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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 03/2018
Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ)
Διακηρύσσει
Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό (άνω των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ
επιλογής αναδόχου
για τη σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ
στην Καβάλα στην Δράμα και στο Διδυμότειχο,
κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 ή από την υπογραφή της Σύμβασης
μέχρι 31.12.2022
συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 4.480.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ή 3.612.903,22€ πλέον ΦΠΑ
και καλεί τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την
ανάδειξη αναδόχου της ως άνω υπηρεσίας
Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ταχυδρομική διεύθυνση

Άγιος Λουκάς

Πόλη

Καβάλα

Ταχυδρομικός Κωδικός

65404

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL 515 Καβάλα, EL 514 Δράμα, EL 511
Διδυμότειχο

Τηλέφωνο

251046291,135

Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

supply@teiemt.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γεωργιάδου Βασιλική

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.teiemt.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και δεν ανήκει στις Κυβερνητικές αρχές
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η εκπαίδευση.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό, Ν. 4412/16
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
γ)
H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov. gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 2631 «Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών
συσσιτίων» για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022.
Η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.480.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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18PROC003585362 2018-08-21
Η ανάληψη υποχρέωσης για την εν λόγω σύμβαση εγκρίθηκε με την αριθμ. 116166/Β2/10-07-2018
Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΠΞΙ4653ΠΣ-0Ν2) συνολικού ποσού
τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (4.480.000,00€), που θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του ιδρύματος για τα επόμενα έτη ως εξής:
Οικ. έτος: 2019, ποσό 1.120.000,00€
Οικ. έτος: 2020, ποσό 1.120.000,00€
Οικ. έτος: 2021, ποσό 1.120.000,00€
Οικ. έτος: 2022, ποσό 1.120.000,00€

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης στην Καβάλα, στην Δράμα και στο Διδυμότειχο, για το χρονικό διάστημα από
01.01.2019 μέχρι 31.12.2022, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων
τετρακόσιων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (4.480.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.612.903,22€ - ΦΠΑ : 867.096,78€).
Το ποσό αυτό για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022, μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με την επιχορήγηση
από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αντίστοιχη αυξομείωση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών. Ο αριθμός των
σιτιζόμενων φοιτητών θα καθορίζεται και θα ανακαθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ και
σύμφωνα πάντα με την επιχορήγηση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επίσης, πιθανές μεταβολές στη λειτουργία του
Ιδρύματος μπορεί να επιφέρουν και αντίστοιχες μεταβολές στον αριθμό των φοιτητών που σιτίζονται.
Σε περίπτωση μετάθεσης έναρξης της σύμβασης για οιανδήποτε αιτία το τίμημα κατά το έτος 2019
μειώνεται αντίστοιχα.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 48 μήνες, που μπορεί να μειωθούν εφόσον συντρέξει η ως άνω
περίπτωση.
O καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των
Α.Ε.Ι., προβλέπεται στην ΚΥΑ Φ.5/68535/Β3/2012 (Β΄, 1965), όπως κάθε φορά ισχύει.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 ν. 4412/2016).
Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπηρεσιών σίτισης του
διαγωνισμού.
Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σταθερή τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου σε δικαιούμενους
δωρεάν σίτισης φοιτητές (όπως αυτό καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις) και σήμερα
ανέρχεται στο ποσό των 1,80 ευρώ συν ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. Φ547452/Β3/2007 ΚΥΑ, (Β΄, 836).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 55300000-3/ Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του

1

Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σελίδα 5

18PROC003585362 2018-08-21
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,
-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

-

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,2

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

-

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

-

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

-

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

2

Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

-

της αριθμ.Φ547452/Β3 (ΦΕΚ 836 τ.Β΄/30-5-2007) ΚΥΑ «Αύξηση του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους
προπτυχιακούς φοιτητές – σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,

-

τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004, 853/2004, 882/2004, 854/2004 και την Οδηγία 2004/41 Εκ που
σχετίζονται με την υγιεινή των τροφίμων.

-

τους Οδηγούς Υγιεινής για τις Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης του Ε.Φ.Ε.Τ.

-

της αριθμ. 28/2017, θέμα 8ο Πράξης Συγκλήτου ΤΕΙ ΑΜΘ περί συγκράτησης Επιτροπών για το έτος 2018
(ΑΔΑ: Ψ9ΦΨ4691Ο8-ΟΓ5)

-

της αριθμ. 116166/Β2/10-07-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:
ΩΠΞΙ4653ΠΣ-0Ν2) με θέμα την Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για επόμενα οικονομικά έτη του ΤΕΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑΕ: … και 2631).

-

της αριθμ. 22/19.07.2018, θέμα 3ο απόφαση Συγκλήτου ΤΕΙ Α.Μ.Θ (ΑΔΑ: ΩΦ0Ξ4691Ο8-ΙΣΖ και ΑΔΑΜ:
18REQ003504035) για έγκριση διενέργειας διαγωνισμού σίτισης φοιτητών του Ιδρύματος την περίοδο
2019-2022.

-

της αριθμ. 24/03-08-2018, θέμα 6ο απόφασης Συγκλήτου ΤΕΙ ΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΧ3Ζ4691Ο8-Γ4Ν) περί
έγκρισης των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/09/2018 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 21/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 16/08/2018 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 159-365899H με
ημερομηνία δημοσίευσης: 21/08/2018.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 3.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.4: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 63241
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) απεστάλη και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν. 4412/2016 στις 21/08/2018.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

3
4

Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.teiemt.gr στη διαδρομή: Προκηρύξεις, στις 21/08/2018

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.

η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

3.

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

4.

η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής

5.

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)5. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
.
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Σχετικά υποδείγματα βρίσκονται στο Παράρτημα IV
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

5

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-1061. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων, διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι εκατοστών (72.258,06€)
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20166,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας7,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
6

7

Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου
2.2.9.2.
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 8
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)9.
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)10 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 11.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

8
9

10
11

Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας12
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού13.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν/ παρέχουν:
i. ''Ειδικό''14 ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:
1. Έτος (2017) κύκλος εργασιών (1.120.000,00) νόμισμα (Ευρώ)
2. Έτος (2016) κύκλος εργασιών (1.120.000,00) νόμισμα (Ευρώ)
3. Έτος (2015) κύκλος εργασιών (1.120.000,00) νόμισμα (Ευρώ)
ii.Πιστοληπτική ικανότητα ύψους τουλάχιστον ίση με το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου
για μια τριετία, ήτοι 1.680.000 € (1.120.000€ x 3 έτη x 50% = 1.680.000€ ).
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται αποδεδειγμένα να:
i. Έχουν τουλάχιστον τριετή (3 έτη) επαγγελµατική εµπειρία στην µαζική σίτιση και έχουν εκτελέσει (ή
βρίσκονται σε εξέλιξη) συμβάσεις αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις υπηρεσίες που
αφορά η παρούσα διακήρυξη, ήτοι υπηρεσίες μαζικής εστίασης σε συστηματική, επί καθημερινής
βάσης, παροχή πλήρους σίτισης (πρωινό-γεύμα-δείπνο) τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1500) ατόμων
ημερησίως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως και για τρία έτη.
ii. Διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας που διαθέτουν.
iii. Διαθέτουν τον ενδεδειγμένο τεχνικό εξοπλισμό και εφαρμόζουν τα απαιτούμενα μέτρα για τη
διασφάλιση της ποιότητας.
iv. Λειτουργούν εστιατόριο µαζικής σίτισης πιστοποιηµένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 και ISO 9001
v. ∆ιαθέτουν σε κεντρικό σημείο της Δράμας αίθουσα τουλάχιστον 200 τ.μ. που να είναι κατάλληλη για
χρήση ως εστιατόριο, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο Παράρτημα Ι
Για όσα εκ των ανωτέρω δεν υπάρχει δυνατότητα περιγραφής τους στο ΕΕΕΣ (βλ. παραγρ. 2.2.9.1),
κατατίθεται αντίστοιχη ΥΔ του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη ψηφιακά (επί ποινή απαράδεκτου) από το
Νόμιμο Εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπου δηλώνονται τούτα (με την προσήκουσα περιγραφή τους)
ή τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Ειδικά για το (v) αναφέρεται και η νομική σχέση που θα συνδέει τον
οικονομικό φορέα με το εν λόγω ακίνητο.
12
13
14

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
Ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης15
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) 9001, 22000 ή ισοδύναμά τους
β)πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευμένη με
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες16.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 17.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής:
i) τα προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 118.
ii) σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ορίζεται κατά περίπτωση.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
15

16
17
18

Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016)
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
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είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Το ΤΕΙ ΑΜΘ δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση
του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
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πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων19.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών20, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία

19
20

Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.21
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5:
Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετικά αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων. Εάν ο οικονομικός
φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
έγγραφο.22
Επιπλέον, βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6
Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
i. Aντίστοιχη/ αντίστοιχες σύμβαση/συμβάσεις στην παροχή υπηρεσιών μαζικής σίτισης, καθώς και σχετικό
κατάλογο που θα υποβληθεί και στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών
τελευταίων χρόνων, με μνεία για κάθε παράδοση του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στον δημόσιο είτε στον
ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού, κατά το στάδιο της κατακύρωσης
ii. Το τεχνικό προσωπικό, υποβάλλοντας κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από Αρμόδια Αρχή
iii. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού του οικονομικού φορέα, καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται
για τη διασφάλιση της ποιότητας.
21

22

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση.
Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
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iv. Aπόδειξη λειτουργίας του εστιατορίου κατά τα αναφερόμενα στο (iv) της παραγράφου 2.2.6
v.Για την απόδειξη δυνατότητας διάθεσης της αίθουσας στη Δράμα τουλάχιστον 200τμ κατά τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.6, επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ψηφιακά
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα κατά τα αναφερθέντα ή αντίγραφο σχετικού
προσύμφωνου σύμβασης μίσθωσης ή το συμφωνητικό, ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο αντιστοίχως, όπου
θα καθίσταται σαφής η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας της από 01/01/2019.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα σχετικά
πρότυπα.
Αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη. Επίσης, γίνονται
δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους23 που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.24

23
24

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

Σελίδα 20

18PROC003585362 2018-08-21

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κυρίως:
Τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι ΜΕΡΟΣ Α (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ).
Η σταθερή τιμή του σιτηρεσίου ανά άτομο (όπως αυτό καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
και σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 1,80 ευρώ συν ΦΠΑ), (Παράρτημα Ι ΜΕΡΟΣ Β και Παράρτημα ΙΙΙ).
Η προσφορά κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό θα εκτιμηθεί βάσει των ακόλουθων ποιοτικών κριτηρίων
(Κ):
ΚΡΙΤΗΡΙΟ (K)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μελέτη λειτουργίας των εστιατορίων και
Κ.1
παρασκευής γευμάτων.
Κ.2
Το προτεινόμενο από τον συμμετέχοντα
πρόγραμμα σίτισης, αξιολογείται για την
υπερκάλυψη
των
αντίστοιχων
τεχνικών
Κ.2.1
προδιαγραφών της διακήρυξης ως προς τα εξής
επιμέρους κριτήρια:
Κ.2.2
Σύνθεση – ποικιλία του μενού (7%)
Κ.2.3
Ποιότητα του μενού (7%)
Κ.2.4
Επάρκεια του μενού (7%)
Συνοδευτικά είδη του μενού (4%)
Επί πλέον προσφορά στο ΤΕΙ και κυρίως στους
Κ.3
φοιτητές.
Μέτρα που εφαρμόζονται για την ασφάλεια και
Κ.4
υγιεινή των εργαζομένων, των φοιτητών και των
εγκαταστάσεων.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(Σ)
20%

25%

20%
10%
75%

ΟΜΑΔΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα και ειδικότητα
παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης, καθώς
και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,
Κ.5
σε σχέση με το αντικείμενο της ζητούμενης
παροχής, όπως προκύπτει από κατάλληλα
έγγραφα
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

