κτίριο της Α.Σ.Κ.Τ., Πατησίων 42-Αθήνα. 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 όργανο της
Α.Σ.Κ.Τ., χωρίς να αποσφραγιστούν.
2.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και της τεχνικής

αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης θα διαβιβάσει στο αρµόδιο συλλογικό το/α
πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας
ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών κοινοποιεί τα αποτελέσµατα της απόφασής της στους προσφέροντες καθώς
και την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Η Επιτροπή
Αξιολόγησης κατατάσσει σε συγκριτικό πίνακα τις προσφορές και διαβιβάζει στο
αρµόδιο συλλογικό όργανο το πρακτικό για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η
Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τα αποτελέσµατα της απόφασης στους προσφέροντες
και 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 στο αρµόδιο συλλογικό όργανο το πρακτικό της, για την
έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης και κοινοποιεί τα αποτελέσµατα της
απόφασής της στους προσφέροντες.
3. Με έγγραφο, ανακοινώνεται, στον ανάδοχο, η σε αυτόν κατακύρωση του
αποτελέσµατος, ο οποίος καλείται εντός δέκα ηµερών (10) να προσέλθει για την
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υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 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 σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ του παρόντος,
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του ζητούµενου ποσού, χωρίς ΦΠΑ.
Εάν ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε Κοινοπραξία προσκοµίζεται επιπλέον και νόµιµη
σύµβαση σύστασης Κοινοπραξίας και το καταστατικό αυτής.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,
εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες
περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να
τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Κατά τα λοιπά τα συµβατικά τεύχη της σύµβασης που θα υπογραφεί κατά σειρά

4.

ισχύος θα είναι τα εξής : η σύµβαση, η παρούσα ∆ιακήρυξη, η τεχνική προφορά
του αναδόχου, η οικονοµική προσφορά του αναδόχου
Άρθρο 5ο
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος κάθε
µήνα, αναλόγως µε τις ηµέρες λειτουργίας του εστιατορίου, µε την προϋπόθεση
πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείου ∆ια Βίου
Μάθησης & 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 σίτισης Χ 1,80 Χ τον αριθµό των
ηµερών λειτουργίας του 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.

•

Λοιπά δικαιολογητικά πληρωµής, όπως αναφέρονται στο ∆ηµόσιο Λογιστικό

•

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, το χαρτόσηµο της
σύµβασης και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ δηµοσίου ή τρίτου.
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3.

Ο Φ.Π.Α βαρύνει την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

4.

Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2198/94 θα γίνεται παρακράτηση
φόρου 4% στην καθαρή αξία συναλλαγής του εκάστοτε τιµολογίου.

5.

Προκαταβολές είτε για έναντι γενόµενης παροχής συσσιτίου, είτε
µελλοντικής, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν δίδονται.
Άρθρο 6ο
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν αποκλειστικά τους παρέχοντες υπηρεσίες για
τρείς (3) µήνες από τη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν προκύψει θέµα
παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή θα απευθύνει γραπτώς ερώτηµα
προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι
υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε τρεις (3) ηµέρες. Η
ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους παρέχοντες υπηρεσιών µπορεί
να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον
προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Άρθρο 7ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις- ∆ιοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και από το Ν.
3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεωνΕναρµόνιση 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.
(ΦΕΚ173/30.09.2010, τ.Α΄)
Άρθρο 8ο
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ

1.

Ο Ανάδοχος του έργου και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών θα προσπαθούν να
ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους
σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.

