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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λαμία 15.11.2017
Αρίθ. Πρωτ. 6646

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας
Ταχ. Δ/νση: 3ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ
Τ.Κ. 35100, Λαμία
ΤΗΛ. 22310 – 60161, 60158
FAX: 22310 – 33945

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ
ΚΡΙΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ 8.5.2018 ΕΩΣ 31.12.2021
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 47862
Συνολικός Προϋπολογισμός 7.525.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΚΑΕ: 2631
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και ανήκει
στην Κεντρική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση

Είδος Διαγωνισμού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει κριτηρίων

Ειδος Σύμβασης

Σύμβαση Προμήθειας.
Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται
στην παρούσα και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα
που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη
εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.

Τίτλος Έργου

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ 8.5.2018
ΕΩΣ 31.12.2021

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

Ημερομηνία : 22.12.2017
Ημέρα : Παρασκευή
Ώρα : 17.00 μ.μ.

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού

Διαδυκτιακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(ηλεκτρονική υποβολή) με αριθμ. συστήματος 47862
και σε έντυπη μορφή (εντός 3 ημερών από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ)
αποστολή στη διεύθυνση:
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
3ο χλμ ΠΕ Οδού Λαμίας-Αθηνών, ΤΚ 35100, Λαμία
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ(αριθμός αναφοράς 6646/15.11.2017)
για την «Σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από
8.5.2018 έως 31.12.2021»
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22.12.2017
Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το
πρωτόκολλο»

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης

Επτά εκατομύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ
(7.525.000,00€),συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
(Καθαρό ποσό 6.068,548,39€ και Φ.Π.Α. 24% 1.456,451,61€)

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στον Ελληνικό
Τύπο
CPV

16.11.2017.

16.11.2017
5532200-3

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) στον
ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και

στον

ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ

16.11.2017

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) στην
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών

16.11.2017

25.12.2017

Ώρα:11.00 π.μ.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

•

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Καραγιάννης Θωμάς

(Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας)
•

Καρέλη Ελένη

(Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας)
•

Κυριάκου Αφροδίτη

(Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας)

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Αριθμός

τηλεομοιοτυπίας:

ταχυδρομείου:

Τηλ. 2231060161, 2231060158

Διεύθυνση

ηλεκτρονικού tm-prom@teiste.gr , tkaragiannis@teiste.gr,
ekareli@teiste.gr, akyriakoy@teiste.gr
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
προσφορά βάσει κριτηρίων, όπως αυτά αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης, για την ανάδειξη
αναδόχου στην «Σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από 8.5.2018 έως 31.12.2021», ενδεικτικού συνολικού
προϋπολογισμού Επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (7.525.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α 24%, μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΤΕΙ σε βάρος του ΚΑΕ 2631, ο οποίος αναλύεται ως εξής:
Έτος 2018 (από 8.5.2018 έως 31.12.2018)

1.195,000,00 Ευρώ

Έτος 2019

2.110.000,00 Ευρώ

Έτος 2020

2.110.000,00 Ευρώ

Έτος 2021

2.110.000,00 Ευρώ

βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 154861/Β2/18.9.2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των
πιστώσεων του Κ.Α.Εξόδων 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 20182021.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των
όρων της παρούσας διακήρυξης.
1. Αναθέτουσα Αρχή
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 3ο ΧΛΜ Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας - Αθηνών, Τ.Κ.: 35100, Λαμία (τηλέφωνο επικοινωνίας:
2231060161,

2231060158,

Fax:

2231033945,

e-mail:

tm-prom@teiste.gr

tkaragiannis@teiste.gr,

ekareli@teiste.gr,

akyriakoy@teiste.gr). Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση και η κύρια
δραστηριότητα της είναι η Εκπαίδευση
2. Είδος Σύμβασης
Σύμβαση Προμηθειών. Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα και θα διέπεται από το
Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις των
κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειώνν.
3. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης
Η σίτιση θα αφορά φοιτητές όλων των Τμημάτων του ιδρύματος που εδρεύουν στη Λαμία, στα Ψαχνά, στην Άμφισσα, στη Θήβα και
στο Καρπενήσι, με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) για πρωινό, γεύμα και δείπνο, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συνολικής αξίας
για κάθε φοιτητή, ίσης με το ποσό που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο για την ημερήσια σίτισή του, που σήμερα ανέρχεται
στο ποσό των 1,80€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ΦΕΚ 836/Β΄/30.5.2007). Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον
κωδικό CPV: 55322000-3, βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common
Procurement Vocabulary codes-CPV). Η Γεωγραφική Περιοχή βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών
Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του δημόσιου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL64-Στερεά Ελλάδα
ή ειδικότερα EL644-Φθιώτιδα, EL642-Εύβοια, EL641-Βοιωτία, EL643-Ευρυτανία, EL645-Φωκίδα
4. Τόπος παραλαβής των διακηρύξεων
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ: www.teiste.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ, στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περίληψης αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Ελληνικό Τύπο.
5. Διενέργεια Διαγωνισμού
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) με Αρ. Συστήματος 47862, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013), της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013), του ΦΕΚ 1924/Β/2.6.2017, του ΦΕΚ
2710/Β/2.8.2017, καθώς και σύμφωνα με τις οδηγίες προσαρμογής των γενικών όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών που
διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(Ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία
εγγραφής που περιγράφεται στην παρούσα και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
6. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών:. από τις 16.11.2017
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: το αργότερο μέχρι τις 22.12.2017 και ώρα 17.00 μ.μ.
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: η 25.12.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
7. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νόμιμα συναφή υπηρεσία με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή στην
αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, ήτοι Έλληνες Πολίτες, Αλλοδαποί, Νομικά
Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
8. Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού, ήτοι
ποσού 2% του προϋπολογισμού για τον οποίο υποβάλλει προσφορά ο υποψήφιος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με
ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 του ν.4412/2016).
9. Έξοδα δημοσίευσης
Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει για τις ημερήσιες οικονομικές
εφημερίδες το ΤΕΙ (άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) και άρθρο 4 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007), πλην των δημοσιεύσεων
στον Τοπικό Τύπο, που θα βαρύνει τον ανάδοχο (άρθρο 4 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46
του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄163).
10. Πληροφορίες
H κα Καρέλη Ελένη και η κα Κυριάκου Αφροδίτη, υπάλληλοι του Ιδρύματος, παρέχουν πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 2231060158, Fax: 2231033948, e-mail: tm-prom@teiste.gr, ekareli@teiste.gr, akyriakoy@teiste.gr).

Με εντολή του Πρύτανη
Ο Αντιπρύτανης επί των Οικονομικών Υποθέσεων

Digitally signed by Konstantinos
Papadopoulos
Date: 2017.11.16 12:30:29 +02'00'
Καθηγητής Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα
προσφορά βάσει κριτηρίων, όπως αυτά αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης, για την ανάδειξη
αναδόχου στην «Σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από 8.5.2018 έως 31.12.2021», ενδεικτικού συνολικού
προϋπολογισμού Επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (7.525.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α 24%, μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΤΕΙ σε βάρος του ΚΑΕ 2631.
Η σίτιση θα αφορά φοιτητές όλων των Τμημάτων του ιδρύματος που εδρεύουν στη Λαμία, στα Ψαχνά, στην Άμφισσα, στη Θήβα και
στο Καρπενήσι, με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) για πρωινό, γεύμα και δείπνο, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συνολικής αξίας
για κάθε φοιτητή, ίσης με το ποσό που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο για την ημερήσια σίτισή του, που σήμερα ανέρχεται
στο ποσό των 1,80€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ΦΕΚ 836/Β΄/30.5.2007).
Η ανάθεση των παρεχόμενων προμηθειών θα είναι ενιαία, θα αφορά συνολικά όλες τις πόλεις όπου εδρεύουν τα Ακαδημαϊκά
Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και όχι σε Τμήματα (ενότητες), δηλαδή οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορές για
το σύνολο των πόλεων.
Οι ζητούμενες προμήθειες κατατάσσονται στους κωδικούς CPV: 55322000-3, βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας
Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV). Η Γεωγραφική Περιοχή βάσει της κοινής
Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του δημόσιου
φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL64-Στερεά Ελλάδα ή ειδικότερα EL644-Φθιώτιδα, EL642-Εύβοια, EL641-Βοιωτία, EL643Ευρυτανία, EL645-Φωκίδα
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων της
παρούσας διακήρυξης.
1.2 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμ. συστήματος 47862 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) και
της

Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», του ΦΕΚ 1924/Β/2.6.2017, του ΦΕΚ 2710/Β/2.8.2017, καθώς και
σύμφωνα με τις οδηγίες προσαρμογής των γενικών όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών που διενεργούνται με ηλεκτρονικό
τρόπο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη
γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς (Ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στην παρούσα και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
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1.3 ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Οι παρεχόμενες προμήθειες θα εκτελεσθούν ως εξής:
Στο Καρπενήσι οι χώροι σίτισης θα διατεθούν από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στον ανάδοχο, ο οποίος θα καταβάλλει
τίμημα/ενοίκιο ποσού 2.009,00 € ετησίως. Το εστιατόριο είναι εφοδιασμένο και με απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη της
σίτισης. Ο εξοπλισμός του, παραχωρείται για χρήση στον ανάδοχο, δωρεάν. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός αυτός δεν επαρκεί
για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών ή στην
περίπτωση που δεν λειτουργεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει με δική του μέριμνα και
δαπάνες, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα σκεύη κ.λπ. για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων,
σε αριθμό και ποιότητα (ανοξείδωτα σκεύη, κλπ) που να επαρκεί για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών. Η
αντικατάσταση εξοπλισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας λόγω μη λειτουργίας θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Συγκλήτου του
Ιδρύματος.
Στην Άμφισσα η σίτιση θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος και τον οποίο ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες. Ως προς την επιφάνεια του καθαρού χώρου του
εστιατορίου - αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), επί ποινή αποκλεισμού, ο ανάδοχος οφείλει να
προσφέρει αίθουσα και εξοπλισμό ικανά για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του 30% των σιτιζόμενων (μη συμπεριλαμβανομένων
όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, κλ.π.). Διευκρινίζεται ότι, για την
πόλη της Άμφισσας, το εστιατόριο, θα βρίσκεται, με ποινή αποκλεισμού, εντός του σχεδίου πόλης, διότι η πόλη είναι μικρή, οι
αποστάσεις είναι μικρές και οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (νέο κτίριο ΤΕΙ) βρίσκονται στα όρια του σχεδίου της
πόλης. Το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει να αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.
Στην Θήβα, η σίτιση θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος και τον οποίο ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες. Ως προς την επιφάνεια του καθαρού χώρου του εστιατορίου αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), επί ποινή αποκλεισμού, ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει
αίθουσα και εξοπλισμό ικανά για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του 30% των σιτιζόμενων (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των
λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της
Θήβας, το εστιατόριο θα βρίσκεται, με ποινή αποκλεισμού, σε ακτίνα μικρότερη των χιλίων μέτρων (1.000m) από την εξωτερική
κεντρική πύλη του κτιρίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και εντός του σχεδίου πόλης. Το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει να αποδειχθεί με
κάθε πρόσφορο μέσο.
Στην Λαμία, η σίτιση θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος και τον οποίο ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες. Ως προς την επιφάνεια του καθαρού χώρου του εστιατορίου αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), επί ποινή αποκλεισμού, ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει
αίθουσα και εξοπλισμό ικανά για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του 30% των σιτιζόμενων (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των
λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, κλπ.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της
Λαμίας το εστιατόριο πρέπει να βρίσκεται, με ποινή αποκλεισμού, εντός της ζώνης που οριοθετείται και περιλαμβάνει το τμήμα του
Κεντρικού οδικού άξονα Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, από την εξωτερική κεντρική πύλη των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
έως και την οδό Λεωνίδου και σε απόσταση τριακοσίων μέτρων (300m) εκατέρωθεν του άξονα αυτού. Η Λαμία έχει την
ιδιαιτερότητα ότι οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας βρίσκονται 500m εκτός του σχεδίου πόλης και συνήθως οι φοιτητές
διαμένουν εντός του πολεοδομικού ιστού, καθώς και λόγω ότι φοιτητές της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
παρακολουθούν τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο άκρο της
πόλης της Λαμίας. Το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει να αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.
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Στα Ψαχνά, οι φοιτητές θα σιτίζονται στο ιδιόκτητο εστιατόριο, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά, το οποίο
είναι εφοδιασμένο και με απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη της σίτισης. Το συγκεκριμένο εστιατόριο με τον εξοπλισμό θα
διατεθεί από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στον ανάδοχο, ο οποίος θα καταβάλλει τίμημα/ενοίκιο ποσού 7.112,25 € ετησίως. Στην
περίπτωση που ο εξοπλισμός αυτός δεν επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, για την άνετη
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών ή στην περίπτωση που δεν λειτουργεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί και
να εγκαταστήσει με δική του μέριμνα και δαπάνες, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα σκεύη κ.λπ. για την απρόσκοπτη
λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, σε αριθμό και ποιότητα (ανοξείδωτα σκεύη, κλπ) που να επαρκεί για την άνετη
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών. Η αντικατάσταση εξοπλισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας λόγω μη λειτουργίας θα γίνεται
μόνο κατόπιν έγκρισης της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών που διαμένουν στην Χαλκίδα και μόνο για
τη βραδινή σίτιση και για τα Σαββατοκύριακα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργήσει συμπληρωματικά (επί πλέον)
εστιατόριο στην πόλη της Χαλκίδας. Οι δαπάνες ενοικίασης και εξοπλισμού του εν λόγω εστιατορίου βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο. Ο χώρος εστιατορίου στη Χαλκίδα θα περιλαμβάνει αίθουσα σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια) εμβαδού
τουλάχιστον 100τ.μ (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και
αποθήκευσης τροφίμων, κλπ.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της Χαλκίδας, ο τόπος που θα βρίσκεται το εστιατόριο (μόνο για την
βραδινή σίτιση και για τα Σαββατοκύριακα), οριοθετείται με ποινή αποκλεισμού, σε ακτίνα μικρότερη του ενός χιλιομέτρου (1Κm)
από την Πλατεία Αγοράς και στην πλευρά της πόλης που είναι επί της νήσου Εύβοιας, καθώς και ως προς το εμβαδόν της
αίθουσας σίτισης φοιτητών του χώρου του εστιατορίου το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 τ.μ. (μη συμπεριλαμβανομένων
όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων κ.λ.π.). Το εν λόγω στοιχείο θα
πρέπει να αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι και την 31.12.2021.
1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο των ζητουμένων προμηθειών ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων
πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (7.525.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, μέσω του Τακτικού
Προϋπολογισμού του ΤΕΙ σε βάρος του ΚΑΕ 2631, ο οποίος αναλύεται ως εξής
Έτος 2018 (από 8.5.2018 έως 31.12.2018)

1.195,000,00 Ευρώ

Έτος 2019

2.110.000,00 Ευρώ

Έτος 2020

2.110.000,00 Ευρώ

Έτος 2021

2.110.000,00 Ευρώ

βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 154861/Β2/18.9.2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των
πιστώσεων του Κ.Α.Εξόδων 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 20182021.
Ο ως άνω προϋπολογισμός αναφέρεται στο μέγιστο αριθμό δικαιουμένων δωρεάν σίτισης. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε
ημέρα που δε θα παρασχεθούν οι σχετικές προμήθειες, θα αφαιρείται η αντίστοιχη δαπάνη από τη μηνιαία αμοιβή του
αναδόχου
Αν η σχετική σύμβαση έχει έναρξη χρόνο μεταγενέστερο της 8.5.2017 η ως άνω προϋπολογισθείσα συμβατική δαπάνη θα
υπολογιστεί επί του ενεργού χρόνου παροχής των συμφωνηθεισών προμηθειών.
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1.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, έχοντας υπόψη τις πιο κάτω
διατάξεις:
1.