25%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

25%

Κ.1: Μελέτη λειτουργίας των εστιατορίων και παρασκευής γευμάτων:
Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συντάξει και να υποβάλει ξεχωριστά ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπου θα
γίνεται λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται και σχεδιάζει να λειτουργήσει το κάθε
φοιτητικό εστιατόριο ξεχωριστά στην Καβάλα, Δράμα και Διδυμότειχο.
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Από την περιγραφή της οργάνωσης και τρόπου λειτουργίας του εστιατορίου με αναφορά στη χρήση όλων
των διαθέσιμων μέσων (π.χ. εγκαταστάσεις, εξοπλισμός προετοιμασίας φαγητού για ταχεία ανταπόκριση
στις απαιτήσεις μαζικής εστίασης, εξοπλισμός γραμμής σερβιρίσματος κλπ) σε κάθε φάση μέχρι και τη
διάθεση του τελικού προϊόντος, αξιολογούνται και βαθμολογούνται συγκριτικά η πληρότητα της μελέτης, ο
βαθμός ανάλυσης του αντικειμένου, η συμφωνία με τις προδιαγραφές ποιότητας του έργου, ο αριθμός του
στελεχιακού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (εργατοώρες, εκπαίδευση κλπ), η σύνθεση και η
επάρκεια της ομάδας έργου, τα πρόσθετα μέσα & τεχνικός εξοπλισμός, ο τρόπος εξυπηρέτησης των
σιτιζομένων (χρόνος αναμονής, κατάλληλη συμπεριφορά κλπ) που θα τεκμηριωθούν από τον ανάδοχο.
Κ.2: Προτεινόμενο από τον συμμετέχοντα πρόγραμμα σίτισης:
α)Το προτεινόμενο πρόγραμμα σίτισης τεσσάρων (4) εβδομάδων, το οποίο θα καλύπτει τουλάχιστον τις
απαιτήσεις της διακήρυξης (βλέπε Παράρτημα Ι - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ). Στη
βαθμολόγηση θα αξιολογηθεί η βελτίωση της σύνθεσης - ποικιλίας, ποιότητας, επάρκειας (π.χ. βελτίωση
ποσότητας) του προτεινόμενου μενού, καθώς και η βελτίωση των συνοδευτικών ειδών προσφερόμενου
μενού ως προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης. Επιπλέον, η χρήση εποχικών ειδών και ελληνικών
πιάτων θα αξιολογηθούν θετικά. Παροχές οι οποίες γενικότερα θα συντελούν στην βελτίωση της σίτισης
των φοιτητών, θα ληφθούν επίσης υπόψη για τη βαθμολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου προς τα άνω.
β)Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το πρόγραμμα σίτισης (εδεσματολόγιο) τεσσάρων εβδομάδων με το
οποίο προτίθεται να σιτίσουν τους φοιτητές του ΤΕΙ ΑΜΘ, το οποίο σε περίπτωση κατακύρωσης θα
αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Οι τυχόν διαφοροποιημένες προτάσεις στο
προσδιοριζόμενο από το ΤΕΙ ενδεικτικό εδεσματολόγιο, θα πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να είναι
προδήλως ίσης ή ανώτερης διατροφικής αξίας.
Το εδεσματολόγιο θα πρέπει:


να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα. Θα αποτυπώνει αναλυτικό πρόγραμμα
πλήρων γευμάτων και δείπνων για όλες τις ημέρες και για τέσσερις (4) εβδομάδες, με ρητή
αναγραφή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (κρέατα, ψάρια, λαχανικά, βούτυρα, τυριά και
λοιπά είδη), τα οποία θα είναι αρίστης ποιότητας (νωπά – κατεψυγμένα κ.λπ.), τουλάχιστον όπως οι
προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι.



να καλύπτει επαρκώς τις διατροφικές ανάγκες των φοιτητών, καθώς και τις γευστικές επιλογές στο
σύνολό τους. Το βάρος των μερίδων των παρασκευασμένων φαγητών, η αναλογία και η ποιότητα
των χρησιμοποιουμένων υλικών και γενικά των εδεσμάτων, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, τους κανόνες υγιεινής διατροφής και τις διατροφικές
απαιτήσεις των νέων κατά κανόνα.

Κ.3: Επί πλέον προσφορά στο ΤΕΙ και κυρίως στους φοιτητές: Επιπλέον παροχές και βελτιώσεις επί του
έργου που δεν προβλέπονται από τη διακήρυξη και αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιοτικής
εξυπηρέτησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Χορηγίες σε είδος (όπως κάρτες δωρεάν σίτισης με
απόφαση Συγκλήτου ή οριζομένου από αυτήν οργάνου). Παροχή ειδικού μενού σε φοιτητές με ιδιαίτερες
διατροφικές ανάγκες λόγω υγείας ή θρησκευτικών ή ατομικών πεποιθήσεων). Δεξιώσεις. Λοιπές παροχές.
Κ.4: Μέτρα που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, των φοιτητών και των
εγκαταστάσεων: Αποτελεσματικότητα των μέτρων που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια και υγιεινή των
εργαζομένων, των φοιτητών και των εγκαταστάσεων, καθώς και της διαδικασίας που ακολουθείται ώστε να
διασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής των παρεχόμενων φαγητών.
Κ.5: Η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα και ειδικότητα παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης, καθώς και η
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με το αντικείμενο της ζητούμενης παροχής, όπως
προκύπτει από κατάλληλα έγγραφα. Αξιολογείται και βαθμολογείται ανάλογα η ικανότητα, πείρα και
ειδικότητα των συμμετεχόντων να παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες, με βάση την προηγούμενη παροχή
κάθε συμμετέχοντα, όλα τα προηγούμενα έτη, αντίστοιχων υπηρεσιών μαζικής εστίασης σε μεγάλο αριθμό
ατόμων (ήτοι, συστηματική, επί καθημερινής βάσης, παροχή πλήρους σίτισης (πρωινό-γεύμα-δείπνο) και
υπηρεσιών εστίασης σε τουλάχιστον χίλια πεντακόσια (1500) άτομα ημερησίως, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως και για τρία έτη. Αξιολογείται η ποιότητα των παρεχόμενων
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υπηρεσιών με βάση συστατικές επιστολές – βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από αντίστοιχες υπηρεσίες
μαζικής εστίασης που έχει προσφέρει ο συμμετέχων τα προηγούμενα έτη.
Κάθε συμμετέχων που έχει παράσχει τουλάχιστον για τρία (3) έτη αντίστοιχες υπηρεσίες μαζικής εστίασης
(τουλάχιστον για 1.500 άτομα ημερησίως για χρονικό διάστημα 9 μηνών ετησίως) και προσκομίζει
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης: βαθμός 100. Για κάθε επιπλέον έτος (x) τέτοιας παροχής υπηρεσιών μαζικής
εστίασης (και μέχρι 20 έτη) ο βαθμός διαμορφώνεται με βάση τον κάτωθι τύπο: (100 + x).
Σημειώνεται πως απαραίτητη είναι η επαρκής τεκμηρίωση ότι οι συμβάσεις υπηρεσιών μαζικής εστίασης
που επικαλείται ο προσφέρων έχουν περατωθεί ορθά ή είναι σε εξέλιξη, με την προσκόμιση βεβαιώσεων
καλής εκτέλεσης. Υπηρεσίες που δεν θα συνοδεύονται με την προσκόμιση των αντιστοίχων βεβαιώσεων
καλής εκτέλεσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Η επιτυχής υλοποίηση των προηγούμενων συμβατικών
υποχρεώσεων και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, που προκύπτουν από τις συστατικές
επιστολές – βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κατά την προηγούμενη συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού και
δημοσίου τομέα (κυρίως του δημοσίου και ιδιαιτέρως με εκπαιδευτικά ιδρύματα κτλ) σε υπηρεσίες μαζικής
εστίασης και από τα λοιπά σχετικά στοιχεία όπως αυτά παρατίθενται μαζί με τον Πίνακα υπηρεσιών μαζικής
εστίασης που ζητείται στην Τεχνική Προσφορά, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική και ποιοτική
εκτέλεση των όρων και στόχων της σύμβασης.
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία (U) της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 +……+σν x Κν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός),
σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ

=

Προσφερθείσα τιμή
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Επισήμανση: Δεδομένου 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 (Προσφερθείσα Τιμή) είναι σταθερός και ίσος με 1,80
ευρώ. Συνεπώς ο παρονομαστής, ήτοι η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία του υποψήφιου είναι αυτή
που θα καθορίσει τη συμφερότερη προσφορά.
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
Δεν ισχύουν.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου
5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Σελίδα 24

18PROC003585362 2018-08-21
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Η προσκόμιση - αποστολή τους θα γίνει σε σφραγισμένο
φάκελο, που θα φέρει τα εξής στοιχεία:
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ - 65404
Τμήμα Πρωτοκόλλου-Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης ΤΕΙ ΑΜΘ
(Με την ένδειξη) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –
(Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
ως προς την αριθμ. 03/2018 Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σίτιση
φοιτητών ΤΕΙ ΑΜΘ, στην Καβάλα, Δράμα και Διδυμότειχο.
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 63241
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν25:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016 και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
γ) τις ΥΔ του Ν. 1599/1986, όπως προβλέπεται κατά περίπτωση στην παρούσα ή τα σχετικά νομιμοποιητικά
έγγραφα.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες οδηγίες - ανακοίνωση της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” στον κάτωθι διαδικτυακό τόπο:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703
_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629
%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, καθώς και στην παράγραφο 2.3.1. Περιλαμβάνει
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως
άνω Παράρτημα.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης:
Δεδομένου 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
και την όποια αναπροσαρμογή αυτής με όμοια Υπουργική Απόφαση. Η τιμή αυτή ανέρχεται σήμερα σε ένα
ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80) πλέον Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει την τιμή του προσφερόμενου ημερήσιου
συσσιτίου (πρωινού και γεύματος και δείπνου) σε δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές.
Επίσης θα αναφέρει ότι αποδέχεται οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης να καταβάλλουν το ποσό των 2,50
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε γεύμα (μεσημεριανό ή βραδινό).
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης26.
25
26

Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 20% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, όπως τούτα ισχύουν σήμερα.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών27
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,28
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

27
28

Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών29
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
Τετάρτη 03/10/2018 και ώρα 11:00.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου30.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή31 προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής (Σύγκλητος ΤΕΙ ΑΜΘ),
η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες32. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

29
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Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, εν προκειμένω βάσει της συνολικής σταθμισμένης
βαθμολογίας των υποψήφιων (βλ. παρ. 2.3.2 της παρούσας) η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες33. Κατά της εν λόγω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου 34

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας έως είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

33
34

Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 10% στην
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 10% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του
ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του
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προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .35
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες36 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

35
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Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής37.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ38.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά39.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

37
38

39

Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 40
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά ανά έτος, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία
του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως
άνω εγγυήσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄. Η μη τήρηση των όρων αυτών συνεπάγεται ποινή π.χ. έκπτωση
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
Δεν προβλέπεται.

