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∆/ΝΣΗ: ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων,
Προµηθειών & Περιουσίας
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών και περιουσίας
ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
654 04 ΚΑΒΑΛΑ
Τ.Θ. 1194

Καβάλα 28/03/2016
Αρ. Πρωτ : 668
Αρ. ∆ιακ.: 1/2016

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

E-mail: supply@teikav.edu.gr
Πληροφορίες: Χρυσοχόου Κων/νος
ΤΗΛ: 2510-462135

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού
Για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Αναθέτουσα Αρχή

στην Καβάλα την ∆ράµα και το ∆ιδυµότειχο.
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Α.Μ.Θ.

Συνολικός προϋπολογισµός του ∆ιαγω-

#2.124.660,98# € (χωρίς Φ.Π.Α.). #2.613.333,00# € (συµπ/νου του Φ.Π.Α.).

νισµού

Τακτικός προϋπολογισµός του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

CPV
Κριτήριο Αξιολόγησης:

55300000-3
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά.

Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής
για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της

∆ευτέρα 28-03-2016

Ε.Ε.
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στο Φ.Ε.Κ.

Παρασκευή 01-04-2016

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στον Ηµερή-

Παρασκευή 01-04-2016

σιο Τύπο
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης σε τοπικές

Παρασκευή 01-04-2016

εφηµερίδες
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στο

Τρίτη 29-03-2016

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Τόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
(www.promitheus.gov.gr)

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβο-

Τρίτη 10-05-2016 ώρα: 09:00

λής προσφορών
Ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής

Παρασκευή 20-05-2016 ώρα: 15:00

των προσφορών
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνι-

Τετάρτη 25-05-2016 ώρα: 09:30

σµού
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1)

Το Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α' /24.11.83) «∆οµή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,

2)

Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ195/τ.Α'/06-11-2011) «∆οµή, λειτουργία ,διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,

3)

Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/τ. Β' /27.3.84) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων «Περί Εσωτερικής ∆ιάρθρωσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.».

4)

Το Ν.∆. 496/74 (ΦΕΚ 204/τ. Α' /19.7.74) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.» όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε,

5)

Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α /1.2.95) «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»,

6)

Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α' /27.11.95)«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις»,

7)

Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/2014) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8)

Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου περί
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, µε τις τροποποιήσεις της,

9)

Το Π.∆. 60/2007, Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.

10) Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α' /10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
11) Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014), «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ∆ιατάξεων
του Π.∆. 318/1992(Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις.

12) Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/τ.Α/30-09-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων -Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 21ης Ιουνίου1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335).

-

Το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12-11-2012), παράγραφος ΙΑ' «Ρυθµίσεις για τον ΟΑΕ∆ Ασφα-

λιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας» (Α' 222).

13) Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α'/15-07-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και Συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και ειδικότερα το άρθρο 68 «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013
(ΦΕΚ 88 τ. Α/2013)

14) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α'/15-09-2011) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ» (Α' 204).

15) Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α'/20-03-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φο-
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ρέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό
και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε
µε τον Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α'/04-09-2009)

16) Τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2007 για
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για της δηµόσιες συµβάσεις (CPV).

17) Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α'/29-5-2013) «Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις».

18) Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α'/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων... και άλλες διατάξεις», (άρθρο 9, παρ.4β).

19) Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).

20) Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α :ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσιών Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».

21) Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α'/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».

22) Το Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α'/143/19-6-2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις».

23) Το Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ 66/τ.Α'/11-04-1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών ελληνικών ανωνύµων εταιριών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των
νοµικών προσώπων του ευρύτερου τοµέα»».

24) Τις διατάξεις του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/τ.Α'/3-8-1995), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2372/96 άρθρο 11 και το Ν. 2414/1996 άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ
66/τ.Α'/11-04-1996), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α'/14-02-2005) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 τ. Α /10-112005).

25) Τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 τ. Α /10-11-2005)

26) Το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α'/14-02-2005) και του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.
2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α'/28-9-199), για την επιβολή προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις δηµόσιες συµβάσεις η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το
1.000.000 ευρώ.

27) Τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 τ. Α /10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α'/1402-2005) Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».

28) Την µε αρ. 24014/2005 (ΦΕΚ 1637/τ.Β'/25-11-2005) «∆ικαιολογητικά για την εφαρµογή του ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005»

29) Την µε αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/τ.Β'/23-8-2007) Κ.Υ.Α. «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των
µητρώων του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α'/14-02-2005), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005».

30) Την µε αρ. 1108437/2565/∆ΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/τ.Β'/16-11-2005) «Καθορισµός Χωρών στις
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες»

31) Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α'/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του ∆ιατάκτες»
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32) Την υπ’ αριθ. 4/11-02-2016 θ. 07 πράξη
της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Α∆Α: Ω7ΩΤ4691Ο8-7Μ7 να
ο

ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων την έγκριση για τα έτη 2017 και
2018 της δέσµευσης του ποσού των «1.120.000,00» ευρώ ετησίως ώστε το Ίδρυµα να προκηρύξει
διεθνή ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό που να αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των σπουδαστών του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. στην Καβάλα στη ∆ράµα και στο ∆ιδυµότειχο που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, για το χρονικό διάστηµα 01-10-2016 / 31-12-2018.
33) Την αριθ. 39493/07-03-2016 έγκριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων µε Α∆Α: 7ΙΕΣ4653ΠΣ-4Ω7 που εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 2.240.000,00 ευρώ από το . ΤΕΙ Α.Μ.Θ. που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2631 «Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» για τα έτη 2017 και 2018.
34) Το µε α.α 257/00-03-2016 Υπηρεσιακό σηµείωµα του κ. Χρυσοχόου Κων/νου µε Α∆ΑΜ:
14REQ003972661 2016-03-09.
35) Την Πράξη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. µε αριθµό 06/10-03-2016 (θ. 03οΕΗ∆) Α∆Α:
7ΛΜ04691Ο8-8ΓΣ για την προκήρυξη διεθνούς δηµόσιου ανοικτού τακτικού διαγωνισµού για την
ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των σπουδαστών του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. στην Καβάλα στη ∆ράµα και
στο ∆ιδυµότειχο που δικαιούνται δωρεάν σίτιση από 01-10-2016 έως την 31-12-2018.
36) Την µε α/α 136 24/03/2016 απόφαση δέσµευσης πίστωσης Α∆Α: ΩΗΡΛ4691Ο8-6Ι6.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1.