2.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και
συγκεκριµένα τα αρµόδια ∆ικαστήρια των Aθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι
πάντοτε το Ελληνικό.
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Άρθρο 9ο
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να σιτίζει ηµερησίως 350 φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ.,
παρασκευάζοντας τουλάχιστον 350 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, ∆ια Βίου Μάθησης 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 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 01/09/2013 έως
και 31.12.2013.
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λειτουργεί το εστιατόριο όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας από ∆ευτέρα έως και Κυριακή και καθ’ όλο το διάστηµα από 1ης
Σεπτεµβρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2013.
6. Για τον µήνα Σεπτέµβριο (εάν δεν έχουν εκδοθεί νέες κάρτες σίτιτσης) και για
τις ηµέρες του Σαββάτου και της Κυριακής, ο ανάδοχος θα πληρώνεται για το
ήµισυ αυτών που σιτιζόνταν τον Ιούνιο. Για τους υπόλοιπους µήνες θα
πληρώνεται 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. Η σίτιση δεν θα παρέχεται: α) κατά τη διάρκεια των διακοπών των
Χριστουγέννων β) κατά τη διάρκεια των επίσηµων αργιών στις οποίες το Ίδρυµα
είναι κλειστό, δηλαδή, την 28η Οκτωβρίου και την 17η Νοεµβρίου.
8. 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
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Σύγκλητος µε απόφαση 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 ΑΣΚΤ. 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 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, 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. 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
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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.
19. Η Α.Σ.Κ.Τ. µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιτροπής Φοιτητικού
Εστιατορίου 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 Φοιτητικού Εστιατορίου έλεγχος και αξιολόγηση της σίτισης µε τη
διανοµή και συµπλήρωση από τους σιτιζόµενους ειδικού ερωτηµατολογίου. Ο
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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 Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών µε τον ανάδοχο ως
προς τους χώρους του εστιατορίου µαγειρεία-αίθουσα εστιάσεως είναι του
χρησιδανείου. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 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
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών κάθε δικαίωµα που έχει συσταθεί από τον
ανάδοχο υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει ως προς την Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών.
24. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να οργανώσει την όλη λειτουργία του εστιατορίου
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ώστε να εξυπηρετείται αριθµός 350
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,
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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.
Από την παράδοση στον ανάδοχο των πιο πάνω ειδών και µέχρι την επιστροφή
τους στην Α.Σ.Κ.Τ. κατά τη λήξη της σύµβασης ή για άλλο λόγο, ο ανάδοχος
ευθύνεται και για ελαφριά ακόµη αµέλεια απέναντι στην Α.Σ.Κ.Τ. για κάθε
φθορά ή µεταβολή των πραγµάτων που χρησιδανείστηκε. Βεβαίως εξυπακούεται
ότι µε τη λήξη της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει µε σχετικό
πρωτόκολλο τα πράγµατα που χρησιδανείστηκε στην κατάσταση που του
παραδόθηκαν από την Α.Σ.Κ.Τ.
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
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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.
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 Φοιτητικής Μέριµνας &
Σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
36. Ο ανάδοχος έχει δικαίωµα να ζητήσει εύλογη αποζηµίωση από την Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών για κάθε τυχόν καθυστέρηση ως προς την έναρξη
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λειτουργίας του εστιατορίου που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών 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.
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.
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 ΑΣΚΤ.
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
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προτείνει στη Σύγκλητο της ΑΣΚΤ 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 Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών 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.

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Χαρβαλιάς

21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι εκµετάλλευσης του Εστιατορίου θα αξιολογηθούν µε

1.

βάση τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αξιολόγησης:

Α΄ Ο Μ Α ∆ Α

Συντελεστής

Στοιχεία που αξιολογούνται

Μελέτη λειτουργίας για την παραγωγή γευµάτων

Βαθµός/στοιχείο

βαρύτητας

(100 – 110)

(1)

(2)

Τελικός βαθµός
1Χ2=

27%

σε σχέση µε την ποιότητα των υλικών και τη
διατροφική αξία των γευµάτων
Συνοδευτικά επιδόρπια