40

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η εξόφληση των τιμολογίων (για παροχή υπηρεσιών κάθε μήνα) θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία κατάθεσής τους, εφόσον έχουν προσκομισθεί και τα νόμιμα λοιπά δικαιολογητικά, για
την πληρωμή μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Λογιστήριο του ΤΕΙ ΑΜΘ και με
την προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων για τα συσσίτια των άπορων φοιτητών και τη θεώρηση του εντάλματος πληρωμής από το
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ειδικότερα απαιτούνται:
α) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από τη ΔΟΥ για τυχόν χρέη προς το Δημόσιο,
β) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για το ότι είναι ενήμερος μέχρι ένα μήνα πριν από την έκδοση
του τιμολογίου και
γ) βεβαίωση της Επιτροπής παραλαβής περί του αριθμού των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών
(σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της διακήρυξης) και περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει
συμβατικών του υποχρεώσεων.
Προκαταβολή στους αναδόχους για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.
Οι δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων και μαγειρείων του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. στην Καβάλα την Δράμα και το
Διδυμότειχο βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ως εξής:
α. Στην Καβάλα, του τηλεφώνου.
β.Στην Δράμα, του ενοικίου του χώρου, του ηλεκτρικού, της ύδρευσης, του τηλεφώνου, της θέρμανσης
κ.λ.π.
γ.Στο Διδυμότειχο, του τηλεφώνου και της θέρμανσης.
Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ημερησίως
δικαιουμένων σίτιση σπουδαστών επί την αξία των 1,80 ευρώ (σημερινό ημερήσιο σιτηρέσιο) επιπλέον
Φ.Π.Α.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στις νομαρχιακές εφημερίδες θα καταβληθούν από τον
προμηθευτή που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.
3801/2009 (ΦΕΚ 163/τεύχος Α΄/04-09-2009)
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:.
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
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αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201641
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)42 .
δ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος43 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων44
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

41

42

43
44

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από αρμόδια
Επιτροπή, η οποία και θα εισηγείται στη Σύγκλητο ΤΕΙ ΑΜΘ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3.Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο
οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι το ενιαίο εδεσματολόγιο
(μενού) για (3) γεύματα την ημέρα (πρωί, μεσημέρι και βράδυ), για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, η
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία
που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2

Διάρκεια σύμβασης45

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από 01/01/2019 (ή από την υπογραφή της) και λήγει 31/12/2022.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει σίτιση στους φοιτητές του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
στην Καβάλα στη Δράμα και στο Διδυμότειχο, με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) για (3) γεύματα την ημέρα
(πρωί, μεσημέρι και βράδυ), για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συνολικής αξίας για κάθε σπουδαστή, κατά
τα ορισθέντα.
Η τμηματική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης γίνεται ανά μήνα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παραγρ. 6.3. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της Σύμβασης, σε περίπτωση μη
ανταπόκρισης του αναδόχου με υπαιτιότητά του στην άμεση ανάγκη σίτισης φοιτητών σε ημερήσια βάση
και ανά γεύμα, με απόφαση της Συγκλήτου ΤΕΙ, η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο, επιβάλλεται σε αυτόν
ποινική ρήτρα έως τρεις χιλιάδες (3.000,00 €) ευρώ για κάθε ημέρα από την 1η μέχρι την 30η ημέρα
καθυστέρησης. Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 30 ημέρες, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με τη
διαδικασία και τις συνέπειες του ν. 4412/2016.
Καταπίπτει δε υποχρεωτικά η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ως έχει κατά το χρόνο της κατάπτωσης.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
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Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
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υπαιτιότητα του αναδόχου46. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος47. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.3.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του
άρθρου 221 του Ν.4412/1648 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το
Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης) για κάθε γεύμα της ημέρας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής
διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται (αρνητικό) πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση της
Συγκλήτου ΤΕΙ ΑΜΘ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, που συντάσσεται αντίστοιχα προς τα αναφερόμενα στην παραγρ.
5.1, εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ΤΕΙ ΑΜΘ, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων - κόστος της διενέργειας των
ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση
κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
46
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Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν
παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται
τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το
όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε
μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου
μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.3.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 6.2.1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.49

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο
6.1.24.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο
δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής50
Δεδομένου ότι η αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου (πρωινού και γεύματος και δείπνου) σε δικαιούμενους
δωρεάν σίτιση φοιτητές είναι καθορισμένη και αναπροσαρμόζεται με Υπουργική Απόφαση, είναι δυνατή η
αναπροσαρμογή τιμής αντίστοιχα προς την ενδεχόμενη μεταβολή κόστους του ημερήσιου σιτηρεσίου στην
Υ.Α. κατά τους όρους της παρούσας.

49

50

Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η
οποία δεν έχει καταργηθεί.
Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των φοιτητών του
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης51 στην Καβάλα στη Δράμα και στο Διδυμότειχο, συνολικού
προϋπολογισμού 4.480.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 με
ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) για (3) γεύματα την ημέρα (πρωί, μεσημέρι και βράδυ), για όλες τις ημέρες
της εβδομάδας, συνολικής αξίας για κάθε σπουδαστή, ίσης με το ποσό που χορηγείται από το Ελληνικό
Δημόσιο για την ημερήσια σίτισή του, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 1,80 Ευρώ, συν τον
αναλογούντα Φ.Π.Α.
2. Οι χώροι όπου θα σιτίζονται οι σπουδαστές του ΤΕΙ Α.Μ.Θ (χώροι σίτισης -χώροι για εστιατόριο και
μαγειρείο) στην Καβάλα στη Δράμα και στο Διδυμότειχο είναι οι εξής:
 Στην Καβάλα τους χώρους σίτισης θα διαθέσει το Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ, στην Φοιτητική Εστία αριθμ. 2. Ο
ανάδοχος δεν θα καταβάλλει ενοίκιο.
 Στην Δράμα τους χώρους σίτισης θα διαθέσει ο ανάδοχος. Απαιτείται:
α. Να είναι εκτάσεως τουλάχιστον 200 τ.μ και να είναι νομίμως αδειοδοτημένο.
β. Να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Δράμας ή πλησίον αυτού. Σε κάθε περίπτωση αντικειμενικής
αδυναμίας ικανοποίησης τούτου, ο ανάδοχος με δική του επιβάρυνση πρέπει να διασφαλίσει την
μετακίνηση των σιτιζομένων φοιτητών της Δράμας, από το διδακτήριο προς το εστιατόριο.
 Στο Διδυμότειχο τους χώρους σίτισης θα διαθέσει το Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. Ο ανάδοχος δεν θα καταβάλλει
ενοίκιο.
3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
Στην Καβάλα και Δράμα με ίδια δαπάνη να προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαιτούμενα σκεύη
κ.λ.π. για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, σε αριθμό που να επαρκεί για την
άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων ατόμων.
Στο Διδυμότειχο ο ανάδοχος θα διαθέσει μόνο τον εξοπλισμό του μαγειρείου και όχι του εστιατορίου και αν
χρειαστεί συμπληρωματικό εξοπλισμό εστιατορίου.
Όλα τα πιο πάνω σκεύη που θα προμηθευτεί ο ανάδοχος πρέπει να έχουν την απόλυτη έγκριση της
Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Η επιτροπή σίτισης μπορεί να απαγορεύει τη χρήση σκευών κ.λπ. που θα κρίνει
ακατάλληλα.
4. Η οργάνωση των εστιατορίων και μαγειρείων (Καβάλας, Δράμας & Διδυμοτείχου), η προμήθεια των
επιπλέον σχετικών μηχανημάτων, εργαλείων, επίπλων και σκευών, και γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδομή
πρέπει να είναι σύγχρονη με δυναμικότητα εξυπηρέτησης 2.000 ατόμων περίπου μέσα σε δύο (2) ώρες. Η
αρμοδιότητα και οι δαπάνες που απαιτούνται για την συντήρηση και την καλή λειτουργία όλου του
υλικοτεχνικού εξοπλισμού των εστιατορίων ανήκει στον ανάδοχο για όλο το διάστημα διάρκειας της
σύμβασης, πάντοτε δε υπό την εποπτεία και έγκριση του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
5. Η σύμβαση διαρκεί από 01.01.2019 (ή από την υπογραφή της) μέχρι 31.12.2022.
Μετά τη λήξη της σύμβασής του με το ΤΕΙ Α.Μ.Θ, ο ανάδοχος δικαιούται να πάρει τα σκεύη που
προμηθεύτηκε με δικά του έξοδα και εισκόμισε, εκτός αν τα παραχωρήσει στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Μέσα σε δέκα
51

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%
CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%8A%CE%B4%CF%8
1%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%C
E%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%A
C%CE%BA%CE%B7%CF%82, http://www.teikav.edu.gr/

Σελίδα 41

18PROC003585362 2018-08-21
(10) ημέρες μετά τη λήξη της μίσθωσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους χώρους των
εστιατορίων και μαγειρείων με τις εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης
και παραλαβής.
6. Η σύμβαση λύεται πριν από τον κανονικό χρόνο, στις περιπτώσεις θανάτου του αναδόχου ή νομικής
ανικανότητάς του (χωρίς να αναγνωρίζεται δικαίωμα υπέρ του αναδόχου ή των κληρονόμων του), ή λόγω
καταγγελίας της σύμβασης. Εάν ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός η σύμβαση λύεται
εφόσον αυτό λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση. Εάν λυθεί μονομερώς η
σύμβαση από μέρους του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. κάθε δικαίωμα που έχει συσταθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου
θεωρείται ότι δεν υπάρχει ως προς το ΤΕΙ Α.Μ.Θ..
7. Τα εστιατόρια θα χρησιμοποιούνται:
 Για την σίτιση των σπουδαστών καθώς και του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ
Α.Μ.Θ στη Καβάλα, στη Δράμα και στο Διδυμότειχο.
 Για γιορτές, τελετές, γεύματα που θα πραγματοποιούνται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου του
Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.
 Η αξία του γεύματος ή δείπνου μεμονωμένα, για τους μη δικαιούχους δωρεάν σίτισης θα είναι 2,50 €
με τον Φ.Π.Α.
8. Το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τη δαπάνη σίτισης των φοιτητών, σε αριθμό που
αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν διατροφή, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Ο αριθμός των σιτιζομένων
σπουδαστών θα προσδιορίζεται για κάθε μήνα από την βεβαίωση που στέλνεται προς την Σύγκλητο του ΤΕΙ
από το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας & Σπουδαστικής Μέριμνας. Η σίτιση θα
διεξάγεται κατά τις ημέρες των μαθημάτων, όσο και κατά τα Σαββατοκύριακα, αργίες κ.λ.π. Ο ανάδοχος δεν
έχει υποχρέωση σίτισης μόνο κατά τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαιριού, όπως αυτές
ορίζονται.
9. Η ημερήσια σίτιση των φοιτητών θα γίνεται στην ενιαία τιμή που προσδιορίζεται από τις κάθε φορά
ισχύουσες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την ημερήσια σίτιση και στους μη δικαιούμενους δωρεάν σίτιση
φοιτητές, καθώς και στο προσωπικό του ΤΕΙ Α.Μ.Θ στην Καβάλα στη Δράμα και στο Διδυμότειχο. Τα άτομα
αυτά θα πληρώνουν ανά γεύμα το ποσό των 2,50 € με τον Φ.Π.Α.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει την σίτιση διερχόμενων φοιτητών, εκπαιδευτικών και διοικητικών
που θα είναι προσκεκλημένοι του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ, καθώς και των μελών σεμιναρίων ή εκδηλώσεων που
διοργανώνει το Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. Υποχρεούται επίσης να έχει μόνιμη συνεργασία με Υγιεινολόγο – Διαιτολόγο
για παροχή ιδιαίτερου μενού σε όσους δικαιούχους δωρεάν σίτισης έχουν αποδεδειγμένο πρόβλημα
υγείας.
12. Απαγορεύεται ρητά κάθε υπεκμίσθωση των εστιατορίων και μαγειρείων, ολική ή μερική παραχώρηση ή
εκχώρηση σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων του αναδόχου, από τη
συνομολογηθείσα σύμβαση, έστω και χωρίς αντάλλαγμα, με την ποινή της έκπτωσης. Η περίπτωση
σύστασης νέου ή αλλαγής του Ν.Π. από τον ανάδοχο επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη
ειδοποίηση και σχετική έγκριση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. και εφόσον το Ν.Π. υπό τη νέα του μορφή
αποδέχεται την εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη του και έχει τα ίδια τουλάχιστον προσόντα και
επαγγελματικούς τίτλους με τον ανάδοχο.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ανακοίνωση σ’ αυτόν της
κατακύρωσης του διαγωνισμού, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, με χρονική διάρκεια ισχύος μέχρι 31/03/2023.
Η σύμβαση συντάσσεται σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται στο τέλος, μονογράφονται και
σφραγίζονται σε κάθε σελίδα.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί για την υπογραφή της σύμβασης στην παραπάνω προθεσμία
ή εμφανισθεί μεν αλλά δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή, η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει
υπέρ του ταμείου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Ακολούθως το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. θα καλεί έναν-έναν τους επόμενους αναδόχους
Σελίδα 42