∆ιεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοι-

τητών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην Καβάλα την ∆ράµα και το ∆ιδυµότειχο.
για το χρονικό διάστηµα από 01.10.2016 µέχρι 31.12.2018, µε την επιφύλαξη του όρου 5 του
Παραρτήµατος Α' της παρούσας διακήρυξης. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε
2.613.333,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%) και θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.
2631 του Τακτικού Προϋπολογισµού του ΤΕΙ οικονοµικών ετών 2016, 2017 και 2018, το οποίο
κατανέµεται ως εξής:
∆απάνη από 01.10.2016 / 31.12.2016:

373.333,00 ευρώ.

∆απάνη από 01.01.2017 / 31.12.2017: 1.120.000,00 ευρώ.
∆απάνη από 01.01.2018 / 31.12.2018: 1.120.000,00 ευρώ.
2.

Προσφορές µπορούν να κατατεθούν για το σύνολο του έργου, όπως αναφέρεται στη δια-

κήρυξη, και όχι για µέρος του έργου.
3.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

4.

Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει µε περισσότερες

από µία προσφορές.
5.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος

Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

(ΕΣΗ∆ΗΣ)

µέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος .
6.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της δια-

δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π∆60/07 και 118/07 και τα
καθοριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη.
7.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα

υποβολής προσφοράς στο σύστηµα.
8.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1- 2390/2013
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
9.

Το πλήρες σώµα της ∆ιακήρυξης είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα

του Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.teiemt.gr, στο Κεντρικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ),στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ιαύγεια και στην πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ).
10.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

11. Η διακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, στο
http://www.emt.edu.gr και σε εµφανές µέρος της υπηρεσίας µας.
12. Θα αποσταλεί η διακήρυξη στο Εµπορικό και Επαγγελµατικό Επιµελητήριο και στον
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
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13. Περίληψη της διακήρυξης θα 2016-03-29
αποσταλεί για δηµοσίευση την 28/03/2016 στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και την 01/04/2016 για δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, και στις εφηµερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Αθηνών, «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» Θεσσαλονίκης, «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ» Καβάλας.
14. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στις 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)
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ΑΡΘΡΟ 1
ο

ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος

Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

(ΕΣΗ∆ΗΣ)

µέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ηµερών,
από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ε.Ε, την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013, στο άρθρο 11
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο
Π∆60/07.
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :Η ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ :
29/03/2016
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
20/05/2016 και ώρα 15:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Συµπληρωµατικές πληροφορίες - διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού (διακήρυξη):
Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο
σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το
κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
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1. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω
της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
•

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

•

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από
το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

•

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική.
 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α
για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους
στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω
της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
Η συµµετοχή στον διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και
µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στον διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως
εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά
β) συνεταιρισµοί
γ) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
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δ) κοινοπραξίες και υπό σύσταση
κοινοπραξίες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α') ή σε τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
Όλοι οι ανωτέρω γίνονται δεκτοί µε την προϋπόθεση ότι:
i.

Έχουν τουλάχιστον τριετή (3 έτη) επαγγελµατική εµπειρία στην µαζική σίτιση και ετήσιο
κύκλο

εργασιών

από

τη

µαζική

σίτιση

τουλάχιστον

ενός

εκατοµµυρίου

ευρώ

(1.000.000,00€) κατά τα τελευταία τρία έτη.
ii.

Λειτουργούν τουλάχιστον για ένα έτος εστιατόριο µαζικής σίτισης πιστοποιηµένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000

iii.

∆ιαθέτουν σε κεντρικό σηµείο της ∆ράµας αίθουσα τουλάχιστον 200 τ.µ. που να είναι κατάλληλη για χρήση ως εστιατόριο.
.

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα,
είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισµό (γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολοµέλεια).
Ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων (συµπεριλαµβανοµένων και των
υπό σύσταση Κοινοπραξιών) δύνανται να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό χωρίς να απαιτείται να έχουν ειδική νοµική µορφή, ωστόσο σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε
Ένωση ή Κοινοπραξία, πριν την υπογραφή της σύµβασης, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να
προχωρήσει στη σύσταση, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, νοµικού προσώπου µε τη µορφή
κοινοπραξίας του άρθρου 2 του Π.∆.186/1992 στο µέτρο που η υιοθέτηση της νοµικής αυτής
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ' αυτόν,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά»
(γ) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
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και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
Α) Η Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, όπως και όλες οι εγγυήσεις που απαιτούνται για
το διαγωνισµό, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργού
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Β) Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Γ) Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α
∆) Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης
β) Τον εκδότη
γ) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ) Τον αριθµό της εγγύησης.
ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ) Τους όρους ότι:
•

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

•

Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρείς (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

•

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος ύστερα
από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της εγγύησης.

η) Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τον τίτλο «ανάδειξη αναδόχου για
την σίτιση των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. στην Καβάλα την ∆ράµα και το ∆ιδυµότειχο».
θ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί
ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη)
Ε) Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:

(1)

η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό
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µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο και απευθύνεται.
(2)

ο αριθµός της διακήρυξης

(3)

το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

(4)

η ηµεροµηνία έκδοσής της

(5)

τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται.
ΣΤ) Η εγγύηση συµµετοχής υποβάλλεται σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται
στην αρµόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

2.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
I.

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.

II.

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


δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07.



δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2
του άρθρου 6 του Π∆ 118/07 καταστάσεις,



είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07,



είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (4) του εδ. α
της παρ. 2 και στην περίπτωση (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Πδ 118/07,



δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2
του άρθρου 6 του Π∆ 118/07 κατάσταση.

III.

Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007.

IV.

Να αποδέχονται πλήρων και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης καθώς και των διατάξεων περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου.