Του Π.Δ.100/2013 (ΦΕΚ 135Α/5.6.2013) περί Συγχωνεύσεως του Τ.Ε.Ι Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190Α/16.9.2013).

2.

Του Ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28Α) «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της
Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».

3.

Του άρθρου 3, του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161Α΄) και λοιπές
ρυθμίσεις». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.

την αριθμ. 66/29-06-2016 απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο
Φ.Ε.Κ./τ.Υ.ο.Δ.Δ./378/15-07-2016, καθώς και την αριθμ. 136019/l1/24-08-2016 (ΑΔΑ: 652Η4653ΠΣ-Δ5Ν) Διαπιστωτική
Πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διορίζεται ο κ. Πέτρος Λάμψας,
ως Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με τετραετή θητεία, από 1-09-2016 έως 31-08-2020.

5.

Του Π.Δ.136/2011 (ΦΕΚ 267Α) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.87/2014 (ΦΕΚ 131Α΄).

6.

Του Π.Δ..80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει.

7.

Του άρθρου 63, του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51Α) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».

8.

Του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (άρθρο 10 του ν. 4337/2015 ΦΕΚ Α 129).

9.

Της Πράξης 6/28.2.2012 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38Α) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ.6, του
άρθρου 1, του ν.4046/2012».

10.

Του ΠΔ 25/2014 (ΦΕΚ 44/Α/25.02.2014) «Ηλεκτρονικό Αρχείο κα Ψηφιοποίηση Εγγράφων»

11.

Του Ν. 4472/2017 (Μέρος Ζ, Αρθ. 163) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

12.

Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.

Του ν. 4441/2016 , άρθρο 22 (Α΄ 227) - «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων
στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», τροποποίηση του ν. 4412/16.

14.

Του Ν.4446/2016, άρθρο 50 (Α' 240), τροποποίηση του ν. 4412/16.

15.

Του Ν.4447/2016, άρθρο 46 (Α' 241), τροποποίηση του ν. 4412/16.

16.

Του Ν.4456/2017, άρθρο 34 και άρθρο 49 (Α' 24), τροποποίηση του ν. 4412/16.

17.

Την αριθ.Υ1/Γ.Π./οικ.96967/8.10.2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2718Β΄) «Υγειονομικοί Όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».

18.

Το υπ’ αριθμ. 387/1983 Π.Δ. «Λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
και παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών»
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Το υπ’ αριθμ. 497/1984 Π.Δ. «Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των σπουδαστικών λεσχών των Τεχνολογικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ)»

20.

Την αριθ. Φ547452/Β3 (ΦΕΚ 836/Β/30.5.2007) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και Υπουργού
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «Αύξηση του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους προπτυχιακούς φοιτητές − σπουδαστές
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

21.

Την αριθ.Φ5/68535/Β3/18.6.2012 (ΦΕΚ 1965Β΄) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας Δια Βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των
Α.Ε.Ι.»

22.

Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

23.

Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

24.

Της αριθμ. 56902/215/19.5.2017 υπουργικής απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ»
(ΦΕΚ 2710/Β/2.8.2017).

25.

Τον Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

26.

Το Ν. 4009/6-9-11 περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

27.

Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 τ. Α΄/15-11-2011).

28.

Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).

29.

Τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).

30.

Τον Ν. 4250/26-03-2014, άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου».

31.

Τον Ν.4254/07-07-2014 « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.
4046/2012 και άλλες διατάξεις».

32.

Τις κατευθυντήριας οδηγίας 13-Απόφαση 303/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΑΔΑ:ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)

33.

Τις, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και
άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα παρούσας και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη (Νόμου,
ή Π.Δ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Β. Τις Αποφάσεις:
1.

Την αριθ.6303/9.9.2016 Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτών Προέδρου και
Ανάθεση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 3165Β/3.10.2016).

2.

Την αριθ.158/2016 (ΦΕΚ 3698Β /16.11.2016) Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

3.

Την αριθ. 120/3.10.2017 (Θέμα 6 & 8) (ΑΔΑ: 7ΑΔΦΟΞΑ0-Δ76) Απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με
θέμα: «Πρακτικό της Επιτροπής με έργο τη σύνταξη προδιαγραφών, για την προκήρυξη του Διαγωνισμού Σίτισης των
φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, στα Ψαχνά, στην Άμφισσα, στη Θήβα και στο Καρπενήσι» & «Έγκριση
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σκοπιμότητας διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με τη «Σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας από 8.5.2018 έως 31.12.2021» αντίστοιχα.
4.

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 154861/Β2/18.9.2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 66Υ94653ΠΣ-ΑΞΡ) για την έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Εξόδων 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» από το
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2018-2021.

5.

Την Αριθμ. 737/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΞ7ΟΞΑ0-3Ν7) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

1.6 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης της Περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό
Τύπο

16.11.2017

16.11.2017

Επίσης, ανάρτηση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον ιστότοπο του Προγράμματος Διαύγεια (et.diavgeia. gov.gr) και του
σώματος της Διακήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ (www.teiste.gr).
1.7 ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα επτά (37)
ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στον ιστότοπο του Προγράμματος Διαύγεια (et.diavgeia. gov.gr) και της ανάρτησης του σώματος της Διακήρυξης στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ (www.teiste.gr).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), της αριθμ. 83010/4098/26.7.2017 Υ.Α. «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του
άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του ΕΣΗΔΗΣ» (ΦΕΚ 1924/Β/2.6.2017) και της αριθμ.
56902/215/19.5.2017 Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» (ΦΕΚ 2710/Β/2.8.2017).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.

16.11.2017

16.11.2017

22.12.2017
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ώρα 17.00 μ.μ.