18PROC003585362 2018-08-21
από αυτούς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό με βάση την σειρά που κατέλαβαν στην τελική αξιολόγηση
του διαγωνισμού.
14. Για το σερβίρισμα θα χρησιμοποιηθούν δίσκοι με πιάτα, τους οποίους θα παίρνουν οι ίδιοι οι φοιτητές,
αφού οι δικαιούχοι σίτισης περάσουν πρώτα από τον έλεγχο επιδεικνύοντας την φοιτητική ταυτότητα.
15. Οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν το μενού στο μπουφέ (self service) του εστιατορίου, μέσα σε δίσκους
με αντίστοιχα πιάτα και υποχρεωτικά με χαρτοπετσέτα από το προσωπικό του αναδόχου, ο οποίος θα έχει
τη φροντίδα της περισυλλογής των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν για την σίτιση και για τον καθαρισμό των
τραπεζιών που χρησιμοποιήθηκαν. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται από ιδιαίτερο προσωπικό αμέσως
μετά το τέλος της σίτισης κάθε σπουδαστή για να βρίσκουν πάντοτε θέσεις διαθέσιμες και καθαρές οι
νεοεισερχόμενοι. Ο ανάδοχος θα διαθέτει επί πλέον ψωμί διαφόρων τύπων (καθώς επίσης θα διαθέτει σε
κεντρικό σημείο, λάδι, φρέσκα λεμόνια, χυμό λεμονιού, ξύδι, μουστάρδα, κέτσαπ). Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να δεχθεί ανεπιφύλακτα το ως άνω σύστημα λειτουργίας των εστιατορίων.
16. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύεται με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη τα τρόφιμα
και τα υλικά για την παρασκευή των φαγητών και γλυκισμάτων και ευθύνεται για την ποιότητά τους.
Μπορεί να διαθέτει την ώρα του φαγητού και είδη κυλικείου στις τιμές που θα καθορίζονται ύστερα από
κοινή συμφωνία με την Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.. Απαγορεύεται η διάθεση ποτών που περιέχουν αλκοόλ.
Το βάρος των μερίδων των παρασκευαζομένων φαγητών και των εδεσμάτων, καθώς και η ποιότητά τους,
θα είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται ακολούθως και από τις Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά. Το συσσίτιο παρέχεται και για τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδας συνέχεια. Θα αρχίσει μετά την
υπογραφή της σύμβασης και πάντως όχι πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της σίτισης που ορίζεται με
αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και των Αρχών του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.. Οι ώρες
λειτουργίας των εστιατορίων θα είναι:
 Για το εστιατόριο της Καβάλας, από τις 12:30 το μεσημέρι μέχρι τις 16:00 για μεσημεριανό και από τις
18:30 μέχρι τις 21:30 για βραδινό.
 Για το εστιατόριο της Δράμας, από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 15:00 για μεσημεριανό και από τις
17:30 μέχρι τις 20:15 για βραδινό.
 Για το εστιατόριο του Διδυμοτείχου, από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 15:00 για μεσημεριανό και
από τις 17:30 μέχρι τις 20:00 για βραδινό.
Οι ώρες αυτές μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Συγκλήτου, εάν διαπιστωθεί ότι δεν
εξυπηρετούνται οι σιτιζόμενοι φοιτητές. Το γεύμα και το δείπνο θα αποτελούνται από διαφορετικό φαγητό.
Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά, μπορούν να γίνουν
μετά από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι το νέο μενού θα είναι ισάξιο.
17. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί επακριβώς το πρόγραμμα σίτισης που έχει προσφέρει. Τυχόν
διαφοροποιήσεις του οφειλόμενες είτε σε λόγους εποχικούς, είτε σε λόγους απρόβλεπτους θα γίνονται
δεκτές μετά από έγκριση της Ε.Φ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. Προβλέπεται ως επιθυμητή η ισοδύναμη
αναπροσαρμογή του μενού από θρεπτική και κοστολογική άποψη. Το ψωμί θα περιλαμβάνεται σε όλα τα
γεύματα και σε ανεξάντλητη ποσότητα.
18. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται αποκλειστικά στους χώρους των εστιατορίων του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
στην Καβάλα, στη Δράμα και στο Διδυμότειχο και θα είναι παρασκευής φαγητών ημέρας αποκλεισμένης της
μεθόδου προκαταψύξεως (cook and freeze). Επίσης, τα φαγητά θα πρέπει να είναι πάντοτε ζεστά και το
σερβίρισμά τους να είναι άψογο. Τα μαγειρεμένα φαγητά που δεν καταναλώθηκαν, δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν την επόμενη φορά (βράδυ ή το επόμενο μεσημέρι). 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 για την καλύτερη
ποιοτική σύνθεση των μερίδων, καθώς και του βάρους τους. Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά ή
διανομή ή διάθεση των τροφίμων πρέπει να πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο, με την εφαρμογή των
διαδικασιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος ανάλυσης
κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), με βάση τον κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή των τροφίμων. Επί πλέον, ο ανάδοχος οφείλει όχι
Σελίδα 43

18PROC003585362 2018-08-21
μόνο να εφαρμόζει αλλά και να αναθεωρεί μία μόνιμη διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται
σύμφωνα με τις αρχές του HACCP. Η εφαρμογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήμαατος αποτελεί
προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου.
19. Η εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας
των χρησιμοποιουμένων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού,
καθώς και ο (αιφνιδιαστικός) έλεγχος της καθαριότητας του χώρου του εστιατορίου, διενεργείται από την
Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου (Ε.Φ.Ε) και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από τις καθ’
ύλη αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία Υπουργείου ή Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης κ.λπ.). Η ανωτέρω επιτροπή παρακολουθεί την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από
τον ανάδοχο, τα δε πορίσματά τους θα τα υποβάλουν στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Α.Μ.Θ προς ενημέρωση και
λήψη σχετικών αποφάσεων. Η δειγματοληψία για την άσκηση χημικού ή άλλου ελέγχου των
χρησιμοποιουμένων υλικών και των παρασκευασμάτων, η διαδικασία της χημικής ανάλυσης κ.λ.π.
ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να
διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν.
20. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την καθαριότητα των εστιατορίων και
μαγειρείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με δικά του έξοδα. Η Ε.Φ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ εκτός από
τον έλεγχο των φαγητών που παρασκευάζονται στα μαγειρεία ασκεί και τον έλεγχο της καθαριότητας και
της συντήρησης των χώρων, των εγκαταστάσεων, των επίπλων και των σκευών που χρησιμοποιούνται και
έχει απόλυτο δικαίωμα διαχειριστικού ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας των εστιατορίων και
μαγειρείων από κάθε άποψη, την οποία είναι υποχρεωμένος να δεχθεί προθύμως ο ανάδοχος και να
παρέχει όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν. Η Ε.Φ.Ε. μπορεί να διατηρεί ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ που θα
λαμβάνει υπόψη ενυπόγραφα ο ανάδοχος ανά δεκαπενθήμερο.
21. Ο ανάδοχος για όλο το διάστημα της σύμβασης υποχρεούται να συνάψει συμφωνία με αναγνωρισμένη
εταιρεία απολυμάνσεων και να καταθέσει σχετικό αντίγραφο πριν από την έναρξη της σίτισης.
22. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για την πλήρη
εξυπηρέτηση των σιτιζόμενων φοιτητών. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις. Το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της μη ασφάλισης αυτών.
Το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ανάδοχο και έχει σχέση εργασίας μόνον με αυτόν, αφού
προηγουμένως διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσημα έγγραφα
(βιβλιάρια υγείας κ.λ.π.) που θα καταθέσουν στον ανάδοχο και θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των
Υπηρεσιών Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των μελών των επιτροπών ελέγχου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. κατόπιν εισήγησης της Ε.Φ.Ε. μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει
και άλλους υπαλλήλους, αν κρίνει ότι οι ήδη υπηρετούντες δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των
σπουδαστών. Επίσης, η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. μετά από εισήγηση των παραπάνω αρμοδίων οργάνων
και με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να απολύσει υπάλληλο του
εστιατορίου ή του μαγειρείου για λόγους υγείας (ψυχικό ή μεταδοτικό νόσημα), ανάρμοστης συμπεριφοράς
ή έλλειψης καθαριότητας. Ο απολυόμενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούμενη αποζημίωση
από το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Το προσωπικό των εστιατορίων και μαγειρείων υποχρεούται να φέρει ομοιόμορφη
περιβολή που εγκρίνει η Ε.Φ.Ε. του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Στις συμβάσεις εργασίας είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται
ότι ο εργαζόμενος έλαβε γνώση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο ανάδοχος έναντι του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. και όλης
εν γένει της συμφωνίας τους.
23. Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται το προσωπικό που θα απασχοληθεί στα εστιατόρια και
μαγειρεία, κατά αριθμό και ειδικότητα, για τα εστιατόρια της Καβάλας της Δράμας και του Διδυμοτείχου,
χωριστά για το καθένα.
24. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη σίτιση των σπουδαστών
εντός προθεσμίας που θα ορισθεί με την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που δε
συμμορφωθεί με τον παραπάνω όρο, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς άλλη διατύπωση στην καταβολή
ποινικής ρήτρας μέχρι τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, καθοριζόμενης από την Σύγκλητο για κάθε ημέρα,
από την 1η μέχρι την 20η ημέρα καθυστέρησης. Μετά το εικοσαήμερο κηρύσσεται έκπτωτος με τη
διαδικασία και τις συνέπειες του ως αναφέρεται στην παράγραφο 5.2.
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25. Εάν αναπροσαρμοσθεί η ημερήσια δαπάνη σίτισης των φοιτητών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
βελτιώσει την παρεχόμενη σίτιση ύστερα από νέα διαπραγμάτευση με την Ε.Φ.Ε. λαμβανομένου υπ’ όψη
και του πληθωρισμού που μεσολάβησε από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
26. Απαγορεύεται αυστηρά η εξαργύρωση της σίτισης (η παροχή χρημάτων αντί γευμάτων).
27. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία του εστιατορίου. Σε
περίπτωση διακοπής κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. και
η Σύγκλητος αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού κατά το άρθρο 106 του ν. 4412/2016.
Επιτρέπεται η διακοπή της λειτουργίας των εστιατορίων για εξαιρετικούς λόγους μόνο μετά από απόφαση
της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης εκ μέρους του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
28. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης για την οποία δεν προβλέπεται από τις
προηγούμενες παραγράφους η επιβολή ποινικής ρήτρας, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς άλλη διατύπωση,
στην καταβολή ποινικής ρήτρας μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ για κάθε όρο, που επιβάλλεται με
απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Σε περίπτωση υποτροπής, η παραπάνω ποινική ρήτρα ορίζεται
μέχρι δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00) για κάθε παράβαση και επιβάλλεται με απόφαση της Συγκλήτου του
ΤΕΙ Α.Μ.Θ. μετά από προηγούμενη κλίση του, σε απολογία. Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. σε περίπτωση
υποτροπής μπορεί να λύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο από τα δικαιώματα του
Συμβολαίου. Η άρνηση του επιχειρηματία να συμμορφωθεί σε οποιοδήποτε όρο της σύμβασης ή σε
απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. μετά από εισήγηση της Ε.Φ.Ε. και για την επίλυση κάθε διαφοράς,
που προκύπτει από την εφαρμογή της σύμβασης ή αμφισβήτησης, αρμόδιο δικαστήριο θα είναι το
Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας που θα δικάζει κατά την ισχύουσα νομοθεσία και θα διατάξει την
πληρωμή της ποινικής ρήτρας που έχει επιβληθεί και την έκπτωση του αναδόχου από τα δικαιώματα που
απορρέουν από την σύμβαση. Το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο ανάδοχος για ποινική ρήτρα σύμφωνα
με τα ανωτέρω κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και η σχετική απόδειξη προσκομίζεται στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου,
διαφορετικά παρακρατείται από το ένταλμα πληρωμής του. Σε περίπτωση που η παρακράτηση δεν
καταστεί εφικτή, παρακρατείται το ποσό αυτό ή το ποσό που δεν καθίσταται δυνατό να παρακρατηθεί από
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία όμως πρέπει να συμπληρωθεί με νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας
από τον ανάδοχο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. εκτός από τις παραπάνω
κυρώσεις, μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο εάν παραβεί ουσιώδεις όρους της Σύμβασης. Μεταξύ
των ουσιωδών όρων περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενοι στην καλή λειτουργία του εστιατορίου, στην
παροχή μερίδων σε ποιότητα και ποσότητα που προβλέπει η σύμβαση και σύμφωνα με τις
αγορανομικές/υγειονομικές διατάξεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμοδίων Υπηρεσιών
(Αγορανομία - Υγειονομικό κ.λπ.).
29. Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τους όρους του παρόντος,
ολόκληρη η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει καταβάλλει, καταπίπτει προς όφελος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ χωρίς
άλλη διατύπωση.
30. Οι δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων και μαγειρείων του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. στην Καβάλα την Δράμα και το
Διδυμότειχο βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ως εξής:
α. Στην Καβάλα, του τηλεφώνου.
β. Στην Δράμα, του ενοικίου του χώρου, του ηλεκτρικού, της ύδρευσης, του τηλεφώνου, της θέρμανσης
κ.λ.π.
γ. Στο Διδυμότειχο, του τηλεφώνου και της θέρμανσης.
31.α) Η παράδοση και η παραλαβή του πάσης φύσεως υπάρχοντος εξοπλισμού και των κτιρίων των
εστιατορίων θα γίνει με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αυτών, μέσα σε πέντε μέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
β) Κατά τη λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δέκα μέρες να
παραδώσει τα κτίρια και τον πλήρη εξοπλισμό των εστιατορίων στην κατάσταση που τα παρέλαβε και έθεσε
σε λειτουργία (εκτός φυσιολογικών φθορών), σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά (πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής). Επίσης είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα κινητά που του ανήκουν χωρίς
καμία πρόφαση. Εάν περάσει άπρακτο δεκαήμερο εξουσιοδοτεί από τώρα την Σύγκλητο του ΤΕΙ Α.Μ.Θ να
αποβάλλει τα πράγματα αυτά έξω από το κτίριο χωρίς καμία ευθύνη για την τύχη τους.
Σελίδα 45