3.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν ότι:


Έχουν τουλάχιστον τριετή (3 έτη) επαγγελµατική εµπειρία στην µαζική σίτιση και ετήσιο
κύκλο εργασιών από τη µαζική σίτιση τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου ευρώ
(1.000.000,00€) κατά τα τελευταία τρία έτη.



Λειτουργούν τουλάχιστον για ένα έτος εστιατόριο µαζικής σίτισης πιστοποιηµένο κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000



∆ιαθέτουν σε κεντρικό σηµείο της ∆ράµας αίθουσα τουλάχιστον 200 τ.µ. που να είναι κατάλληλη για χρήση ως εστιατόριο.

4.

Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
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προκύπτουν ο Πρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια Οικονοµική Αρχή (∆.Ο.Υ.) από την οποία να προκύπτει η δραστηριότητα της επιχείρησης.

5.

Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν έγγραφο εκπροσώπησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου
.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό -προς το Τµήµα Προµηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, Άγιος Λουκάς, ΤΚ 65404, Καβάλα, µε την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ».--, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά, )
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο
τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια
στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά
απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»
Ο (υπο)φακέλος της «Τεχνικής Προσφοράς» πρέπει να περιέχει:
1. Μελέτη λειτουργίας των εστιατορίων και παρασκευής γευµάτων. Περιγραφή της οργάνωσης και τρόπου λειτουργίας του εστιατορίου µε αναφορά στη χρήση όλων των διαθέσιµων
µέσων (εγκαταστάσεις, εξοπλισµός κλπ) σε κάθε φάση µέχρι και τη διάθεση του τελικού
προϊόντος, αξιολογούνται και βαθµολογούνται συγκριτικά η πληρότητα της µελέτης, ο βαθµός
κατανόησης του αντικειµένου, η συµφωνία µε τις προδιαγραφές ποιότητας του έργου, ο α-
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ριθµός του στελεχιακού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (εργατοώρες κλπ) η σύνθεση
και η επάρκεια της οµάδας έργου, τα πρόσθετα µέσα & τεχνικός εξοπλισµός που θα διατεθούν από τον ανάδοχο.
2. Το προτεινόµενο από τον συµµετέχοντα πρόγραµµα σίτισης: Σύµφωνα µε τους συνηµµένους (Παράρτηµα Γ) πίνακες (οι οποίοι περιέχουν το ελάχιστο αποδεκτό βασικό µενού)
και οι τυχόν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης υπό τα δεδοµένα οικονοµικά δεδοµένα.
3. Επί πλέον προσφορά στο ΤΕΙ ή στους σπουδαστές. ∆εξιώσεις, λοιπές παροχές.
4. Μέτρα που θα εφαρµόζονται για την ασφάλεια και υγιεινή των .εργαζοµένων, των φοιτητών και των εγκαταστάσεων.
5. Επικυρωµένα αντίγραφα συµβάσεων παροχής παρόµοιων έργων ή βεβαιώσεις των αντίστοιχων Υπηρεσιών που ανέθεσαν τα έργα την τελευταία τριετία.
6. Συστατικές επιστολές.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή
(µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον
ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.

13

16PROC004093610
2016-03-29
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική
Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του προσφέροντα.
Ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει συµπληρωµένο τον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς του παραρτήµατος Ά µέσω
του συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

•

∆εδοµένου ότι η αξία του ηµερήσιου σιτηρεσίου είναι καθορισµένη σύµφωνα µε την µε αρ.
Φ547452/Β3/09-05-2007 (ΦΕΚ τ.Β'/836/30-05-2007) Κ.Υ.Α., ο συµµετέχων, στην οικονοµική
προσφορά του µέσω του συστήµατος Ε.ΣΗ.∆Η.Σ. θα πρέπει να δηλώσει ως τιµή µονάδας το ποσό των 1,80€ πλέον Φ.Π.Α. Επιπρόσθετα θα πρέπει να συµπληρώσει και να συµπεριλάβει στην
προσφορά του, σε µορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραµµένη, την οικονοµική προσφορά του στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την καθορισµένη αυτή τιµή και την όποια αναπροσαρµογή αυτής µε
όµοια Υπουργική Απόφαση. (Υπόδειγµα Β΄).

•

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf,
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

•

∆ιατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονοµική Προσφορά ή επιφυλάξεων επ' αυτής, θα
θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του ∆ιαγωνισµού και οδηγούν στην απόρριψη της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει.

•

Οικονοµική Προσφορά που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 25/05/2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.µ. µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνικής Προσφοράς». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση
των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
και «Τεχνικής Προσφοράς», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
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που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν

ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ιαδικασία ηλεκτρονική€ αξιολόγησης προσφορών
Μετά την 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 για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών.

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.
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ΑΡΘΡΟ 6
ο

∆ιαδικασία ανάδειξης µειοδότη - κατακύρωση

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, ήτοι προς το Τµήµα Μισθοδοσίας Περιουσίας Προµηθειών και Αποζηµιώσεων του Τ.Ε.Ι.
Α.Μ.Θ, Άγιος Λουκάς, ΤΚ 65404, Καβάλα, µε την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ».

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

• φυσικά πρόσωπα
• οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
• διαχειριστές Ε.Π.Ε.
• Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Επισηµαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα πρέπει να φέρουν και την επισηµείωση Apostille, των
διατάξεων του αρθ. 3 επ. της σύµβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων (05.10.1961) και κυρώθηκε µε
το V.1497/19P84 (ΦΕΚ Α' 188).

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
α. Οι Έλληνες πολίτες.

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα
που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π∆ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
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εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου ε-

(3)

ξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η

(5)

(6)

(7)

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Αντίγραφα αποσπάσµατος ισολογισµού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών
ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
που να δηλώνεται ότι οι εν λόγω φορολογικές δηλώσεις είναι ακριβή αντίγραφα των
πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί στην αρµόδια εφορία.
Βεβαίωση ύπαρξης αίθουσας για χρήση ως εστιατορίου στην ∆ράµα µε την προσκόµιση της άδειας λειτουργίας εστιατορίου εάν υπάρχει ή µε ενοικιαστήριο συµβόλαιο ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/96 των ιδιοκτητών του ακινήτου ότι υπάρχει
συµφωνία ενοικίασης µε τον υποψήφιο ανάδοχο και ότι το ακίνητο θα είναι διαθέσιµο να παραδοθεί στον ανάδοχο την 01-09-2016 και βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχίας περί καταλληλότητας του ακινήτου για χρήση εστιατορίου.
Πιστοποιητικό από επίσηµο Ίδρυµα που να βεβαιώνει την συµµόρφωση της εταιρείας µε προδιαγραφές: ΕΛΟΤ EN ISO 22000.