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 Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
1.8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρείς (3) ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, ήτοι στις 25.12.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο Σύστημα
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.
1.9 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες ζητούνται και παρέχονται
το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν
μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή
στελέχους διοίκησης του ΤΕΙ.
1.10 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
2.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
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.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
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 Υποστήριξης λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ και
ΚΗΜΔΣ της Δ/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γεν. Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και 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 Ιdentification
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 Υποστήριξης λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ της Δ/νσης Ανάπτυξης
και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γεν. Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
α) είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
β) είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, των επαγγελματικών ή
εμπορικών μητρώων όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/16 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.
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.
Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά
προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε αυτήν την περίπτωση
θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες.
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2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο 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.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο, ειδικότερα :
α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής , εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα και που ασχολούνται
συστηματικά με την προμήθεια των εν λόγω ειδών.
β. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19
του ν. 4412/2016.
γ. Συνεταιρισμοί εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
δ. Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών. Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα
πρέπει στην προσφορά τους να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του έργου
με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά
την κρίση της Διοίκησης, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
ε. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να
αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν
ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016.
ζ. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του ν. 4412/2016 οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
αα) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
ββ) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γγ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δδ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
η. Η ένωση προμηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική
πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
προμηθευτών ή της κοινοπραξίας.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί
να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον 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 μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2.3 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι προσφέροντες για τους οποίους συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής.
Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
Όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αναλόγως της νομικής μορφής που έχουν (π.χ. Πρόεδρος
και μέλη του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος για τις Α.Ε., διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., Πρόεδρος για τους
συνεταιρισμούς, κ.λπ.) και έχουν αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου
2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη
της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ),
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Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
Επίσης, εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι οι οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή κοινωνικής ασφάλισης. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται
όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερα παρεμβατικά, μέσα.
Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του.
Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.
4412/2016.
Εάν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για
ένα τουλάχιστον μέλος της.
Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
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Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση από τον οικονομικό φορέα των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας).
2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣ
Α) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα λάβει υπόψη την σταθερή τιμή του
σιτηρεσίου ανά άτομο (όπως αυτό καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 1.80
ευρώ συν ΦΠΑ), και θα προκύψει αποκλειστικά βάσει των κάτωθι ποιοτικών κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (σi)
Κ1 Μελέτη λειτουργίας των εστιατορίων (περιλαμβάνει και τα μέτρα για την
Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού και των σιτιζομένων).

20%

100-120

32%

100-120

28%

100-120

20%

100-120

Κ2 Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των χρησιμοποιουμένων πρώτων και
βοηθητικών υλών τροφίμων και των τελικών μενού που σερβίρονται (από το
στάδιο της προμήθειας ως την επεξεργασία και την κατανάλωση) και ενδεχόμενη
προσφορά για περαιτέρω βελτίωσή τους.
Κ3 Εμπλουτισμός και βελτίωση του προσφερόμενου εδεσματολογίου.
Κ3.1: Βελτίωση του πρωινού (7%)
Κ3.2: Βελτίωση πρώτου πιάτου (7%)
Κ3.3: Βελτίωση κυρίως πιάτου (7%)
Κ3.4: Βελτίωση συνοδευτικού (7%)
Κ4 Επιπλέον παροχές και βελτιώσεις επί του έργου, που δεν προβλέπονται από
τη διακήρυξη και αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των
μελών της κοινότητας του ιδρύματος

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

Β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν ως εξής:
Κριτήριο 1. Μελέτη λειτουργίας των εστιατορίων (περιλαμβάνει και τα μέτρα για την Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού
και των σιτιζομένων):
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Η μελέτη λειτουργίας του εστιατορίου. Ιδιαιτέρως θα ληφθούν υπόψη (i) ο αριθμός ατόμων (πλήρους και μερικής απασχόλησης), η
καταλληλότητα, οι ειδικότητες, η εμπειρία και η κατάρτιση του προτεινόμενου προσωπικού. Τα στοιχεία αυτά θα περιέχονται σε
αναλυτική κατάσταση και θα πρέπει να τεκμηριώνονται με τους τίτλους σπουδών, τίτλους ειδίκευσης και προϋπηρεσίες που θα
απαιτούνται από το προτεινόμενο προσωπικό, (ii) τα μέτρα ασφαλείας από ατυχήματα και άλλους κινδύνους μέσω των οποίων θα
εξασφαλίζεται η ασφαλής για το προσωπικό και τους σιτιζόμενους λειτουργία των χώρων των εστιατορίων, (iii) τα μέτρα υγιεινής
που θα υιοθετηθούν για το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις των εστιατορίων, τα χρησιμοποιούμενα σκεύη και εξοπλισμό και το
τελικό προϊόν και (iv) η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου σχήματος οργάνωσης και διοίκησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κριτήριο 2. Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των χρησιμοποιουμένων πρώτων και βοηθητικών υλών τροφίμων και
των τελικών μενού που σερβίρονται (από το στάδιο της προμήθειας ως την επεξεργασία και την κατανάλωση) και
ενδεχόμενη προσφορά για περαιτέρω βελτίωσή τους:
Οι προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των χρησιμοποιουμένων πρώτων και βοηθητικών υλών τροφίμων και των τελικών μενού
που σερβίρονται (από το στάδιο της προμήθειας ως την επεξεργασία και την κατανάλωση). Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί
ανάλογα η συμφωνία της ποιότητας των προσφερόμενων υλικών με την προτεινόμενη ποιότητα των τεχνικών προδιαγραφών,
καθώς και τυχόν προσφερόμενα υλικά με πρόσθετα ποιοτικά στοιχεία.
Κριτήριο 3. Εμπλουτισμός και βελτίωση του προσφερόμενου εδεσματολογίου
Κριτήριο 3.1: Βελτίωση του πρωινού
Ο εμπλουτισμός του πρωινού γεύματος, σε σχέση με το προτεινόμενο από την παρούσα Διακήρυξη εδεσματολόγιο πρωινού
γεύματος, με επιπλέον προσφερόμενα υψηλής διατροφικής αξίας είδη ή επιπλέον προσφερόμενες υψηλής διατροφικής αξίας
επιλογές, θα βαθμολογείται με 4 μονάδες πέραν των 100 και μέχρι τις 120 για κάθε επιπλέον προτεινόμενο είδος ή επιλογή.
Κριτήριο 3.2: Βελτίωση πρώτου πιάτου
Εφόσον η προσφορά προβλέπει ότι καθημερινά θα προσφέρονται στο μενού περισσότερες της μιας επιλογές για το πρώτο πιάτο,
τότε κάθε πρόσθετη επιλογή θα βαθμολογείται με 4 μονάδες πέραν των 100 και μέχρι τις 120. Ως επιπλέον επιλογές μπορούν να
προσφέρονται είτε κάποια από αυτά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο πρώτου πιάτου του εδεσματολογίου της παρούσας
Διακήρυξης, είτε άλλα υψηλής διατροφικής αξίας.
Κριτήριο 3.3: Βελτίωση κυρίως πιάτου
Όταν ο προσφέρων τηρεί αριθμητικά τις επιμέρους επιλογές λαμβάνει 100 μονάδες. Όσο περισσότερες εναλλαγές υπάρχουν εντός
της εβδομάδος στα είδη γαρνιρίσματος και στον τρόπο μαγειρέματος τόσο περισσότερες μονάδες λαμβάνει ο προσφέρων μέχρι τις
120. Η βαθμολογία είναι σχετική μεταξύ των προσφερόντων. Στη βαθμολόγηση θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη η ποικιλία στον τρόπο
παρασκευής φαγητών που στο πρόγραμμα επαναλαμβάνονται (π.χ., κοτόπουλο ψητό, κοτόπουλο κοκκινιστό, κοτόπουλο ρολό).
Κριτήριο 3.4: Βελτίωση συνοδευτικού
Εφόσον η προσφορά προβλέπει ότι καθημερινά θα προσφέρονται στο μενού περισσότερες των δύο επιλογών για το συνοδευτικό
πιάτο, τότε κάθε πρόσθετη επιλογή θα βαθμολογείται με 4 μονάδες πέραν των 100 και μέχρι τις 120. Ως επιπλέον επιλογές μπορούν
να προσφέρονται είτε κάποια από αυτά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο συνοδευτικών του εδεσματολογίου της παρούσας
Διακήρυξης, είτε άλλα υψηλής διατροφικής αξίας.
Κριτήριο 4. Επιπλέον παροχές και βελτιώσεις επί του έργου, που δεν προβλέπονται από τη διακήρυξη και αποσκοπούν
στην αναβάθμιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των μελών της κοινότητας του ιδρύματος:
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Επιπλέον παροχές και βελτιώσεις επί του έργου που δεν προβλέπονται από τη διακήρυξη και αποσκοπούν στη βελτίωση της
ποιότητας των προσφερόμενων φαγητών, στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και ως προς τις
πλουσιότερες παροχές προς αυτά, όπως η ύπαρξη ενός καθημερινού υγιεινού πιάτου από βιολογικά υλικά, η δυνατότητα παροχής
γευμάτων, μετά από συνεννόηση, για ομάδες φοιτητών με ειδικές διατροφικές ανάγκες λόγω ειδικών διατροφικών επιλογών
(χορτοφάγοι, vegans, κλπ.), θρησκευτικών πεποιθήσεων, κλπ. Στην ίδια κατηγορία θα αξιολογηθούν οι χορηγίες που δεσμεύεται να
προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος (π.χ. επιπλέον παροχή γευμάτων σε εκδηλώσεις του ιδρύματος/δεξιώσεις).
Γ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι
όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου
κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη
βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων
των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 +……+σν x Κν
όπου Κ1 έως Κν η βαθμολογία που έλαβε η τεχνική προσφορά για το αντίστοιχο κριτήριο και σ1 έως σν οι αντίστοιχοι συντελεστές
βαρύτητας.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία U
της τεχνικής προσφοράς.
Σε κάθε περίπτωση, αξιολογούνται και βαθμολογούνται μόνο οι προσφορές που δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο και
επιπλέον έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους βασικούς όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται
στη διακήρυξη.
Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια είναι συγκριτική μεταξύ των υποψηφίων.
Για την αξιολόγηση της προσφοράς ως συμφερότερης και την τελική επιλογή του αναδόχου λαμβάνονται υπόψη όλα όσα
αναφέρονται παραπάνω.
2.5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι επαγγελματική δραστηριότητα μαζικής εστίασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή
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σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
α) Μέσο ετήσιο κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον ίσο με το 150% του ετήσιου προϋπολογισμού του
έργου.
β) Μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (δηλαδή, κύκλο εργασιών από συναφή δραστηριότητα με τον τομέα δραστηριοτήτων που
καλύπτεται από τη σύμβαση και συγκεκριμένα της μαζικής εστίασης) και συγκεκριμένα απαιτείται μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος
εργασιών τουλάχιστον ίσος με το 20% του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου για το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3)
ετών. Αν η επιχείρηση λειτουργεί χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας, ο μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών θα
προσδιοριστεί για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης.
3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται:
α) Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μαζικής
εστίασης (ως μαζική εστίαση για τον παρόντα όρο της διακήρυξης θεωρείται η συστηματική επί καθημερινής βάσης παροχή
πλήρους σίτισης σε ποσοστό 20% επί του ετήσιου αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών για διάστημα όχι μικρότερο των εννέα μηνών
ετησίως). Γίνεται δεκτός και μικρότερος αριθμός συμβάσεων αλλά ισοδύναμου αποτελέσματος σε ότι αφορά το γινόμενο του
αριθμού σιτιζομένων επί τις ημέρες σίτισης (3 Χ 664 Χ 30 Χ 9 = 537.840), υπό την προϋπόθεση ότι η χρονική διάρκεια σίτισης δεν
θα είναι μικρότερη των εννέα μηνών και ότι η κάθε σύμβαση δεν θα αφορά λιγότερα των 664 ατόμων σιτιζομένων ατόμων (για
παράδειγμα μια σύμβαση σίτισης 1.992 ατόμων για εννέα μήνες ή μία σύμβαση σίτισης 664 ατόμων για 27 μήνες θεωρούνται ως
ισοδυνάμου αποτελέσματος).
β) Να έχουν την ικανότητα εφαρμογής συστημάτων ελέγχου ποιότητας, ασφαλείας και υγιεινής βάσει του συστήματος HACCP, η
οποία θα τεκμαίρεται από πιστοποιητικό ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα (ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) εφαρμογής συστημάτων ελέγχου ποιότητας, ασφαλείας και υγιεινής
βάσει τoυ συστήματος HACCP, για ένα τουλάχιστον χώρο μαζικής εστίασης, και το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι απαιτήσεις καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής ικανότητας, οι απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοοικονομικής
επάρκειας και οι απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρούσας παραγράφου θα αποδεικνύονται με
δικαιολογητικά τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.1.2 Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά» της
διακήρυξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