18PROC003585362 2018-08-21
γ) Εάν ο ανάδοχος δεν θελήσει να παρευρεθεί στην παράδοση του εστιατορίου, η παραλαβή θα γίνει από
το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. παρουσία αστυνομικού οργάνου, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να δεχθεί το σχετικό
πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και να υποβάλλει γραπτά τις τυχόν αντιρρήσεις του, μέσα σε πέντε
(5) μέρες από τις κοινοποιήσεις. Επ’ αυτού ισχύουν οι ανάλογες διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας
32. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με δικά του έξοδα όλα τα ακίνητα και κινητά (εκτός αυτών που
ανήκουν στην ιδιοκτησία του) των εστιατορίων και μαγειρείων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. στην Καβάλα και στο
Διδυμότειχο και να τα διατηρεί ασφαλισμένα εναντίον παντός κινδύνου σ’ όλη την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης, για ποσό ανταποκρινόμενο στην πραγματική αξία των εγκαταστάσεων και των κινητών
πραγμάτων η οποία καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Η ασφάλιση θα γίνεται στο
όνομα του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. και με διαδοχικές συμβάσεις ετήσιας διάρκειας. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται σε
ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι των σιτιζομένων. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήματος
που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο, η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. θα διαθέσει την ασφαλιστική
αποζημίωση αποκλειστικά μόνο για την αποκατάσταση ή αντικατάσταση των καταστραφέντων. Ο όρος
αυτός θα καταχωρηθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το πρώτο Συμβόλαιο της ασφάλισης μαζί με την
απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων και την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται
από τον ανάδοχο ότι παραιτείται κάθε αποζημίωσης προβλεπομένης από το ασφαλιστήριο, θα παραδοθούν
στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ. την ώρα της υπογραφής της σύμβασης. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της ανανέωσης των
ασφαλίσεων μαζί με τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις θα παραδίδει ο ανάδοχος τουλάχιστον δέκα
μέρες πριν από την λήξη κάθε προηγούμενου συμβολαίου. Η περίπτωση παράλειψης σχετικής με την
παραπάνω διαδικασία, αποτελεί ειδικό λόγο καταγγελίας της σύμβασης.
33.Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρήσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των εστιατορίων και
μαγειρείων στην Καβάλα και στο Διδυμότειχο στην καλή κατάσταση που τις παρέλαβε, πλην των
φυσιολογικών φθορών λόγω χρόνου και χρήσης.
34. Το προσωπικό των εστιατορίων και μαγειρείων προσλαμβάνεται και μισθοδοτείται με δαπάνες του
αναδόχου μετά από θεώρηση των απαιτούμενων πιστοποιητικών Υγείας και Ποινικού Μητρώου από το ΤΕΙ
Α.Μ.Θ. Η Ε.Φ.Ε. μετά από απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. μπορεί να αποβάλλει, σε ανάγκη δε και
να απαγορεύει την είσοδο κάθε υπαλλήλου από το προσωπικό των εστιατορίων και μαγειρείων για λόγους
υγείας, συμπεριφοράς ή καθαριότητας, χωρίς να δικαιούται ο αποβληθείς να ζητήσει από το ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
οποιαδήποτε αποζημίωση. Το προσωπικό των εστιατορίων και μαγειρείων υποχρεούται να φέρει
ομοιόμορφη περιβολή που εγκρίνει η Ε.Φ.Ε.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Σύνθεση Πρωινού
- Γάλα φρέσκο, πλήρες και με μειωμένα λιπαρά, ζεστό ή κρύο.
- Τσάι με γάλα ή λεμόνι
- Καφές φίλτρου.
- Βούτυρο.
- Μαρμελάδα.
- Μέλι.
- Ψωμί - φρυγανιές.
- Χυμός φρούτων.
- Αυγά βραστά.
- Φέτα.
Όλα τα ανωτέρω – τουλάχιστον - θα προσφέρονται υποχρεωτικά κάθε πρωί.
Σύνθεση γεύματος
-

Πρώτο πιάτο: Σούπα (κοτόσουπα, μανιταρόσουπα κλπ) ή ορεκτικά (π.χ. τυροσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα,
πατατοσαλάτα κλπ) ή άλλο αντίστοιχο.
Κύριο πιάτο. Δύο επιλογές (αναλύεται στη συνέχεια).
Σαλάτα: Σαλάτα εποχής είτε σε ωμή μορφή είτε σε βραστή μορφή μία ανά γεύμα
Επιδόρπιο (αναλύεται στη συνέχεια).

Σύνθεση δείπνου
-

Πρώτο πιάτο: Σούπα (κοτόσουπα, μανιταρόσουπα κλπ) ή ορεκτικά (π.χ. τυροσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα,
πατατοσαλάτα κλπ) ή άλλο αντίστοιχο.
Κύριο πιάτο. Δύο (2) επιλογές (αναλύεται στη συνέχεια).
Σαλάτα: Σαλάτα εποχής είτε σε ωμή μορφή είτε σε βραστή μορφή μία ανά δείπνο.
Επιδόρπιο (αναλύεται στη συνέχεια).

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Για το πρώτο πιάτο το μεσημέρι και βράδυ θα υπάρχει μία επιλογή.
Για το κύριο πιάτο το μεσημέρι και βράδυ θα υπάρχουν δύο (2) επιλογές.
Σαλάτα: Σαλάτα εποχής είτε σε ωμή μορφή είτε σε βραστή μορφή μία ανά γεύμα και μια ανά δείπνο.
Επιδόρπιο: φρούτο εποχής ή γλυκό.
Σε όλα τα γεύματα παρέχεται ψωμί ημέρας χωρίς περιορισμό ως προς την ποσότητα
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ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ* ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΟΥ**
ΙΙΙ.α ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Γεύμα

Κο

Μο

Λα

Χο

Οσ

Ψα

Μπρ

Δείπνο

Κι

Ψα

Πι

Κο

Ζυ

Κι

Λα

*Πίνακας ως προς το κυρίως συστατικό του ζητούμενου κύριου πιάτου
Συντομογραφία

Ελάχιστος αναγκαίος αριθμός πιάτων
ανά εβδομάδα ως προς αντίστοιχο
κύριο συστατικό

Μοσχάρι χωρίς κόκαλο μαγειρευτό

Μο

1

Χοιρινό χωρίς κόκαλο μαγειρευτό

Χο

1

Μπρ

1

Κιμάδες

Κι

2

Κοτόπουλο (ή γαλοπούλα)

Κο

2

Ψάρι εποχής ή κατεψυγμένο Α΄ ποιότητας

Ψα

2

Ζυμαρικά

Ζυ

1

Όσπρια

Οσ

1

Λαδερά

Λα

2

Πίτσα ή ομελέτα ή λουκάνικα

Πι

1

Είδος πιάτου ως προς το κύριο συστατικό

Μπριζόλα μοσχαρίσια ή χοιρινή

***Πίνακας ενδεικτικής ανάλυσης του κύριου πιάτου
Μο:
Χο:
Μπρ:
Κι:
Κο:
Ψα:
Ζυ:
Οσ:
Λα:
Πι:

Μαγειρευτό, Γκιουβέτσι, Ψητό κατσαρόλας κ.ά. με κατάλληλη γαρνιτούρα
Μαγειρευτό, Πανσέτα, Λεμονάτο, Σουβλάκι, Κοντοσούβλι κ.ά. με κατάλληλη γαρνιτούρα
Χοιρινή ή μοσχαρίσια με κατάλληλη γαρνιτούρα
Παστίτσιο, Μουσακάς, Μπιφτέκια, Κεφτεδάκια, Γιουβαρλάκια, Σουτζουκάκια κ.ά. με κατάλληλη
γαρνιτούρα
Φούρνου, Μαγειρευτό, Ρολό, Κατσαρόλας κ.ά. με κατάλληλη γαρνιτούρα
Ψάρι αλά σπετσιώτα, Μπακαλιάρος πλακί, Φιλέτο ψαριού λεμονάτο ή κρασάτο, Σουπιές,
Καλαμαράκια κ.ά με κατάλληλο συνοδευτικό πιάτο
Ταλιαλέτες, Κρέπες, Μακαρονάδες, Σουφλέ, Χυλοπίτες, Ραβιόλια κ.ά. με κατάλληλη γαρνιτούρα
Φασόλια, Φακές, Ρεβύθια, Γίγαντες, Φάβα κ.ά. συνοδευόμενο με τυρί φέτα ή γιαούρτι ή τυρόπιτα
Φασολάκια, Αρακάς, Μπριάμ, Σπανακόρυζο, Πατάτες, Γεμιστά, Μελιτζάνες κ.ά. συνοδευόμενο
κατάλληλα π.χ. με τυρί ή γιαούρτι
Πίτσες διάφορες, Ομελέτες διάφορες, Σπετσοφάι, Λουκάνικα κ.ά. συνοδευόμενο με τυρί ή γιαούρτι
ή τυρόπιτα ή άλλο ισοδύναμο αυτών