β. Οι αλλοδαποί:

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δι-

(2)

(3)

καστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση
και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και είναι ενήµεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
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και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

(4) Αντίγραφα αποσπάσµατος ισολογισµού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών

(5)

(6)

ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
που να δηλώνεται ότι οι εν λόγω φορολογικές δηλώσεις είναι ακριβή αντίγραφα των
πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί στην αρµόδια εφορία.
Βεβαίωση ύπαρξης αίθουσας για χρήση ως εστιατορίου στην ∆ράµα µε την προσκόµιση της άδειας λειτουργίας εστιατορίου εάν υπάρχει ή µε ενοικιαστήριο συµβόλαιο ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/96 των ιδιοκτητών του ακινήτου ότι υπάρχει
συµφωνία ενοικίασης µε τον υποψήφιο ανάδοχο και ότι το ακίνητο θα είναι διαθέσιµο να παραδοθούν στον ανάδοχο την 01-09-2016 και βεβαίωση από την αρµόδια
υπηρεσία της Νοµαρχίας περί καταλληλόλητας του ακινήτου για χρήση εστιατορίου.
Πιστοποιητικό από επίσηµο Ίδρυµα που να βεβαιώνει την συµµόρφωση της εταιρείας µε προδιαγραφές: ΕΛΟΤ EN ISO 22000.

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:

(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που ζητούνται για τους Έλληνες και αλλοδαπούς
πολίτες.

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου ε-

(3)

(4)

ξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ.2,
του άρθρου 6 του Π∆ 118-10-07-2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα
Ειδικότερα τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίσουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο της αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π∆60/2007, δηλ. συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ του παρόντος, που αφορά τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την
αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α1ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από
το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό
επιχείρησης.

(5) Αντίγραφα αποσπάσµατος ισολογισµού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών
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ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
(6)

(7)

που να δηλώνεται ότι οι εν λόγω φορολογικές δηλώσεις είναι ακριβή αντίγραφα των
πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί στην αρµόδια εφορία.
Βεβαίωση ύπαρξης αίθουσας για χρήση ως εστιατορίου στην ∆ράµα µε την προσκόµιση της άδειας λειτουργίας εστιατορίου εάν υπάρχει ή µε ενοικιαστήριο συµβόλαιο ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/96 των ιδιοκτητών του ακινήτου ότι υπάρχει
συµφωνία ενοικίασης µε τον υποψήφιο ανάδοχο και ότι το ακίνητο θα είναι διαθέσιµο να παραδοθούν στον ανάδοχο την 01-09-2016 και βεβαίωση από την αρµόδια
υπηρεσία της Νοµαρχίας περί καταλληλόλητας του ακινήτου για χρήση εστιατορίου.
Πιστοποιητικό από επίσηµο Ίδρυµα που να βεβαιώνει την συµµόρφωση της εταιρείας µε προδιαγραφές: ΕΛΟΤ EN ISO 22000.

δ. Οι Συνεταιρισµοί:

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοι-

(2)

νοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει,
ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παρ. 1 του Π∆60/2007, δηλ. συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π∆ 118/2007 εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 εφόσον πρόκειται
για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της
παρ. 2 του του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα
(4) Αντίγραφα αποσπάσµατος ισολογισµού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών

(5)

(6)

ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
που να δηλώνεται ότι οι εν λόγω φορολογικές δηλώσεις είναι ακριβή αντίγραφα των
πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί στην αρµόδια εφορία.
Βεβαίωση ύπαρξης αίθουσας για χρήση ως εστιατορίου στην ∆ράµα µε την προσκόµιση της άδειας λειτουργίας εστιατορίου εάν υπάρχει ή µε ενοικιαστήριο συµβόλαιο ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/96 των ιδιοκτητών του ακινήτου ότι υπάρχει
συµφωνία ενοικίασης µε τον υποψήφιο ανάδοχο και ότι το ακίνητο θα είναι διαθέσιµο να παραδοθούν στον ανάδοχο την 01-09-2016 και βεβαίωση από την αρµόδια
υπηρεσία της Νοµαρχίας περί καταλληλόλητας του ακινήτου για χρήση εστιατορίου.
Πιστοποιητικό από επίσηµο Ίδρυµα που να βεβαιώνει την συµµόρφωση της εταιρείας µε προδιαγραφές: ΕΛΟΤ EN ISO 22000.

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Προσφορά ενώσεων προµηθευτών
Όλα τα παραπάνω
(1) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά
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προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του
κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών.
(2) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο.
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
(3) Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά
τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέρη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις
µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε
απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
(4) Αντίγραφα αποσπάσµατος ισολογισµού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών
ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
που να δηλώνεται ότι οι εν λόγω φορολογικές δηλώσεις είναι ακριβή αντίγραφα των
πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί στην αρµόδια εφορία.
(5) Βεβαίωση ύπαρξης αίθουσας για χρήση ως εστιατορίου στην ∆ράµα µε την προσκόµιση της άδειας λειτουργίας εστιατορίου εάν υπάρχει ή µε ενοικιαστήριο συµβόλαιο ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/96 των ιδιοκτητών του ακινήτου ότι υπάρχει
συµφωνία ενοικίασης µε τον υποψήφιο ανάδοχο και ότι το ακίνητο θα είναι διαθέσιµο να παραδοθούν στον ανάδοχο την 01-09-2016 και βεβαίωση από την αρµόδια
υπηρεσία της Νοµαρχίας περί καταλληλόλητας του ακινήτου για χρήση εστιατορίου.
(6) Πιστοποιητικό από επίσηµο Ίδρυµα που να βεβαιώνει την συµµόρφωση της εταιρείας µε προδιαγραφές: ΕΛΟΤ EN ISO 22000
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του
υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε
ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκαταστηµένος ο προµηθευτής.
Στην κατά τα ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από το διαγωνισµό.
Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµε-
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ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε
αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο
πρόσφορο τρόπο (µέσω του συστήµατος), να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι
ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος.
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει τη φορολογική ενηµερότητα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι
(20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια
υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται
από τη σφραγίδα ταχυδροµείου.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την
προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.
Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