24

17PROC002256298 2017-11-16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της Προσφοράς του αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στην
περίπτωση νομικών προσώπων, η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος
νομικού προσώπου.
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά», και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος = κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα, δύναται να χαρακτηριστούν από αυτόν με χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήματος, πληροφορίες της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
Εφόσον ένας Οικονομικός Φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,
σε σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα
με τον ν. 4250/2014.
Αποστολή στη διεύθυνση:
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
3ο χλμ ΠΕ Οδού Λαμίας-Αθηνών, ΤΚ 35100, Λαμία
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ(ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 6646/15.11.2017)
για την «Σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από 8.5.2018 έως 31.12.2021»
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22.12.2017
Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της
Χάγης (Apostille).
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Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια, τα πιστοποιητικά και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα
των πρωτοτύπων.
3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα
τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
3.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε Υποφάκελο*
(αρχείο pdf) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» μέσα στο φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής
Προσφοράς» επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής, στην ελληνική γλώσσα, σε μορφή αρχείων pdf,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και του άρθρου 93 του
Ν.4412/2016, της αριθμ. 83010/4098/26.7.2017 υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση
των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του
άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του ΕΣΗΔΗΣ» (ΦΕΚ 1924/Β/2.6.2017) και της αριθμ.
56902/215/19.5.2017 υπουργικής απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» (ΦΕΚ
2710/Β/2.8.2017), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
(υπο)φάκελος = επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία στο σύστημα σε μορφή αρχείου pdf
Επισήμανση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των
αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών
για τις οποίες υποβάλλει προσφορά ο υποψήφιος, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 18 του
παρόντος Κεφαλαίου κατά το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και
προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς.

2.

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
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αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης ( επισυναπτόμενο αρχείο στην σελίδα του Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ) Το εν
λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες - ανακοίνωση
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΕΕΣ
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/16 και υποβάλλεται με την παρακάτω διαδικασία:
(1) Η αναθέτουσα αρχή:
(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό
πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της
διακήρυξης.
(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί
στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί
από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό,
υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του
με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί
να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF).
Διαφορετικά, μπορεί να
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε
περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην
ιστοσελίδα).
(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του
με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
(3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με την
τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε
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(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
3

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, της εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα
στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης.

4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι,
εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει σε διάστημα όχι
μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

5.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι ο
προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το
Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την
τελευταία πενταετία.

6.

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, οικονομικού φορέα.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου
αναδόχου από τον Διαγωνισμό.

Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα μετά την κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο
διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθειμένης προσφοράς του. Από τις διευκρινίσεις, οι
οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το
αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί νομίμως
υποβληθέντων δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου
εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν
από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή
προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.
Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η μορφή των εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/2014 έχει ως εξής:
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Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να φέρουν Apostille υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο
αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής
υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ.
Τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά νομίμως θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα είτε από αρμόδια
δημόσια αρχή είτε από δικηγόρο, εκτός εάν πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50%
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις
του άρθρου Ι του ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ των οποίων μπορούν να
υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Υποβάλλονται και γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες
και τους φορείς που αναφέρονται ανωτέρω.
Υποβάλλονται και γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων τα οποία έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ,
εμπίπτουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι αναλόγως της νομικής μορφής που έχουν (π.χ. Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. και
Διευθύνων Σύμβουλος για τις Α.Ε., διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., Πρόεδρος για τους συνεταιρισμούς, κ.λπ.).