ΙΙΙ.β Για το κύριο πιάτο εναλλακτικής επιλογής

Όπως τα ανωτέρω κύρια πιάτα βασικής επιλογής, αλλά με αντίστοιχα ή ισοδύναμα φαγητά, ορθολογικά
κατανεμημένα στις ημέρες της εβδομάδας
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Διευκρινίσεις για το κύριο πιάτο
- Η γαρνιτούρα θα πρέπει να είναι ταιριαστή με το κύριο συστατικό του πιάτου και να παρέχεται η
δυνατότητα μιας εναλλακτικής επιλογής κατά το γεύμα ή δείπνο. Ομοίως και το συνοδευτικό πιάτο κατά
περίπτωση.
- Ο ανάδοχος θα μπορεί να προσφέρει μόνο δύο (2) φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα το ίδιο κύριο πιάτο
με την ίδια παρασκευή και ποτέ σε δύο (2) συνεχόμενες μέρες. Γενικότερα, σε μηνιαίο κύκλο σίτισης
είναι επιθυμητή η μη επανάληψη του ίδιου φαγητού με την ίδια παρασκευή.
- Φαγητό που περισσεύει από το μεσημεριανό ή βραδινό μενού οποιασδήποτε ημέρας, απαγορεύεται να
σερβίρεται επόμενη ημέρα ή να ανακυκλώνεται.
- Η γαρνιτούρα θα έχει βάρος κανονικής μερίδας. Συνεπώς, για να προσδιοριστεί π.χ. το συνολικό βάρος
ενός φαγητού κοτόπουλου με τηγανητές πατάτες, προσθέτουμε το βάρος της μερίδας κοτόπουλου
(όπως αυτό προβλέπεται από τις αγορανομικές διατάξεις) στο βάρος μιας κανονικής μερίδας
τηγανητών πατατών (όπως αυτό προβλέπεται από τις αγορανομικές διατάξεις).
- Η ποσότητα των μερίδων θα είναι η μέγιστη προβλεπόμενη από τις αγορανομικές διατάξεις (όπου δεν
αναφέρεται άλλως).
- Ο ανάδοχος υποχρεούται ημερησίως για κάθε γεύμα ή δείπνο να έχει διαθέσιμα τα κύρια πιάτα του
μενού, γαρνιτούρες, σαλάτες και επιδόρπια έως και 30 λεπτά πριν το κλείσιμο του εστιατορίου για κάθε
γεύμα - δείπνο.
ΙV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

Είδος
Φρούτα Εποχής
Γλυκό (σιροπιαστά, τάρτες, πάστες,
τρούφες, χαλβάς κλπ)
Κρέμα ή Ρυζόγαλο
Γιαούρτι πρόβειο/αγελαδινό
Επιδόρπιο Γιαουρτιού

Συχνότητα ανά εβδομάδα
7 με συχνή εναλλαγή
4 με συχνή εναλλαγή
1
1
1

Ημέρα - περιορισμοί
3 σε γεύμα
4 σε δείπνο
3 σε γεύμα
1 σε δείπνο
1 σε γεύμα
1 σε δείπνο
1 σε δείπνο

V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα χρησιµοποιούµενα υλικά στο εστιατόριο για την παρασκευή φαγητών κ.λπ. εδεσµάτων , θα πρέπει
να έχουν την ποιότητα που αναφέρεται πιο κάτω και να είναι αναγνωρισµένης Βιοµηχανίας:
• Παρθένο ελαιόλαδο για σαλάτα οξύτητας 0-1 βαθµών.
• Λάδι για φαγητό οξύτητας 0-2 βαθµών.
• Λάδι για τηγανιτά οξύτητας 0-2 βαθµών ή σπορέλαιο οξύτητας 0 βαθµών (ηλιέλαιο, καλαµποκέλαιο).
• Μαγειρικά λίπη άριστης ποιότητας.
• Βούτυρο γάλακτος ή µαργαρίνη αρίστης ποιότητας για την παρασκευή γλυκισµάτων.
• Τυριά, χορταρικά και λοιπά υλικά αρίστης ποιότητας.
• Κρέατα, πουλερικά γενικά, αρίστης ποιότητας.
• Ψάρια όλων των κατηγοριών αρίστης ποιότητας.
Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά, για την παρασκευή των γευµάτων θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοπτική περιγραφή
Χρηματοδότηση: Τακτικός προϋπολογισμός ΤΕΙ ΑΜΘ, ΚΑΕ: 2631
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 3.612.903,22€
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα
Τιμές αναφοράς: 1,80€ πλέον Φ.Π.Α. Περιλαμβάνει την τιμή του προσφερόμενου ημερήσιου συσσιτίου
(πρωινού και γεύματος και δείπνου) σε δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές, σύμφωνα με την αριθμ.
Φ547452/Β3/9-5-2007 απόφαση του ΥΠΕΠΘ και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 836/Β/30-5-2007) περί
καθορισμού του ημερήσιου σιτηρεσίου.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης στην Καβάλα στην Δράμα και στο Διδυμότειχο, για το χρονικό διάστημα από
01.01.2019 μέχρι 31.12.2022, συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα
χιλιάδων ευρώ (4.480.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
3.612.903,22€ ΦΠΑ : 867.096,78€).
Το ποσό αυτό για τα έτη 2019, 2020 2021 και 2022, μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με την επιχορήγηση
από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αντίστοιχη αυξομείωση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών. Ο αριθμός των
σιτιζόμενων φοιτητών θα καθορίζεται και θα ανακαθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ και
σύμφωνα πάντα με την επιχορήγηση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επίσης, πιθανές μεταβολές στη λειτουργία του
Ιδρύματος μπορεί να επιφέρουν και αντίστοιχες μεταβολές στον αριθμό των φοιτητών που σιτίζονται.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 ν. 4412/2016).
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις: Αναφέρονται στις παραγρ. 2.4.4 και 5.1 της παρούσας
Δεδομένου 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
και την όποια αναπροσαρμογή αυτής με όμοια Υπουργική Απόφαση. Η τιμή αυτή ανέρχεται σήμερα σε ένα
ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80) πλέον Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει την τιμή του προσφερόμενου ημερήσιου
συσσιτίου (πρωινού και γεύματος και δείπνου) σε δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές.
Επιπλέον πληροφορίες δίνονται κυρίως στις παραγράφους 2.4.4 και 5.1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ
Έχει συνταχθεί με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ
(βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της
5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που ανταποκρίνεται:
α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της
σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και
β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα.
Το περιεχόμενο του αρχείου αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως
αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους].
Πληροφορίες για τη σύνταξη του ΕΕΕΣ προς τους οικονομικούς φορείς δίνονται στη διεύθυνση στην
παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 63241

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Α.Φ.Μ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Fax
e-mail

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι:
Α. Η τιμή ημερήσιου σιτηρεσίου για τη σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στην
Καβάλα, Δράμα και Διδυμότειχο που δικαιούνται δωρεάν σίτισης για τρία γεύματα ημερησίως (πρωινό –
μεσημεριανό- βραδινό) είναι 1,80€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. Φ547452/Β3 ΚΥΑ, (Β΄, 2007).
Στην τιμή αυτή θα παρέχουμε τα τρία γεύματα ημερησίως (πρωί, μεσημέρι και βράδυ) για όλες τις ημέρες
της εβδομάδας υπό των όρων της παρούσας Διακήρυξης και σύμφωνα με το εδεσματολόγιο που κατατέθη
με την τεχνική μας προσφορά.
Β. Θα παρέχουμε ημερήσια σίτιση και στους μη δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές, καθώς και στο
προσωπικό του ΤΕΙ Α.Μ.Θ στην Καβάλα στη Δράμα και στο Διδυμότειχο. Τα άτομα αυτά θα πληρώνουν ανά
γεύμα το ποσό των 2,50 € με τον Φ.Π.Α.
Γ. Αποδεχόμαστε τα οριζόμενα που αφορούν στο οικονομικό αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης στο
σύνολό τους και ειδικότερα στην παράγραφο 6.5

Ο/Η Δηλών/ούσα

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)
Ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής52
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ)
Άγιος Λουκάς, Καβάλα- 65404.
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ53.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………54 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
55
.......................…………………………………..
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 03/2018 Διακήρυξη/Πρόσκληση/
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................56 του (Αναθέτουσας Αρχής /
Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
....................ημέρες 57 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 58.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
52

Βλ. και http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/169-kateythynthria-odhgia-12
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό
και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση
αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
54
ο.π. υποσ. 3.
55
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
56
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
57
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
58
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν.
4281/2014).
53
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τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της59.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε60.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

59

Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή .
60
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 61
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ)
Άγιος Λουκάς, Καβάλα- 65404.
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα
με την (αριθμό/ημερομηνία) 03/2018 Διακήρυξη
........................... της/του (Αναθέτουσας
Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
....…. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Βλ. και http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/169-kateythynthria-odhgia-12
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ.

Στα γραφεία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Α.Μ.Θ, σήμερα ……………………… 00-00-2018
μεταξύ:
α) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Α.Μ.Θ που εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον
Πρύτανη ΤΕΙ κ. Μπαντέκα Δημήτριο, εφεξής Αναθέτουσα Αρχή.
β) Της Εταιρίας με την επωνυμία "……………………………………." που εδρεύει στη ………………… επί της οδού
…………………. και εκπροσωπείται σύμφωνα με το καταστατικό της από τον κ. …………………………. κάτοικο
…………………………….., η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος σίτισης κατά τον ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή
διαγωνισμό για τη σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ στην Καβάλα στην Δράμα και στο Διδυμότειχο,
εφεξής Ανάδοχος, σύμφωνα με την αρ. 00η/00-00-2018 (θέμα 0°) πράξη της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.
σχετικά με την κατακύρωση του ανωτέρω Διαγωνισμού
συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα παρακάτω:
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι του ποσού των ……………………………………………………………….
«……………………………..» ευρώ άνευ Φ.Π.Α. την σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. στην Καβάλα, στην
Δράμα και στο Διδυμότειχο, από 01-01-2019 / 31-12-2022.
Ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. ……………… / 00-00-2018 εγγυητική επιστολή ποσού ………………….. € ως
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας
και ισχύει μέχρι τις 00-00-0000 οπότε και θα επιστραφεί στον ανάδοχο της σύμβασης και εφόσον δεν
υπάρχει λόγος κατάπτωσης της.
1.Οι χώροι όπου θα σιτίζονται οι φοιτητές του ΤΕΙ Α.Μ.Θ στην Καβάλα στη Δράμα και στο Διδυμότειχο είναι
οι εξής:
 Στην Καβάλα οι χώροι σίτισης (Χώροι για εστιατόριο και μαγειρείο) θα διατεθούν από το Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ,
στην Φοιτητική Εστία αριθμ. 2 για τους οποίους ο ανάδοχος δεν θα καταβάλλει ενοίκιο.
 Για την σίτιση στην Δράμα ο χώρος που διαθέτει ο ανάδοχος βρίσκεται επί της οδού
……………………………..
 Στο Διδυμότειχο οι χώροι σίτισης θα διατεθούν από το Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ, για τους οποίους ο ανάδοχος δεν
θα καταβάλλει ενοίκιο.

2.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
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Στην Καβάλα και την Δράμα με δικές του δαπάνες να προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα
απαραίτητα σκεύη κ.λ.π. για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, σε αριθμό
που να επαρκεί για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων ατόμων.



Στο Διδυμότειχο ο ανάδοχος θα διαθέσει μόνο τον εξοπλισμό του μαγειρείου και όχι του εστιατορίου
εκτός και αν χρειαστεί συμπληρωματικό εξοπλισμό εστιατορίου.