13%

Salad Bar

12%

Μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή προσωπικού
8%

εγκαταστάσεων και τελικού προϊόντος
Σύνολο

60%

Α΄ Ο Μ Α ∆ Α Σ

Β΄ Ο Μ Α ∆ Α

Συντελεστής

Στοιχεία που αξιολογούνται

Εµπειρία παροχής υπηρεσιών µαζικής σίτισης (3

Βαθµός/στοιχείο

βαρύτητας

(100 – 110)

(1)

(2)

Τελικός βαθµός
1Χ2=

18%

τελευταίων ετών)
9%

Κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας
∆ωρεάν

παροχή

γευµάτων

σε

έναν

αριθµό

13%

εκδηλώσεων της Α.Σ.Κ.Τ.
Σύνολο

Β΄ Ο Μ Α ∆ Α Σ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α΄ + Β΄ )

40%
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. Προσφορές που παρουσιάζουν
κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου αξιολόγησης αποτελεσµάτων, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
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απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 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. Η βαθµολογία σε
όλα τα στοιχεία (κριτήρια) είναι συγκριτική µεταξύ των υποψηφίων και σταθµίζεται
µε τον συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου.

Για την αξιολόγηση της προσφοράς ως συµφερότερης και την τελική επιλογή του
αναδόχου λαµβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται παραπάνω.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν και θα βαθµολογηθούν ως εξής:
Α΄ ΟΜΑ∆Α
 Παραγωγή γευµάτων ήτοι:
Η 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.
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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 (αριθµός σιτισθέντων
κ.λ.π.) σε συνδυασµό µε την αξία των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί τα
τρία τελευταία έτη (2009-2012)
 Αξιολόγηση των δωρεάν προσφεροµένων από τον ανάδοχο εκδηλώσεων και
γευµάτων προς το Ίδρυµα.
Ως «µαζική σίτιση» για την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των ανωτέρω στοιχείων
θεωρείται η συστηµατική επί της καθηµερινής βάσεως παροχή πλήρους σίτισης 350
τουλάχιστον ατόµων (+30%) για συνεχές διάστηµα όχι µικρότερο των 9 µηνών
ετησίως. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν παρασχεθεί παρόµοιες υπηρεσίες
κατά τον τελευταίο χρόνο.

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Χαρβαλιάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
«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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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. …… που στο εξής θα αναφέρεται ως ο «δεύτερος των
συµβαλλοµένων», συµφώvησαv και συvαπoδέχθηκαv τα παρακάτω:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. ……∆ιακήρυξης
Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκµετάλλευσης του εστιατορίου για τη
σίτιση των φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών µε κάρτα σίτισης και την
κατακύρωση αυτού µε την από …………απόφαση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών, αvαθέτει στον ………..τη σίτιση τωv φoιτητώv της Σχoλής µε τους
ακόλoυθoυς όρoυς:
1.

Παρέχεται στ ……………χωρίς µίσθωµα η χρήση του εστιατορίου της Ανωτάτης
Σχoλής Καλών Τεχνών µε όλο του τον σχετικό εξοπλισµό.

2.

Ο συνολικός αριθµός τωv φoιτητώv της Ανωτάτης Σχoλής Καλών Τεχνών πoυ
δικαιoύvται δωρεάν σίτιση ανέρχεται στους 350 φοιτητές περίπου, (µε µια δεδοµένη
απόκλιση στον αριθµό των φοιτητών ±30%) Ο αριθµός των παραπάνω σιτιζόµενων
φοιτητών είναι ενδεικτικός. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται στη σίτιση
µεγαλύτερου ή µικρότερου αριθµού φοιτητών.

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 Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
µε το αντίτιµο των 2,50 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

4.

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).

5.

Ο αριθµός των δικαιούµενων σίτισης φοιτητών θα δίνεται κάθε µήνα από το Τµήµα
Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες αιτήσεις των
φοιτητών. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται να αποδέχεται τον τυχόν
αυξοµειούµενο αριθµό των δικαιούµενων σίτισης φοιτητών ειδικά για το µήνα
Σεπτέµβριο ο ανάδοχος θα πληρώνεται για το ήµισυ αυτών που σιτίζονταν το µήνα
Ιούνιο.