ΑΡΘΡΟ 70
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Ενστάσεις - Προσφυγές
Κατά της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, της συµµετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας
και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Η υποβολή ένστασης - προσφυγής από κάθε ενδιαφερόµενο, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθ. 15 του Π.∆. 118/2007 µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των
σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν.
3943/2011(ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου»
ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%)
επί του προϋπολογισµού του έργου, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων
(1.000 €) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000 €) ευρώ. Οι ενδεχόµενες ενστάσεις που θα
ασκηθούν βάσει του άρθ. 15 του Π.∆. 118/2007, θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 38 του Π∆. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 80
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου
5

του

ν.

2690/1999,

των

διατάξεων

για

το

ηλεκτρονικό

δηµόσιο

έγγραφο

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 90
Χρόνος ισχύος προσφορών

1.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί (180) ηµέρες από την

επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την

22

16PROC004093610
ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα 2016-03-29
µε την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχτηκαν την
παράταση οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.

2.

Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρί-

πτεται ως απαράδεκτη.

3.

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από

την αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες µπορούν να επιλέξουν, είτε
να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
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ΑΡΘΡΟ 100
Κριτήρια ανάθεσης - αξιολόγηση προσφορών

1.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή του/των ανα-

δόχου/αναδόχων είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά..

2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία.
1) Η τιµή προσφοράς
2). Η µελέτη λειτουργίας των εστιατορίων και παρασκευής γευµάτων
3). Η µελέτη βελτίωσης πίνακα εδεσµατολογίου.
4) Επί πλέον προσφορά στο ΤΕΙ ή στους σπουδαστές.
5) Η εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών µαζικής εστίασης.
6) Η επιτυχής υλοποίηση παρόµοιων έργων
Για την αξιολόγηση της προσφοράς ως συµφερότερης και την τελική επιλογή του αναδόχου λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο λόγος της τιµής προσφοράς προς την
βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς.

(2)

(3)

(4)

(5)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

25%

100

110

25%

100

110

20%

100

110

10%

100

110

10%

100

110

Επιτυχής υλοποίηση παρόµοιων έργων.

10%

100

110

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑ∆ΑΣ

20%

(1)

ΣΥΝΤΕΛΕ-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α' ΟΜΑ∆Α
Μελέτη λειτουργίας των εστιατορίων και
παρασκευής γευµάτων.
Το προτεινόµενο από τον συµµετέχοντα
πρόγραµµα σίτισης.
Επί πλέον προσφορά στο ΤΕΙ ή στους
φοιτητές.
Μέτρα που θα εφαρµόζονται για την ασφάλεια και υγιεινή των .εργαζοµένων,
των φοιτητών και των εγκαταστάσεων.
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑ∆ΑΣ

80%

Β' ΟΜΑ∆Α
Εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών µαζικής εστίασης.

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας: 80% + 20% = 100%
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Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων
των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις
που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς
όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων.
Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς.
Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής, λαµβάνεται υπόψη η τιµή της προσφοράς.
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθµολογία της. Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται
στον προµηθευτή που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

Μελέτη λειτουργίας των εστιατορίων και παρασκευής γευµάτων. Από την περιγραφή της
οργάνωσης και τρόπου λειτουργίας του εστιατορίου µε αναφορά στη χρήση όλων των διαθέσιµων
µέσων (εγκαταστάσεις, εξοπλισµός κλπ) σε κάθε φάση µέχρι και τη διάθεση του τελικού προϊόντος, αξιολογούνται και βαθµολογούνται συγκριτικά η πληρότητα της µελέτης, ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου, η συµφωνία µε τις προδιαγραφές ποιότητας του έργου, ο αριθµός του στελεχιακού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (εργατοώρες κλπ) η σύνθεση και η επάρκεια της
οµάδας έργου, τα πρόσθετα µέσα & τεχνικός εξοπλισµός που θα διατεθούν από τον ανάδοχο.
Το προτεινόµενο από τον συµµετέχοντα πρόγραµµα σίτισης: Για όλα τα προσφερόµενα είδη
θα αξιολογηθεί η ποικιλία, η ποσότητα και η ποιότητα, η δυνατότητα επιλογής µεταξύ των διαφορετικών ειδών (κυρίως πιάτων και συνοδευτικών). Επιπλέον η χρήση εποχιακών ειδών και ελληνικών πιάτων θα αξιολογηθούν θετικά. Παροχές οι οποίες θα συντελούν στην βελτίωση της σίτισης των φοιτητών, θα ληφθούν επίσης υπόψη για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου προς τα άνω.
Επί πλέον προσφορά στο ΤΕΙ ή στους φοιτητές. ∆εξιώσεις, λοιπές παροχές.
Μέτρα που θα εφαρµόζονται για την ασφάλεια και υγιεινή των .εργαζοµένων, των φοιτητών και των εγκαταστάσεων. – τα µέτρα που θα εφαρµόζονται για την ασφάλεια και υγιεινή των
.εργαζοµένων, των φοιτητών και των εγκαταστάσεων, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται
ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής των παρεχόµενων φαγητών.
Εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών µαζικής εστίασης. – αποδεικνύεται µε αντίγραφα συµβάσεων παροχής παρόµοιων έργων ή βεβαιώσεις των αντίστοιχων Υπηρεσιών που ανέθεσαν τα
έργα.
Επιτυχής υλοποίηση παρόµοιων έργων. - αποδεικνύεται µε συστατικές επιστολές.

1. Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται
στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους αναδόχους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους
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και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες
δηλώσεις, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του
µειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη εφόσον
από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως
τέτοιοι από την διακήρυξη και µε τις τεχνικές προδιαγραφές της, καθώς και η βαθµολόγηση των
προσφορών γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 11°
Ανακοίνωση κατακύρωσης- κατάρτιση σύµβασης

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) µέρες από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης.

2. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη. Το ΤΕΙ
Α.Μ.Θ. συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου
µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε
την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν.

3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλµάτων ή παραδροµών.

4. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από
συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
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α. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση - ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των στοιχείων Α) και Β) του άρθρου 3
«Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό» της παρούσας διακήρυξης και την ηµεροµηνία λήξης
της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από
τον συµβατικό χρόνο πλέον δύο (2) µήνες.

3. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε - ανατέθηκε
ο διαγωνισµός, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων αναδόχων που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Η εγγύηση
συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς
και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικών µέσων ή παραίτησης από αυτά.

ΑΡΘΡΟ 120
Πληρωµή – κρατήσεις
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 Συνέδριο.
Ειδικότερα απαιτούνται:
1.

Τιµολόγιο µε την αξία των υπηρεσιών που έχουν προσφερθεί, η οποία θα ισούται µε: αριθµό εκ δοθέντων καρτών σίτισης Χ 1,80 Χ τον αριθµό των ηµερών λειτουργείας των εστιατορίων. Στο παραπάνω ποσό θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύων Φ.Π.Α.

2.

Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από τη ∆ΟΥ

3.

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ

4.

Βεβαίωση της Επιτροπής παραλαβών περί του αριθµού των δικαιουµένων σίτισης φοιτητών (σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και της διακήρυξης) και περί εκπληρώσεως
όλων των εν γένει συµβατικών του υποχρεώσεων.

5.

Επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος για την
οποία θα χορηγείται σχετική βεβαίωση, επιπρόσθετα θα παρακρατηθεί ποσό ίσο µε το
0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων.

Προκαταβολή στους αναδόχους για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α'

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

1.

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των φοιτητών
του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Καβάλα στη ∆ράµα και στο ∆ιδυµότειχο, συνολικού προϋπολογισµού 2.613.333,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 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 ∆ηµόσιο 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 στην Καβάλα στη ∆ράµα και στο ∆ιδυµότειχο 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 ∆ράµα τον χώρο θα διαθέσει ο ανάδοχος και πρέπει να βρίσκεται µέσα στο
κέντρο της πόλης της ∆ράµας ή πλησίον αυτού. Σε κάθε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας
για την ικανοποίηση του όρου ως προς τον χώρο στη ∆ράµα, πρέπει ο ανάδοχος µε δική του
επιβάρυνση να διασφαλίσει την µετακίνηση των σιτιζοµένων φοιτητών της ∆ράµας, από το διδακτήριο προς το εστιατόριο.



Στο ∆ιδυµότειχο οι χώροι σίτισης θα διατεθούν από το Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. για τους οποίους ο ανάδοχος δεν θα καταβάλλει ενοίκιο.

3.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος:


Στην Καβάλα και την ∆ράµα 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 ∆ιδυµότειχο ο ανάδοχος θα διαθέσει τον µόνο τον εξοπλισµό του µαγειρείου και όχι του εστιατορίου 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.

4.

Η οργάνωση των εστιατορίων και µαγειρείων (Καβάλας, ∆ράµας & ∆ιδυµοτείχου), 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 01.10.2016 µέχρι 31.12.2018.
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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 στη Καβάλα στη ∆ράµα και στο ∆ιδυµότειχο.



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 ∆ράµα και στο ∆ιδυµότειχο. 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. Καβάλας. Υποχρεούται επίσης να έχει µόνιµη συνεργασία µε
Υγιεινολόγο – ∆ιαιτολόγο για παροχή ιδιαίτερου µενού σε όσους δικαιούχους δωρεάν σίτισης έχουν αποδεδειγµένο πρόβληµα υγείας.
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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
31/03/2018 .
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 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 πιο πάνω 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 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:
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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 ∆ράµας, 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 ∆ιδυµοτείχου, 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 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.

18. Η παρασκευή των γευµάτων θα γίνεται αποκλειστικά στους χώρους των εστιατορίων του ΤΕΙ
Α.Μ.Θ. στην Καβάλα, στη ∆ράµα και στο ∆ιδυµότειχο 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 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.

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 παρασκευα-
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σµάτων, 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 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 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 ∆ράµας και του ∆ιδυµοτείχου, 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
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Σύγκλητο για κάθε ηµέρα, από την
1 µέχρι την 20 ηµέρα καθυστέρησης. Μετά το εικοσαήµερο
η

η

κηρύσσεται έκπτωτος µε τη διαδικασία και τις συνέπειες του Π.∆. 394/96.
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 τη διαδικασία του Π.∆.
394/96 (άρθρο 34). Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά όλες οι κυρώσεις που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 34 του Κανονισµού Προµηθειών. 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.).
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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 ∆ράµα
και το ∆ιδυµότειχο βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ως εξής:
α.

Στην Καβάλα, του τηλεφώνου.

β.

Στην ∆ράµα, του ενοικίου του χώρου, του ηλεκτρικού, της ύδρευσης, του τηλεφώνου, της θέρ-

γ.

Στο ∆ιδυµότειχο, του τηλεφώνου και της θέρµανσης.

µανσης κ.λ.π.

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.
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 ∆ικονοµίας

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 ∆ιδυµότειχο 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, το Συµβούλιο 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.
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33. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρήσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό των εστιατορίων και
µαγειρείων στην Καβάλα και στο ∆ιδυµότειχο 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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+Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β'
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι:
1.
2.

Αποδέχοµαι την πάγια ηµερήσια αποζηµίωση για κάθε δωρεάν σιτιζόµενο φοιτητή όπως αυτή
διαµορφώνεται από τις εκάστοτε αποφάσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και η οποία σήµερα είναι 1,80 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α, για πρωινό, µεσηµεριανό και βραδινό.
Η αξία του ηµερήσιου πρωινού, γεύµατος ή δείπνου µεµονωµένα, για τους µη δικαιούχους δωρεάν σίτισης θα είναι 2,50 € µε τον Φ.Π.Α
Καβάλα

…… / …… / 2016

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Σύνθεση Πρωινού.