Νομιμοποιητικά Έγγραφα:
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα
τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα:
Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε.
1. Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), όπου δημοσιεύεται η ανακοίνωση για την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών (Μ.Α.Ε.) της συστάσεως της εταιρίας
2. ΦΕΚ, στα οποία δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις για τις τυχόν τροποποιήσεις του αρχικού καταστατικού της εταιρίας
3. Kωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας με όλες τις τροποποιήσεις του θεωρημένο από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ή το
ΓΕΜΗ.
4. Επικυρωμένα (από τον έχοντα βάσει του καταστατικού το σχετικό δικαίωμα) Πρακτικά της Γ.Σ. αναφερόμενα στην εκλογή του
παρόντος ΔΣ. Αντίστοιχο Φ.Ε.Κ.
5. Επικυρωμένα (από τον έχοντα βάσει του καταστατικού το σχετικό δικαίωμα) Πρακτικά ΔΣ για την συγκρότησή του σε σώμα και
παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσωπήσεως. Αντίστοιχο ΦΕΚ.
6. Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. με ημερομηνία το πολύ δέκα ημέρες προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς,
από την οποία να προκύπτουν :
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α. Η σύνθεση του Δ.Σ. κατά την ημερομηνία υπογραφής της δηλώσεως.
β. Η μη τροποποίηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσωπήσεως της εταιρίας από την τελευταία σχετική απόφαση του
Δ.Σ. μέχρι την ημέρα υπογραφής της δηλώσεως (να αναφερθεί στη δήλωση ποια είναι η τελευταία σχετική απόφαση του
Δ.Σ., η οποία εξ άλλου θα έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. που αναφέρεται ανωτέρω στον αριθμό 5) ή, αντιθέτως, η τυχόν
τροποποίηση των εν λόγω εξουσιών και αρμοδιοτήτων και το ακριβές περιεχόμενο αυτής.
Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε.:
1. Αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρίας θεωρημένο από το Πρωτοδικείο με βεβαίωση καταχωρήσεώς του στα οικεία βιβλία
εταιριών του Πρωτοδικείου.
2. ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκε περίληψη του Καταστατικού.
3. Αντίγραφα τυχόν τροποποιήσεων του Καταστατικού θεωρημένα από το Πρωτοδικείο με βεβαίωση καταχωρήσεώς τους στα
οικεία βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου.
4. ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκαν οι περιλήψεις των ως άνω τροποποιήσεων.
5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μεταβολών με ημερομηνία όχι προγενέστερη του μηνός από την υποβολή της προσφοράς του
6. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διορίζεται διαχειριστής από το Καταστατικό προσκομίζεται η απόφαση της Συνελεύσεως των
εταίρων περί εκλογής διαχειριστή καθώς και το αντίστοιχο ΦΕΚ.
7. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας η οποία θα φέρει ημερομηνία το πολύ δέκα ημέρες προγενέστερη της
ημερομηνίας αποστολής/υποβολής της στην Ε.Υ.Δ., και με την οποία θα βεβαιώνεται
α. H ταυτότητα του διαχειριστή της εταιρίας κατά την ημερομηνία υπογραφής της δηλώσεως.
β. Ότι, από το χρονικό σημείο της τελευταίας μεταβολής που εμφανίζεται στο ανωτέρω πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου (αρ. 5)
μέχρι την ημερομηνία της δηλώσεως δεν έχουν επέλθει άλλες μεταβολές ή – εάν έχουν επέλθει – ποιες είναι αυτές.
Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. και E.E.
1. Αντίγραφο συμφωνητικού συστάσεως θεωρημένο από το Πρωτοδικείο με βεβαίωση καταχωρήσεως στα βιβλία εταιριών του
Πρωτοδικείου.
2. Αντίγραφα τυχόν τροποποιήσεων του συμφωνητικού συστάσεως της εταιρίας θεωρημένα από το Πρωτοδικείο και
συνοδευόμενα από βεβαίωση καταχωρήσεως στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου.
3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη μεταβολών με ημερομηνία όχι προγενέστερη του μηνός από την υποβολή του στην Ε.Υ.Δ.
του Ε.Π.-Ε.Π.
4. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στο συμφωνητικό
συστάσεως της εταιρίας μετά την τελευταία τροποποίησή του ή – εάν έχουν επέλθει αλλαγές – θα γνωστοποιείται ποιες είναι
αυτές.
Δ. Εάν ο προσφέρων είναι ΙΚΕ
1. Ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας (καταστατικό), όπως ισχύει σε ακριβές αντίγραφο από το
Γ.Ε.Μ.Η.
2. Πλήρη σειρά των εγγράφων από όπου θα προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας σε ακριβή αντίγραφα από
Γ.Ε.Μ.Η.
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3. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το
πολύ τρείς (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
4. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, καταθέτει έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία.
Οι Συνεταιρισμοί:
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. (1), (2) και (3). Επιπλέον αυτών
απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένης
ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
(άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ Δ’ περιπτ. 3 του ΠΔ 118/07). Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
αφορούν τον Πρόεδρο του ΔΣ του συνεταιρισμού και υπογράφονται απ’ αυτόν.
Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες:
(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.
(β) Δήλωση σύστασης ένωσης συμμετεχόντων ή κοινοπραξίας, ψηφιακά υπογεγραμμένης υποχρεωτικά από όλα τα μέλη αυτής ή
από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του
καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού/υπηρεσιών ή το μέρος αυτού/ών που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών
επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον
αναπληρώνει. Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση των μελών να συστήσουν κοινοπραξία, σε
περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύμβαση/εις, υπό τους κατωτέρω όρους:
1. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση
του έργου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά .
2. Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο
περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών
και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος.
3. Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστήματος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
(γ) Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και υποβάλλει την κοινή προσφορά για
λογαριασμό των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή της
κοινοπραξίας.
(δ) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, όπου:
• Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία.
• Να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους
της Ένωσης/Κοινοπραξία
• Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την
εκπλήρωση του έργου.
• Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων
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των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader).
• Να ορίζεται (εφόσον το επιθυμούν) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο
Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του
έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή κρίνει εκ νέου τη συνδρομή των
ελάχιστων απαιτήσεων συμμετοχής ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα και την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, ως προς τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον δεν προταθεί αντικαταστάτης
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν την
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις
δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Επισήμανση: Σε ό,τι αφορά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014.
Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ. Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν ημερομηνία υπογραφής ταυτόσημη με την ημερομηνία ψηφιακής
υπογραφής.
3.1.2 Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής
προσφοράς του προσφέροντος, τα οποία 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.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη 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 απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική
προσφορά» 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: πιστοποιητικά
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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.
Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ της παρούσας διακήρυξης και θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα παραστατικά – έγγραφααποδεικτικά μέσα, για τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 4.2 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της παρούσας διακήρυξης.
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει κατά ελάχιστο να περιέχει:
1. Συμπληρωμένους τους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ της παρούσας διακήρυξης. Οι πίνακες διατίθενται, για διευκόλυνση των υποψηφίων, και σε ηλεκτρονική
επεξεργάσιμη μορφή (word) στο ΕΣΗΔΗΣ .
2. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του.
3. Τα μέσα απόδειξης τα οποία απαιτούνται για τα κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 2.4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4. Τα μέσα απόδειξης (δικαιολογητικά)τα οποία απαιτούνται για τα κριτήρια επιλογής. Συγκεκριμένα,
- Για την καταληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας:
Εγγραφή σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως
περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 ή από ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
- Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (άρθρο 44 παρ. 2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ - άρθρο 42 παρ. 2 πδ
60/2007 και άρθρο 47 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ -άρθρο 45 πδ 60/2007):
α) δημοσιευμένους Ισολογισμούς ή αποσπάσματα δημοσιευμένων ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων
ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον είναι μικρότερος, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών ή
υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούμενων ετών, σε περίπτωση που
δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2016 δεν έχει δημοσιευθεί, οι
Προσφέροντες υποβάλουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2016. Το
ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2016
και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός.
Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφα, θεωρημένα από την αρμόδια
υπηρεσία, των φορολογικών δηλώσεων ή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό διάστημα
που αντιστοιχεί στις τρεις (3) χρήσεις ή για όσο διάστημα ασκεί την επιχειρησιακή του δράση εφόσον αυτό είναι μικρότερο.
β) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, όπου θα δηλώνεται ότι, ο ετήσιος μέσος όρος του κύκλου εργασιών του
προσφέροντος που αφορά στην εκτέλεση υπηρεσιών συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης κατά τις τρεις (3)
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προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του ετήσιου προϋπολογισμού
του έργου, με Φ.Π.Α.
γ) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, όπου θα δηλώνεται ότι, ο μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών του
προσφέροντος που αφορά στην εκτέλεση υπηρεσιών συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης κατά τις τρεις (3)
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή για όσο διάστημα ασκεί την επιχειρησιακή του δράση εφόσον
αυτό είναι μικρότερο, είναι τουλάχιστον ίσος με το 20% του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου, με Φ.Π.Α.
Ο υποψήφιος ανάδοχος δε θα πρέπει να έχει εμφανίσει ζημίες στις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις.
Ως τελευταία χρήση νοείται αυτή του έτους 2016 και θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη
διακήρυξη.
Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από
όλα τα μέλη της Ένωσης- Κοινοπραξίας.