Όλα τα πιο πάνω σκεύη που θα αγοράσει ο ανάδοχος πρέπει να έχουν την απόλυτη έγκριση της Συγκλήτου
του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Η επιτροπή σίτισης μπορεί να απαγορεύει τη χρήση σκευών κ.λπ. που θα κρίνει ακατάλληλα.
3.Η οργάνωση των εστιατορίων και μαγειρείων (Καβάλας, Δράμας & Διδυμοτείχου), η προμήθεια των
επιπλέον σχετικών μηχανημάτων, εργαλείων, επίπλων και σκευών, και γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδομή
πρέπει να είναι σύγχρονη με δυναμικότητα εξυπηρέτησης 2.000 ατόμων περίπου μέσα σε δύο (2) ώρες. Η
αρμοδιότητα και οι δαπάνες που απαιτούνται για την συντήρηση και την καλή λειτουργία όλου του
υλικοτεχνικού εξοπλισμού των εστιατορίων ανήκει στον ανάδοχο για όλο το διάστημα διάρκειας της
σύμβασης, πάντοτε δε υπό την εποπτεία και έγκριση του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
4.Η σύμβαση διαρκεί από 01.01.2019 μέχρι 31.12.2022.
5.Μετά τη λήξη της σύμβασής του με το ΤΕΙ Α.Μ.Θ, ο ανάδοχος δικαιούται να πάρει μαζί του τα σκεύη που
αγόρασε με δικά του έξοδα και εισκόμισε, εκτός αν τα παραχωρήσει στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Μέσα σε δέκα (10)
ημέρες μετά τη λήξη της μίσθωσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους χώρους των
εστιατορίων και μαγειρείων με τις εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης
και παραλαβής.
6.Η σύμβαση λύεται πριν από τον κανονικό χρόνο, στις περιπτώσεις θανάτου του αναδόχου ή νομικής
ανικανότητάς του (χωρίς να αναγνωρίζεται δικαίωμα υπέρ του αναδόχου ή των κληρονόμων του), ή λόγω
καταγγελίας της σύμβασης. Εάν ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός η σύμβαση λύεται
εφόσον αυτό λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση. Εάν λυθεί μονομερώς η
σύμβαση από μέρους του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, κάθε δικαίωμα που έχει συσταθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου
θεωρείται ότι δεν υπάρχει ως προς το ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
7. Τα εστιατόρια θα χρησιμοποιούνται:
• Για την σίτιση των σπουδαστών καθώς και του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ
Α.Μ.Θ. στην Καβάλα στη Δράμα και στο Διδυμότειχο.
• Για γιορτές, τελετές, γεύματα που θα πραγματοποιούνται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι.
Α.Μ.Θ.
• Η αξία του ημερήσιου γεύματος ή δείπνου μεμονωμένα, για τους μη δικαιούχους δωρεάν σίτισης θα
είναι 2,03 € χωρίς τον Φ.Π.Α.
8. Το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τη δαπάνη σίτισης των φοιτητών, σε αριθμό που
αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν διατροφή, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Ο αριθμός των σιτιζομένων
σπουδαστών θα προσδιορίζεται για κάθε μήνα από την βεβαίωση που στέλνεται προς την Σύγκλητο του ΤΕΙ
από το Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας & Σπουδαστικής Μέριμνας. Η σίτιση θα
διεξάγεται κατά τις ημέρες των μαθημάτων, όσο και κατά τα Σαββατοκύριακα, αργίες κ.λ.π. Ο ανάδοχος δεν
έχει υποχρέωση σίτισης μόνο κατά τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαιριού, όπως αυτές
ορίζονται.
9.Η ημερήσια σίτιση των φοιτητών θα γίνεται στην ενιαία τιμή που προσδιορίζεται από τις κάθε φορά
ισχύουσες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.
10.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την ημερήσια σίτιση και στους μη δικαιούμενους δωρεάν σίτιση
φοιτητές, καθώς και στο προσωπικό του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Τα άτομα αυτά θα πληρώνουν ανά γεύμα το ποσό των
2,03 € χωρίς τον Φ.Π.Α..
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11.Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει την σίτιση διερχόμενων φοιτητών, εκπαιδευτικών και διοικητικών
που θα είναι προσκεκλημένοι του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ, καθώς και των μελών σεμιναρίων ή εκδηλώσεων που
διοργανώνει το Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. Υποχρεούται επίσης να έχει μόνιμη συνεργασία με Υγιεινολόγο – Διαιτολόγο
για παροχή ιδιαίτερου μενού σε όσους δικαιούχους δωρεάν σίτισης έχουν αποδεδειγμένο πρόβλημα
υγείας.
12.Απαγορεύεται ρητά κάθε υπεκμίσθωση των εστιατορίων και μαγειρείων, ολική ή μερική παραχώρηση ή
εκχώρηση σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων του αναδόχου, από τη
συνομολογηθείσα σύμβαση, έστω και χωρίς αντάλλαγμα, με την ποινή της έκπτωσης. Η περίπτωση
σύστασης νέου ή αλλαγής του Ν.Π. από τον ανάδοχο επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη
ειδοποίηση και σχετική έγκριση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, και εφόσον το Ν.Π. υπό τη νέα του μορφή
αποδέχεται την εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη του και έχει τα ίδια τουλάχιστον προσόντα και
επαγγελματικούς τίτλους με τον ανάδοχο.
13.Για το σερβίρισμα θα χρησιμοποιηθούν δίσκοι με πιάτα, τους οποίους θα παίρνουν οι ίδιοι οι φοιτητές,
αφού οι δικαιούχοι σίτισης περάσουν πρώτα από τον έλεγχο επιδεικνύοντας την ακαδημαϊκή ταυτότητα.
14.Οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν το μενού στο μπουφέ (self service) του εστιατορίου, μέσα σε δίσκους με
αντίστοιχα πιάτα και υποχρεωτικά με χαρτοπετσέτα από το προσωπικό του αναδόχου, ο οποίος θα έχει τη
φροντίδα της περισυλλογής των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν για την σίτιση και για τον καθαρισμό των
τραπεζιών που χρησιμοποιήθηκαν. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται από ιδιαίτερο προσωπικό αμέσως
μετά το τέλος της σίτισης κάθε σπουδαστή για να βρίσκουν πάντοτε θέσεις διαθέσιμες και καθαρές οι
νεοεισερχόμενοι. Ο ανάδοχος θα διαθέτει επί πλέον ψωμί διαφόρων τύπων (καθώς επίσης θα διαθέτει σε
κεντρικό σημείο, λάδι, φρέσκα λεμόνια, χυμό λεμονιού, ξύδι, μουστάρδα, κέτσαπ). Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να δεχθεί ανεπιφύλακτα το πιο πάνω σύστημα λειτουργίας των εστιατορίων.
15.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύεται με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη τα τρόφιμα
και τα υλικά για την παρασκευή των φαγητών και γλυκισμάτων και ευθύνεται για την ποιότητά τους.
Μπορεί να διαθέτει την ώρα του φαγητού και είδη κυλικείου στις τιμές που θα καθορίζονται ύστερα από
κοινή συμφωνία με τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Απαγορεύεται η διάθεση ποτών που περιέχουν αλκοόλ. Το
βάρος των μερίδων των παρασκευαζομένων φαγητών και των εδεσμάτων, καθώς και η ποιότητά τους, θα
είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Το συσσίτιο
παρέχεται και για τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδας, συνέχεια, και θα αρχίσει μετά την υπογραφή της
σύμβασης, και πάντως όχι πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της σίτισης που ορίζεται με αποφάσεις του
Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και των Αρχών του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Οι ώρες λειτουργίας των
εστιατορίων θα είναι:
Για το εστιατόριο της Καβάλας, από τις 07:30 μέχρι τις 09:30 για πρωινό, από τις 12:30 μέχρι τις 16:00 για
μεσημεριανό και από τις 18:30 μέχρι τις 21:30 για βραδινό.
Για το εστιατόριο της Δράμας, από τις 07:30 μέχρι τις 09:30 για πρωινό, από τις 12:00 μέχρι τις 15:00 για
μεσημεριανό και από τις 17:30 μέχρι τις 20:15 για βραδινό.
Για το εστιατόριο του Διδυμοτείχου, από τις 07:30 μέχρι τις 09:30 για πρωινό, από τις 12:00 μέχρι τις 15:00
για μεσημεριανό και από τις 17:30 μέχρι τις 20:00 για βραδινό.
Οι ώρες αυτές μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Συγκλήτου, εάν διαπιστωθεί ότι δεν
εξυπηρετούνται οι σιτιζόμενοι φοιτητές. Το γεύμα και το δείπνο θα αποτελούνται από διαφορετικό φαγητό.
Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά, μπορούν να γίνουν
μετά από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι το νέο μενού θα είναι ισάξιο.
16.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί επακριβώς το πρόγραμμα σίτισης που έχει προσφέρει Τυχόν
διαφοροποιήσεις του οφειλόμενες είτε σε λόγους εποχιακούς, είτε σε λόγους απρόβλεπτους θα γίνονται
δεκτές μετά από έγκριση της Ε.Φ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. Προβλέπεται ως επιθυμητή η ισοδύναμη
αναπροσαρμογή του μενού από θρεπτική και κοστολογική άποψη. Το ψωμί θα περιλαμβάνεται σε όλα τα
γεύματα και σε ανεξάντλητη ποσότητα.
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17.Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται αποκλειστικά στους χώρους των εστιατορίων του ΤΕΙ Α.Μ.Θ στην
Καβάλα στη Δράμα και στο Διδυμότειχο και θα είναι παρασκευής φαγητών ημέρας αποκλειόμενης της
μεθόδου προκαταψύξεως (cook and freeze). Επίσης, τα φαγητά θα πρέπει να είναι πάντοτε ζεστά και το
σερβίρισμά τους να είναι άψογο. Τα μαγειρεμένα φαγητά που δεν καταναλώθηκαν, δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν την επόμενη φορά (βράδυ ή το επόμενο μεσημέρι). 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 για την καλύτερη
ποιοτική σύνθεση των μερίδων, καθώς και του βάρους τους. Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά ή
διανομή ή διάθεση των τροφίμων πρέπει να πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο, με την εφαρμογή των
διαδικασιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος ανάλυσης
κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) , με βάση τον κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή των τροφίμων. Επί πλέον, ο ανάδοχος οφείλει όχι
μόνο να εφαρμόζει αλλά και να αναθεωρεί μία μόνιμη διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται
σύμφωνα με τις αρχές του HACCP. Η εφαρμογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος αποτελεί
προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου.
18.Η εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των
χρησιμοποιουμένων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού, καθώς
και ο (αιφνιδιαστικός) έλεγχος της καθαριότητας του χώρου του εστιατορίου, διενεργείται από την
Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου (Ε.Φ.Ε) και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από τις καθ’
ύλη αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία Υπουργείου ή Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης κ.λπ.). Η ανωτέρω επιτροπή παρακολουθεί την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από
τον ανάδοχο, τα δε πορίσματά τους θα τα υποβάλουν στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Α.Μ.Θ προς ενημέρωση και
λήψη σχετικών αποφάσεων. Η δειγματοληψία για την άσκηση χημικού ή άλλου ελέγχου των
χρησιμοποιουμένων υλικών και των παρασκευασμάτων, η διαδικασία της χημικής ανάλυσης κ.λ.π.
ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να
διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν.
19.Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την καθαριότητα των εστιατορίων και
μαγειρείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με δικά του έξοδα. Η Ε.Φ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. εκτός από
τον έλεγχο των φαγητών που παρασκευάζονται στα μαγειρεία ασκεί και τον έλεγχο της καθαριότητας και
της συντήρησης των χώρων, των εγκαταστάσεων, των επίπλων και των σκευών που χρησιμοποιούνται και
έχει απόλυτο δικαίωμα διαχειριστικού ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας των εστιατορίων και
μαγειρείων από κάθε άποψη, την οποία είναι υποχρεωμένος να δεχθεί προθύμως ο ανάδοχος και να
παρέχει όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν. Η Ε.Φ.Ε. μπορεί να διατηρεί ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ που θα
λαμβάνει υπόψη ενυπόγραφα ο ανάδοχος ανά δεκαπενθήμερο.
20.Ο ανάδοχος για όλο το διάστημα της σύμβασης υποχρεούται να συνάψει συμφωνία με αναγνωρισμένη
εταιρεία απολυμάνσεων και να καταθέσει σχετικό αντίγραφο πριν από την έναρξη της σίτισης.
21.Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για την πλήρη
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις. Το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της μη ασφάλισης αυτών.
Το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ανάδοχο και έχει σχέση εργασίας μόνον με αυτόν, αφού
προηγουμένως διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσημα έγγραφα
(βιβλιάρια υγείας κ.λ.π.) που θα καταθέσουν στον ανάδοχο και θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των
Υπηρεσιών Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των μελών των επιτροπών ελέγχου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, κατόπιν εισήγησης της Ε.Φ.Ε, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει
και άλλους υπαλλήλους, αν κρίνει ότι οι ήδη υπηρετούντες δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των
σπουδαστών. Επίσης, η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, μετά από εισήγηση της Ε.Φ.Ε. και με ειδικά αιτιολογημένη
απόφασή της, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να απολύσει υπάλληλο του εστιατορίου ή του
μαγειρείου για λόγους υγείας (ψυχικό ή μεταδοτικό νόσημα), ανάρμοστης συμπεριφοράς ή έλλειψης
καθαριότητας. Ο απολυόμενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούμενη αποζημίωση από το ΤΕΙ
Α.Μ.Θ. Στις συμβάσεις εργασίας είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται ότι ο εργαζόμενος έλαβε γνώση των
δεσμεύσεων που ανέλαβε ο ανάδοχος έναντι του ΤΕΙ Α.Μ.Θ και όλης εν γένει της συμφωνίας τους.
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22.