6.

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται να αρχίσει τη σίτιση των φοιτητών την
01/09/2013. ∆εν έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση από την Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών για τυχόν καθυστέρηση ως προς την έναρξη λειτουργίας του
εστιατορίου που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ανωτάτης Σχολή Καλών Τεχνών.
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Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων είναι υποχρεωµένος να λειτουργεί το εστιατόριο
όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας από ∆ευτέρα έως και Κυριακή, από 01/09/2013 έως
31/12/2013 εκτός από τις διακοπές των Χριστουγέννων, τις επίσηµες αργίες στις
οποίες το Ίδρυµα είναι κλειστό, δηλαδή, την 28η Οκτωβρίου και την 17η Νοεµβρίου.
Η διάρκεια των παραπάνω αργιών γνωστοποιείται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος από το
Τµήµα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας της Α.Σ.Κ.Τ.
7.

Σε περιπτώσεις οµαδικών αποχών, όπως εκδροµές, απεργίες κλπ. θα ειδοποιείται ο
ανάδοχος δύο (2) ηµέρες νωρίτερα για τον αριθµό µερίδων που θα παρασκευάσει.

8.

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται να προσφέρει καθηµερινά πρωινό,
γεύµα και δείπνο που θα περιλαµβάνουν δύο (2) επιλογές πρώτου πιάτου και τρεις
(3) επιλογές κυρίως γεύµατος αντίστοιχα, σύµφωνα µε την προσφορά του και τους
όρους της αριθµ. 7/2013 διακήρυξης. Επίσης υποχρεούται να αναρτήσει στο χώρο
του εστιατορίου αναλυτικό πίνακα καθηµερινού εδεσµατολογίου για τέσσερις (4)
εβδοµάδες το οποίο θα επαναλαµβάνεται κάθε µήνα. Ο δεύτερος των
συµβαλλοµένων υποχρεούται σε περίπτωση που κάποιοι φοιτητές χρήζουν ειδικού
διαιτολογίου λόγω προβληµάτων υγείας να ετοιµάζει ειδικό γεύµα. ∆ιευκρινίζεται ότι
όλα τα προσφερόµενα εδέσµατα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας και η ποσότητα των
µερίδων να µην υπολείπεται των ορίων βάρους που προβλέπουν οι αγορανοµικές
διατάξεις.

9.

Η παρασκευή των γευµάτων θα γίνεται στο χώρο του εστιατορίου της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών, απαγορευµένης ρητά της παρασκευής φαγητών εκτός του
χώρου αυτού και της µεταφοράς τους στη συνέχεια στο εστιατόριο, µε εξαίρεση τις
περιπτώσεις της παραγράφου 8 της παρούσας σύµβασης.

10.

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται να αναλάβει 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
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 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 αποθηκευτικού
χώρους, τη συµπλήρωση όλων των ελλείψεων του εστιατορίου και την εγκατάσταση
κάθε µηχανήµατος που θα απαιτηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών.

11.

Τον ανάδοχο βαρύνει επίσης η δαπάνη κατανάλωσης φυσικού αερίου που απαιτείται
για τη λειτουργία του εστιατορίου.

12.

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται να απασχολεί εξειδικευµένο
προσωπικό, πάντα ενδεδυµένο µε τις στολές που επιβάλλουν οι αγορανοµικές
διατάξεις και οι κανόνες υγιεινής, σύµφωνα µε την προσφορά του.
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13.

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 Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και είναι
ανεξάρτητος του ελέγχου που ενεργείται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες κρατικές
υπηρεσίες (Αγορανοµία, Υγειονοµική Υπηρεσία). Οι ανωτέρω παρακολουθούν την
τήρηση όλων των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, τα δε πορίσµατά τους
υποβάλουν στη Σύγκλητο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 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 δεύτερος των
συµβαλλοµένων υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τη
σχετική διαδικασία.
14.