- Για τη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
α)Υποβολή καταλόγου των υπηρεσιών σίτισης που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης
των σημαντικότερων υπηρεσιών.
Εάν ο Αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που
συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο Αποδέκτης είναι ιδιώτης, υποβάλλονται ως στοιχεία τεκμηρίωσης τα
αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοσή τους ή τέτοια δεν υπάρχουν, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του
φορέα και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, υπεύθυνη δήλωση του παρόχου.
Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μαζικής
εστίασης (ως μαζική εστίαση για τον παρόντα όρο της διακήρυξης θεωρείται η συστηματική επί καθημερινής βάσης παροχή
πλήρους σίτισης σε ποσοστό 20% επί του ετήσιου αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών για διάστημα όχι μικρότερο των εννέα μηνών
ετησίως). Γίνεται δεκτός και μικρότερος αριθμός συμβάσεων αλλά ισοδύναμου αποτελέσματος σε ότι αφορά το γινόμενο του
αριθμού σιτιζομένων επί τις ημέρες σίτισης (3 Χ 664 Χ 30 Χ 9 = 537.840), υπό την προϋπόθεση ότι η χρονική διάρκεια σίτισης δεν
θα είναι μικρότερη των εννέα μηνών και ότι η κάθε σύμβαση δεν θα αφορά λιγότερα των 664 ατόμων σιτιζομένων ατόμων (για
παράδειγμα μια σύμβαση σίτισης 1.992 ατόμων για εννέα μήνες ή μία σύμβαση σίτισης 664 ατόμων για 27 μήνες θεωρούνται ως
ισοδυνάμου αποτελέσματος).
β) Πιστοποιητικό ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα (ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) εφαρμογής συστημάτων ελέγχου ποιότητας, ασφαλείας και υγιεινής βάσει τoυ συστήματος HACCP,
για ένα τουλάχιστον χώρο μαζικής εστίασης, και το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Τέλος, όλα τα επιπλέον απαιτούμενα παραστατικά – έγγραφα-αποδεικτικά μέσα π.χ. της μελέτης λειτουργίας εστιατορίων,
προκειμένου η τεχνική προσφορά να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και υποχρεώσεις των υποψηφίων
αναδόχων- όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα Α- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
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O φάκελος της τεχνικής προσφοράς -με ποινή απόρριψης της προσφοράς- δεν πρέπει να περιέχει κανένα οικονομικό
στοιχείο που αφορά στον υποφάκελο «οικονομική προσφορά».

3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
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.

Ο (υπο)φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνει την τιμή του προσφερομένου μενού σε
δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές, η οποία είναι σταθερή και ανέρχεται σήμερα σε ένα ευρώ και
ογδόντα λεπτά (1,80€) πλέον ΦΠΑ, την οποία ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται.
Διαφοροποίηση (είτε προς τα κάτω είτε προς τα άνω) της άνω τιμής των € 1,80 δεν επιτρέπεται
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που περιλαμβάνεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους ανάδοχους επί τριακόσιες ημέρες (300) ημερολογιακές ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 180 ημερών, σύμφωνα με του άρθρο 97 του
Ν.4412/2016. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη
της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
3.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
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3.5 ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιμίας, μεταξύ ξένου νομίσματος και ΕΥΡΩ,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης
τιμής, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρείς (3) ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, ήτοι στις 25.12.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 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 «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 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.
4.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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.
Μέσω του συστήματος, συγκεκριμένα:
• 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.
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• 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.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψουν απορρίψεις προσφορών για
οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης τεκμηριώνει την απόρριψη εντός πρακτικού.


Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποκλείονται από την
περαιτέρω αξιολόγηση .

Ακολούθως, εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.


Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής
αξιολόγησης.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και της τεχνικής αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης θα διαβιβάσει στη
Σύγκλητο ή στο κατά το νόμο αρμόδιο όργανο το/α πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της
διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας κοινοποιεί τα αποτελέσματα της
απόφασής του στους προσφέροντες.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει σε συγκριτικό πίνακα τις προσφορές και διαβιβάζει στη Σύγκλητο ή στο κατά το νόμο
αρμόδιο όργανο το πρακτικό για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας κοινοποιεί τα αποτελέσματα της
απόφασης στους προσφέροντες, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν στάδιο.
Στη συνέχεια, το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί τον ανάδοχο ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική
άποψη προσφορά, να προσκομίσει τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των «Δικαιολογητικών κατακύρωσης» σε τόπο, ημερομηνία
και ώρα που θα ανακοινωθεί εγγράφως μέσα από το σύστημα.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου «Δικαιολογητικών κατακύρωσης» η Επιτροπή Αξιολόγησης θα διαβιβάσει στη Σύγκλητο ή στο
κατά το νόμο αρμόδιο όργανο το πρακτικό της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ορίστηκε μετά από τη διενέργεια κλήρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σε εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 και της
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012

εγκυκλίου

του

Υπουργείου

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης.
4.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο των προσφορών, θα συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς.
Συγκεκριμένα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές οι οποίες:
• δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.4 της παρούσας,
• παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους και τις
προδιαγραφές της διακήρυξης,
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• ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
• θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιμίας, μεταξύ ξένου νομίσματος και ΕΥΡΩ,
• ο συμμετέχοντας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, ή σε
σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, το οποίο διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, και το
παράπτωμα αυτό έχει επίπτωση στην επαγγελματική συμπεριφορά και φερεγγυότητά του,
• αποτελούν αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές,
• αφορούν μέρος και όχι το σύνολο της υπηρεσίας και
•

που οι τιμές τους υπερβαίνουν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης,

4.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 4412/2016 και έχει ή ειχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του
ανωτέρω νόμου ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΕΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ. 1, ν. 4412/2016), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 38/2017
(ΦΕΚ 63/Α/4-5-2017), του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) και του άρθρου 87, του ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/23-6-2017).
4.5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 106 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους
και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα
έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του
ν.4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του ιδίου νόμου. Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο), σε σφραγισμένο φάκελο, στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73, του ν. 4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από
τα ακόλουθα αδικήματα:
i.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),

ii.