Γάλα φρέσκο, πλήρες και µε µειωµένα λιπαρά Ζεστό ή κρύο.



Τσάι µε γάλα ή λεµόνι



Καφές φίλτρου.



Βούτυρο.



Μαρµελάδα.



Μέλι.



Ψωµί ή φρυγανιές.



Χυµός φρούτων.



Αυγά βραστά.



Φέτα.

Όλα τα ανωτέρω – τουλάχιστον - θα προσφέρονται υποχρεωτικά κάθε ηµέρα στο πρωινό γεύµα.

Σύνθεση Μεσηµεριανού.



Πρώτο πιάτο.



Κυρίως πιάτο. ∆ύο επιλογές.



Σαλάτα.



Επιδόρπιο.

Σύνθεση Βραδινού.


Πρώτο πιάτο.



Κυρίως πιάτο. Μία επιλογή.



Σαλάτα.



Επιδόρπιο.
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Σύνθεση Μεσηµεριανού και Βραδινού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
1Η – 3Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΓΕΥΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

ΣΑΛΑΤΑ

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΟ

∆ΕΥΤΕΡΑ

Χορτόπιτα

Ψάρι κτψ µε πατάτες
φούρνου ή
Σπαγγέτι ναπολιταίν

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΤΡΙΤΗ

Μινεστόνε

Χοιρινή µπριζόλα µε πατάτες φούρνου
ή
Κοτόπουλο
Λεµονάτο µε ρύζι

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΤΕΤΑΡΤΗ

Τυρόπιτα

Φασολάδα
Ή
Φακές

Τυρί φέτα, ελιές

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΠΕΜΠΤΗ

Σούπα χορταρικών

Παστίτσιο
ή
Σουτζουκάκια σµυρνέικα
µε πουρέ πατάτας

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ψαρόσουπα

Φασολάκια
ή
Αρακάς

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΣΑΒΒΑΤΟ

Σπανακόπιτα

Χοιρινό ψητό µε πιλάφι
ή
ψαρι κτψ αλα σπετσίοτα µε
πατατοσαλάτα

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΚΥΡΙΑΚΗ

Οµελέτα φούρνου

Χοιρινή µπριζόλα µε πατάτες φούρνου
ή
Καρµπονάρα

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

38

16PROC004093610 2016-03-29
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ
1Η – 3Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
∆ΕΙΠΝΟ

ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

ΣΑΛΑΤΑ

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΟ

∆ΕΥΤΕΡΑ

Κρεµµυδόσουπα

Σπαγγέτι Μπολωνέζ

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής

ΤΡΙΤΗ

Ριζότο λαχανικών

Ταλιατέλες Αµαρτιτσιάνα

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής

ΤΕΤΑΡΤΗ

Σούπα βελουτέ
λαχανικών

Καλαµαράκι γιαχνί

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΠΕΜΠΤΗ

Μανιταρόσουπα

Οµελέτα µε πατάτες και
µπεϊκον

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σουφλέ σπανάκι

Μπριάµ

Τυρί φέτα, ελιές

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΣΑΒΒΑΤΟ

Φιογκάκι

Λουκάνικα φούρνου
µε πουρέ πατάτας

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής

ΚΥΡΙΑΚΗ

Πίτσα

Κρέπες µε τυρί και αλλαντικά

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ
2Η – 4Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΓΕΥΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

ΣΑΛΑΤΑ

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΟ

∆ΕΥΤΕΡΑ

Σούπα του Σεφ

Μοσχάρι κοκκινιστό µε
ριζότο ή
Μπιφτέκι µε πατάτες
φούρνου

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΤΡΙΤΗ

Πίτα µε µυζήθρα

Χοιρινή πανσέτα µε ανάµικτα λαχανικά
ή
Κοτόπουλο µε κριθαράκι

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΤΕΤΑΡΤΗ

Καροτόσουπα

Γίγαντες πλακί
Ή
Ρεβίθια

Τυρί φέτα, ελιές

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΠΕΜΠΤΗ

Ψαρόσουπα

Μουσακάς
ή
Ψάρι λεµονάτο κτψ µε πατατοσαλάτα

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Οµέλετα µε λαχανικά

Μπάµιες
ή
Αγκινάρες αλα πολίτα

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΣΑΒΒΑΤΟ

Σπανακόπιτα

Χοιρινό σοφρίτο µε πιλάφι
ή
ψαρι τηγανιτό µε σκορδαλιά

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΚΥΡΙΑΚΗ

Κρεατόσουπα

Μακαρόνια ογγκραντέν ή
Σουφλέ ζυµαρικών

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ
2Η – 4Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
∆ΕΙΠΝΟ

ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

ΣΑΛΑΤΑ

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΟ

∆ΕΥΤΕΡΑ

Μινεστρόνε

Ριγκατόνι µε κιµά

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής

ΤΡΙΤΗ

Ριζότο θαλασσινών

Σπανακόρυζο

Τυρί φέτα, ελιές

Φρούτο εποχής

ΤΕΤΑΡΤΗ

Σούπα λαχανικών

Σουπιές µε σπανάκι

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΠΕΜΠΤΗ

Κοτόσουπα

Κολοκυθάκια Ογγκραντέν

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τάρτα µε σπανάκι

Τορτελίνια αλα κρεµ

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής
ή Γλυκό

ΣΑΒΒΑΤΟ

Μακαρονάκι κοφτό

Γιουβαρλάκια

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ντολµαδάκια
Γιαλαντζή

Πίτσα

Σαλάτα εποχής

Φρούτο εποχής

Για το πρώτο πιάτο θα υπάρχει µία επιλογή.
Για το κυρίως πιάτο το µεσηµέρι θα υπάρχουν δύο επιλογές και το βράδι µία επιλογή.

Σαλάτα: Τουλάχιστον σαλάτα εποχής είτε σε ωµή µορφή είτε σε βραστή µορφή

Επιδόρπιο: φρούτο εποχής ή γλυκό.
Σε όλα τα γεύµατα παρέχεται ψωµί ηµέρας χωρίς περιορισµό ως προς την ποσότητα.
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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.