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ

ΤΙΤΛΟΣ

……
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ

ΤΙΤΛΟΣ
…..
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ

ΤΙΤΛΟΣ
…..
ΣΥΝΟΛΟ

23.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη σίτιση των
σπουδαστών εντός προθεσμίας που θα ορισθεί με την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που δε
συμμορφωθεί με τον παραπάνω όρο, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς άλλη διατύπωση στην καταβολή
ποινικής ρήτρας μέχρι τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ, καθοριζόμενης από τη Σύγκλητο για κάθε ημέρα,
από την 1η μέχρι την 30η ημέρα καθυστέρησης. Μετά το εικοσαήμερο κηρύσσεται έκπτωτος με τη
διαδικασία κατά το άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
24.Εάν αναπροσαρμοσθεί η ημερήσια δαπάνη σίτισης των σπουδαστών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να βελτιώσει την παρεχόμενη σίτιση ύστερα από νέα διαπραγμάτευση με την Ε.Φ.Ε. λαμβανομένου υπ’
όψη και του πληθωρισμού που μεσολάβησε από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
25.Απαγορεύεται αυστηρά η εξαργύρωση της σίτισης (η παροχή χρημάτων αντί γευμάτων).
26.Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία του εστιατορίου. Σε
περίπτωση διακοπής κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΤΕΙ Α.Μ.Θ και
η Σύγκλητος αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού κατά το άρθρο 106 του ν. 4412/2016.
Επιτρέπεται η διακοπή της λειτουργίας των εστιατορίων για εξαιρετικούς λόγους μόνο μετά από απόφαση
της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης εκ μέρους του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
27.Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης για την οποία δεν προβλέπεται από τις
προηγούμενες παραγράφους η επιβολή ποινικής ρήτρας, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς άλλη διατύπωση,
στην καταβολή ποινικής ρήτρας μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ για κάθε όρο, που επιβάλλεται με
απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Σε περίπτωση υποτροπής, η παραπάνω ποινική ρήτρα ορίζεται
μέχρι δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00) για κάθε παράβαση και επιβάλλεται με απόφαση της Συγκλήτου του
ΤΕΙ Α.Μ.Θ μετά από προηγούμενη κλίση του, σε απολογία. της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Η Σύγκλητος του
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ΤΕΙ Α.Μ.Θ σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να λύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο από
τα δικαιώματα του Συμβολαίου. Η άρνηση του επιχειρηματία να συμμορφωθεί σε οποιοδήποτε όρο της
σύμβασης ή σε απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ μετά από εισήγηση της Ε.Φ.Ε και για την επίλυση
κάθε διαφοράς , που προκύπτει από την εφαρμογή της σύμβασης ή αμφισβήτησης, αρμόδιο δικαστήριο θα
είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο που θα δικάζει κατά την ισχύουσα νομοθεσία και θα διατάξει την
πληρωμή της ποινικής ρήτρας που έχει επιβληθεί και την έκπτωση του αναδόχου από τα δικαιώματα που
απορρέουν από την σύμβαση. Το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο ανάδοχος για ποινική ρήτρα σύμφωνα
με τα ανωτέρω κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και η σχετική απόδειξη προσκομίζεται στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου,
διαφορετικά παρακρατείται από το ένταλμα πληρωμής του. Σε περίπτωση που η παρακράτηση δεν
καταστεί εφικτή, παρακρατείται το ποσό αυτό ή το ποσό που δεν καθίσταται δυνατό να παρακρατηθεί από
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία όμως πρέπει να συμπληρωθεί με νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας
από τον ανάδοχο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, εκτός από τις παραπάνω
κυρώσεις, μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο εάν παραβεί ουσιώδεις όρους της Σύμβασης. Μεταξύ
των ουσιωδών όρων περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενοι στην καλή λειτουργία του εστιατορίου, στην
παροχή μερίδων σε ποιότητα και ποσότητα που προβλέπει η σύμβαση και σύμφωνα με τις
αγορανομικές/υγειονομικές διατάξεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμοδίων Υπηρεσιών
(Αγορανομία - Υγειονομικό κ.λπ.).
28.Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ,
ολόκληρη η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει καταβάλλει, καταπίπτει προς όφελος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. χωρίς
άλλη διατύπωση.
29.Οι δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων και μαγειρείων του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. στην Καβάλα στην Δράμα και
στο Διδυμότειχο βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ως εξής:
α.Στην Καβάλα, του τηλεφώνου.
β.Στην Δράμα, του ενοικίου του χώρου, του ηλεκτρικού, της ύδρευσης, του τηλεφώνου, της θέρμανσης
κ.λ.π.
γ.Στο Διδυμότειχο, του τηλεφώνου και της θέρμανσης.
30.α) Η παράδοση και η παραλαβή του πάσης φύσεως υπάρχοντος εξοπλισμού και των κτιρίων των
εστιατορίων θα γίνει με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αυτών, μέσα σε πέντε μέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
β) Κατά τη λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δέκα μέρες να
παραδώσει τα κτίρια και τον πλήρη εξοπλισμό των εστιατορίων στην κατάσταση που τα παρέλαβε και έθεσε
σε λειτουργία (εκτός φυσιολογικών φθορών), σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά (πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής). Επίσης είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα κινητά που του ανήκουν χωρίς
καμία πρόφαση. Εάν περάσει άπρακτο δεκαήμερο εξουσιοδοτεί από τώρα την Σύγκλητο του ΤΕΙ Α.Μ.Θ να
αποβάλλει τα πράγματα αυτά έξω από το κτίριο χωρίς καμία ευθύνη για την τύχη τους.
γ) Εάν ο ανάδοχος δεν θελήσει να παρευρεθεί στην παράδοση του εστιατορίου, η παραλαβή θα γίνει από
το ΤΕΙ Α.Μ.Θ παρουσία αστυνομικού οργάνου, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να δεχθεί το σχετικό
πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και να υποβάλλει γραπτά τις τυχόν αντιρρήσεις του, μέσα σε πέντε
(5) μέρες από τις κοινοποιήσεις. Επ’ αυτού ισχύουν οι ανάλογες διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας
31.Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με δικά του έξοδα όλα τα ακίνητα και κινητά (εκτός αυτών που
ανήκουν στην ιδιοκτησία του) των εστιατορίων και μαγειρείων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ, στην Καβάλα και στο
Διδυμότειχο και να τα διατηρεί ασφαλισμένα εναντίον παντός κινδύνου σ’ όλη την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης, για ποσό ανταποκρινόμενο στην πραγματική αξία των εγκαταστάσεων και των κινητών
πραγμάτων η οποία καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Η ασφάλιση θα γίνεται στο
όνομα του ΤΕΙ Α.Μ.Θ και με διαδοχικές συμβάσεις ετήσιας διάρκειας. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται σε
ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι των σιτιζομένων. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήματος
που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο, η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ θα διαθέσει την ασφαλιστική
αποζημίωση αποκλειστικά μόνο για την αποκατάσταση ή αντικατάσταση των καταστραφέντων. Ο όρος
αυτός θα καταχωρηθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το πρώτο Συμβόλαιο της ασφάλισης μαζί με την
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απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων και την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται
από τον ανάδοχο ότι παραιτείται κάθε αποζημίωσης προβλεπόμενης από το ασφαλιστήριο, θα παραδοθούν
στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ, την ώρα της υπογραφής της σύμβασης. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της ανανέωσης των
ασφαλίσεων μαζί με τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις θα παραδίδει ο ανάδοχος τουλάχιστον δέκα
μέρες πριν από την λήξη κάθε προηγούμενου συμβολαίου. Η περίπτωση παράλειψης σχετικής με την
παραπάνω διαδικασία, αποτελεί ειδικό λόγο καταγγελίας της σύμβασης.
32.Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρήσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των εστιατορίων και
μαγειρείων στην Καβάλα και στο Διδυμότειχο στην καλή κατάσταση που τις παρέλαβε, πλην των
φυσιολογικών φθορών λόγω χρόνου και χρήσης.
33.Το προσωπικό των εστιατορίων και μαγειρείων προσλαμβάνεται και μισθοδοτείται με δαπάνες του
αναδόχου μετά από θεώρηση των απαιτούμενων πιστοποιητικών Υγείας και Ποινικού Μητρώου από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες Η Ε.Φ.Ε μετά από απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ μπορεί να αποβάλλει , σε
ανάγκη δε και να απαγορεύει την είσοδο κάθε υπαλλήλου από το προσωπικό των εστιατορίων και
μαγειρείων για λόγους υγείας, συμπεριφοράς ή καθαριότητας, χωρίς να δικαιούται ο αποβληθείς να
ζητήσει από το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. οποιαδήποτε αποζημίωση. Το προσωπικό των εστιατορίων και μαγειρείων
υποχρεούται να φέρει ομοιόμορφη περιβολή που εγκρίνει η επιτροπή σίτισης.
34.Η εξόφληση των τιμολογίων (για παροχή υπηρεσιών κάθε μήνα) θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία κατάθεσής τους, εφόσον έχουν προσκομισθεί και τα νόμιμα λοιπά δικαιολογητικά, για
την πληρωμή με έκδοση επιταγής μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Λογιστήριο
του ΤΕΙ Α.Μ.Θ και με την προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείο
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα συσσίτια των άπορων φοιτητών και τη θεώρηση του
εντάλματος πληρωμής από το Ελεγκτικό.

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Σύνθεση Πρωινού, Μεσημεριανού και Βραδινού
(ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ)
……………………………………………………………………….

Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά στο εστιατόριο για την παρασκευή φαγητών κ.λπ. εδεσμάτων, θα πρέπει να
έχουν την ποιότητα που αναφέρεται πιο κάτω και να είναι αναγνωρισμένης Βιομηχανίας.
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)
……………………………

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, για την παρασκευή των γευμάτων θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και κατόπιν έγκρισης της Ε.Φ.Ε είναι δυνατή
η αναπροσαρμογή του μενού ανάλογα με την εποχή, χρησιμοποιώντας εποχικά πιάτα όπως π.χ. μελιτζάνες
αντί για σπανακόρυζό τους θερινούς μήνες, κ.ο.κ.

37. Όλοι οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Αν τυχόν το Τ.Ε.Ι. δεν ασκήσει τα δικαιώματα του,
που απορρέουν από τους όρους της, αυτό δε σημαίνει ότι παραιτείται από αυτά.
38. Όλοι οι όροι της παρούσης Διακήρυξης ισχύουν ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στο συμφωνητικό.
39. Αναπόσπαστα παραρτήματα του Συμφωνητικού τούτου αποτελούν η παρούσα Διακήρυξη, καθώς και η
Υποβληθείσα Προσφορά του Αναδόχου.
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Η σύμβαση συντάσσεται σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται στο τέλος, μονογράφονται και
σφραγίζονται σε κάθε σελίδα.
Οι συμβαλλόμενοι
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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