Η συνδέουσα σχέση της Ανωτάτης Σχολή Καλών Τεχνών µε τον δεύτερο των
συµβαλλοµένων ως προς τους χώρους του εστιατορίου (µαγειρεία-αίθουσα σίτισηςεξοπλισµός), 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 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών τα είδη του
εστιατορίου που θα του παραδοθούν. Επίσης όταν υπάρχει ανάγκη, η Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών µπορεί να χρησιµοποιήσει τους παραπάνω χώρους, έπιπλα και
εγκαταστάσεις για την τέλεση εορτών, γευµάτων, κλπ.

15.

Η ισχύς της παρoύσας σύµβασης είναι

για τέσσερις (4) µήνες, αρχίζει από

01/09/2013 και λήγει την 31/12/2013.
16.

Για τηv παρoύσα σύµβαση, ισχύoυv όλoι oι όρoι πoυ περιλαµβάvovται στηv υπ’
αριθµ. 7/2013 διακήρυξη. Για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσης
σύµβασης, ο δεύτερος των συµβαλλοµένων είναι υποχρεωµένος να καταβάλει
ποινική ρήτρα 880 ευρώ ηµερησίως και σε περίπτωση υποτροπής 1760 ευρώ, που θα
επιβληθεί µε απόφαση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών µετά από προηγούµενη κλήση του προκειµένου να δοθούν
διευκρινίσεις. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να λύσει τη σύµβαση και να κηρυχθεί έκπτωτος ο
ανάδοχος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών.

17.

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έχει το δικαίωµα µονοµερούς λύσης της
σύµβασης, όταν θεωρήσει αναγκαία την ιδιόχρηση του εστιατορίου, µετά από
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προειδοποίηση που θα κοινοποιηθεί µε απόδειξη στον ανάδοχο ένα τουλάχιστον
µήνα πριν από τη λύση της σύµβασης. Στη περίπτωση αυτή ο δεύτερος των
συµβαλλοµένων δεν µπορεί να αξιώσει καµία αποζηµίωση. Εάν λυθεί µονοµερώς η
σύµβαση από µέρους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, κάθε δικαίωµα που έχει
συσταθεί από τον δεύτερο των συµβαλλοµένων υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν
υπάρχει προς την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
18.

Στη περίπτωση που λόγω δηµοσιονοµικής πολιτικής, υπάρξει µείωση ή περικοπή των
χορηγούµενων από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων
πιστώσεων για τη σίτιση των φοιτητών, η σύµβαση δύναται να προσαρµόζεται ή να
τροποποιείται ανάλογα. Σε περίπτωση µη συµφωνίας, η σύµβαση λύεται µονοµερώς
χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης εκ µέρους του αναδόχου.

19.

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται µετά τη λήξη της σύµβασης 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, δικαιούται δε να αποσύρει τα τυχόν
αγορασθέντα από αυτόν έπιπλα, σκεύη, µηχανολογικό εξοπλισµό. Ο δεύτερος των
συµβαλλοµένων δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης για εργασίες που έχει εκτελέσει
στο εστιατόριο ή για τοποθέτηση µόνιµων εγκαταστάσεων. Ο δεύτερος των
συµβαλλοµένων υποχρεούται µετά τη λήξη της σύµβασης να αποζηµιώσει την
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 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.

20.

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται να υποβάλει στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών 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.

21.

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.
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22.

∆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 Αvωτάτης Σχoλής
Καλώv Τεχvών, πoσoύ ……………. ευρώ.

Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση σε τρία πρωτότυπα και αφoύ
αναγνώστηκε, υπoγράφεται όπως ακoλoυθεί.

ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI

Ο Πρύταvης της Α.Σ.Κ.Τ.

Ο Ανάδοχος
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