•

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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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΄∆
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας ...............................
Κατάστηµα ...................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ............................................
ΕΥΡΩ (€). ................................................................................
Προς
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ......................................... €.......................................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ένστασης της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των €................................. υπέρ της Εταιρίας ............................................................ δ/νση
........................................................................... δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της ................................ για τις υπηρεσίες ......................................... σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
....................διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε
τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ..................................................... (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ......................................................
Κατάστηµα

............ , .............................,.

(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax)

Ηµεροµηνία έκδοσης

..........................

ΕΥΡΩ .........................................

Προς
…………………………..
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ....................................... ΕΥΡΩ ..............
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
............................... (και ολογράφως) .......................................................,

στο οποίο και µόνο περιο-

ρίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ εταιρείας………………………………………….για
ση από

αυτήν των όρων της µε αριθµό ... σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας

την

καλή εκτέλε-

για τη προµήθεια

(αρ.διακ/ξης ........... /....) προς κάλυψη αναγκών του ............................................και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 10% της συµβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας ...................... ΕΥΡΩ αυτής.
To παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά
ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες. Από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή
της σ' εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.
ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΣΤΗΝ ∆ΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ.

Στα γραφεία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) Α.Μ.Θ, σήµερα …………………. 00-002016 µεταξύ:
α) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) Α.Μ.Θ που εκπροσωπείται σύµφωνα µε τον νόµο
1404/83 από τον Πρόεδρο του κ. Αθανάσιο Μητρόπουλο.
β) Της …………..Εταιρίας µε την επωνυµία "……………………………" που εδρεύει στη
………………………….. και εκπροσωπείται σύµφωνα µε το καταστατικό της από τον κ. ……………….
κάτοικο …………………………………...
Συµφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα παρακάτω, ύστερα από την κατακύρωση στην παραπάνω εταιρία
του ∆ιεθνούς, ∆ηµόσιου, Ανοικτού διαγωνισµού που έγινε µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά της σίτισης των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ
µε το αρ. 00/00-00-2016 (θέµα 0°) πρακτικό της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.
Ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθµ. ………………………………. εγγυητική επιστολή ποσού 000.000,00 €
ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύµβασης, Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής
ρήτρας και ισχύει µέχρι τις 01-03-2019 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 ∆ράµα και στο ∆ιδυ-



Στην Καβάλα οι χώροι σίτισης (Χώροι για εστιατόριο και µαγειρείο) θα διατεθούν από το

µότειχο είναι οι εξής:

Τ.Ε.Ι.Α.Μ.Θ, στην Φοιτητική Εστία αριθµ. 2 για τους οποίους ο ανάδοχος δεν θα καταβάλλει
ενοίκιο.


Για την σίτιση στην ∆ράµα ο χώρος που διαθέτει ο ανάδοχος βρίσκεται ………………………….



Στο ∆ιδυµότειχο 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:
Στην Καβάλα και την ∆ράµα 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 ∆ιδυµότειχο ο ανάδοχος θα διαθέσει µόνο τον εξοπλισµό του µαγειρείου και όχι του εστιατορίου εκτός και αν χρειαστεί συµπληρωµατικό εξοπλισµό εστιατορίου.

45

16PROC004093610
2016-03-29
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, ∆ράµας & ∆ιδυµοτείχου), 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 01.10.2016 µέχρι 31.12.2018.

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 ∆ράµα και στο ∆ιδυµότειχο.

•

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 2,50 € 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.
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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 2,50 € 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 – ∆ιαιτολόγο 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) η-
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µέρες 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 ∆ράµας, 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 ∆ιδυµοτείχου, 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.

17. Η παρασκευή των γευµάτων θα γίνεται αποκλειστικά στους χώρους των εστιατορίων του ΤΕΙ
Α.Μ.Θ στην Καβάλα στη ∆ράµα και στο ∆ιδυµότειχο 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
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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.

22. Ο ανάδοχος θα δηλώσει το προσωπικό που θα απασχολεί στα εστιατόρια και µαγειρεία, κατά
αριθµό και ειδικότητα, για το Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. στην Καβάλα στη ∆ράµα και στο ∆ιδυµότειχο, χωριστά για το καθένα.
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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 το Συµβούλιο για κάθε ηµέρα, από την 1η µέχρι την 20η ηµέρα καθυστέρησης. Μετά
το εικοσαήµερο κηρύσσεται έκπτωτος µε τη διαδικασία και τις συνέπειες του Π.∆. 394/96.
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 τη διαδικασία του Π.∆. 394/96 (άρθρο 34). Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά
όλες οι κυρώσεις που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 34 του Κανονισµού Προµηθειών. 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 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 Συγκλήτος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, µπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτω-
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το 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
∆ράµα και στο ∆ιδυµότειχο βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ως εξής:
α.

Στην Καβάλα, του τηλεφώνου.

β.

Στην ∆ράµα, του ενοικίου του χώρου, του ηλεκτρικού, της ύδρευσης, του τηλεφώνου,

της θέρµανσης κ.λ.π.
γ.

Στο ∆ιδυµότειχο, 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.
31. 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.
32. 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 ∆ικονοµίας

33. 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 ∆ιδυµότειχο 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
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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.

34. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρήσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό των εστιατορίων
και µαγειρείων στην Καβάλα και στο ∆ιδυµότειχο στην καλή κατάσταση που τις παρέλαβε,
πλην των φυσιολογικών φθορών λόγω χρόνου και χρήσης.

35. 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.
36. 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 Ε∆ΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σύνθεση Πρωινού, Μεσηµεριανού και Βραδινού

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ.

Σε όλα τα γεύµατα παρέχεται ψωµί ηµέρας χωρίς περιορισµό ως προς την ποσότητα.
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.

•

Παρθένο ελαιόλαδο για σαλάτα οξύτητας 0-1 βαθµών .

•

Λάδι για φαγητό οξύτητας 0-2 βαθµών .
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•
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 .
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.
Η σύµβαση συντάσσεται σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται στο τέλος, µονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε σελίδα .
Οι συµβαλλόµενοι
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από OLGA
PAPANTSIOU
Ημερομηνία: 2016.03.29 14:14:48 EEST
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο
Τόπος: Καβάλα
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