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

iii.

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

iv.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

v.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

vi.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).

2)

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β' του άρθρου 73. Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
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υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα
αυτά δεν καλύπτouv όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της
παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.
3)

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) από τα οποία να προκύπτει ότι ο
Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, και δεν έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.

4)

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του.

5)

Πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α', με το οποίο
να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα
76 και 77, κατά περίπτωση.

6)

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για
κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.

7)

Όσον αφορά τα νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία περί καταλληλότητας του ακινήτου για χρήση του ως εστιατορίου (στην περίπτωση που δεν
υπάρχει άδεια λειτουργίας εστιατορίου)

5.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση γίνεται μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών. 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 Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του
ν.4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε ένα και μόνο υποψήφιο Ανάδοχο για το σύνολο του αντικειμένου της
Διακήρυξης. Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.4412/2016, σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79, είναι
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που
είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την
επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 72 και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε
κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105.
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα
στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα κάτωθι:
•

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά ορίζονται στη σχετική παράγραφο της οικείας διακήρυξης

•

επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων
στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών

•

ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4129/2013 και την
επέκταση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, Παράγραφος Γ, Υποπαράγραφος Γ1 του Ν.4254/07-04-2014,

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των
όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους,
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ήτοι ποσού 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τον οποίο υποβάλλει προσφορά ο
υποψήφιος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρα 72 & 302 του ν.4412/2016).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης και
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφόσων απαιτείται).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης
και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης
εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας του
αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ αορίστου διαρκείας, από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό, που έχει κατά
το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 όπως ισχύει. Οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Παράβαση οιουδήποτε όρου της σύμβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής «καλής
εκτέλεσης», υπέρ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
Επισημαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα
συνημμένα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ της
παρούσας διακήρυξης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά
την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
ν. 4412/2016.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.
4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την
αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
του άρθρου 80 του ιδίου νόμου.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της
προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, και
εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με μηνιαία χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδονται στο όνομά του, βάσει των
νόμιμων δικαιολογητικών (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και λοιπών ισχύουσων διατάξεων νόμου σχετικά με τις πληρωμές
δημοσίου) όπως Τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα όπου απαιτείται, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου, κ.α., κατόπιν της ολοκλήρωσης της οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπο προμήθεια γευμάτων (άρθρο 206-213 του Ν. 4412/2016), από το αρμόδιο όργανο που
έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016)
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και
σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι Κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:
α) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η
οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ
μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που
αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
β) Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος.
γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του
άρθρου 375 του Ν.4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης, καθώς
και το χαρτόσημο 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00036%.
δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ,
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή
προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου
εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
ε) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών,
παραλαβή των προμηθειών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα που δεν θα είναι σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης. Προκαταβολή στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παραλαβή των προμηθειών γίνεται από τις αρμόδιες κατά τόπους επιτροπές του ΤΕΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε
να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων προμηθειών και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων προμηθειών, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των
όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και του Ν.4412/2016 (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου).
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση του προσωπικού του αναδόχου από
τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των προμηθειών..
Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 133 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση που η σύμβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, επειδή τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή
κάποια συγκεκριμένα θέματα, τότε αυτά θα συμπληρωθούν με συμπληρωματική ερμηνεία, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα
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συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης, θα επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές που αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των συμβατικών όρων, υπάγονται στη
δικαιοδοσία του Διοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η σύμβαση.
Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο
οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να
προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
Ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στις οικονομικές εφημερίδες «Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών» και «Ηχώ των
Δημοπρασιών» και στις τοπικές/νομαρχιακές «ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ- ΛΑΜΙΑΣ», «Η ΏΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ», «ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»,
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» και «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ»

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ
Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6646/15.11.2017 διακήρυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Ι): ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.

Η σίτιση θα είναι συνεχής, όπως προσδιορίζεται επακριβώς κατά χώρο και χρόνο από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην
παρούσα διακήρυξη.

2.

Τα εστιατόρια θα χρησιμοποιούνται:
α) Για την σίτιση των Φοιτητών καθώς και του Διοικητικού, ΕΤΕΠ και Εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας στη Λαμία, στα Ψαχνά, στην ‘Άμφισσα, στη Θήβα και στο Καρπενήσι,
β) Για γιορτές, τελετές, γεύματα που θα πραγματοποιούνται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας,

3.

Η σίτιση θα διεξάγεται κατά τις ημέρες των μαθημάτων και εξετάσεων, όσο και κατά τα Σαββατοκύριακα, αργίες κ.λπ. Ο
ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση σίτισης μόνο κατά τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαιριού, όπως αυτές
ορίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών (ή άλλους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς του ιδρύματος) και τη σχετική
απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Σε περιόδους κατάληψης του Ιδρύματος, βίαιης αναστολής, καθώς και
βραχείας αναστολής 2-3 ημερών της λειτουργίας του για οποιοδήποτε λόγο, είναι δυνατή μετά από σχετική απόφαση της
Συγκλήτου του ΤΕΙ η πληρωμή του αναδόχου, εφόσον στην περίοδο αυτή εστιάζονται οι φοιτητές του Ιδρύματος, στο
εστιατόριο. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου λειτουργίας του εστιατορίου μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Συγκλήτου
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στον Ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημέρα έναρξης
και λήξης.

4.

Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές (φοιτητές του ιδρύματος, φιλοξενούμενοι φοιτητές, μετακινούμενοι φοιτητές,
αλλοδαποί υπότροφοι, κλπ.) καθορίζονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και
κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας και της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

5.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την ημερήσια σίτιση και στους μη δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές, καθώς και
στο προσωπικό (διοικητικό, τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη
Θήβα, στο Καρπενήσι και στην Άμφισσα. Τα άτομα αυτά επειδή δεν είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, θα πληρώνουν 1.5 €
για πρωινό και 2 € για καθένα από τα λοιπά γεύματα, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ύψους 24%. Το
ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται αναλόγως όποτε μεταβάλλεται ο ΦΠΑ. Επίσης το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται και όποτε
μεταβάλλεται το κόστος του ημερήσιου σιτηρεσίου των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης σπουδαστών, εφαρμόζοντας επί των
προαναφερομένων τιμών τον ίδιο αναλογικό συντελεστή με αυτόν που αντιστοιχεί στη μεταβολή του ημερήσιου σιτηρεσίου
των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης σπουδαστών.

6.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει δωρεάν τη σίτιση διερχόμενων φοιτητών ή φοιτητών με προγράμματα ανταλλαγής,
εκπαιδευτικών και διοικητικών που θα είναι προσκεκλημένοι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη Θήβα,
στο Καρπενήσι και στην Άμφισσα, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

7.

Το συσσίτιο παρέχεται και για τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδας, συνέχεια. Οι ώρες λειτουργίας των εστιατορίων για
τους φοιτητές θα είναι από τις 07:30 έως 09:30 για το πρωινό, από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 16:00 για
μεσημεριανό, και από τις 18:00 μέχρι τις 21:00 για βραδινό. Οι ώρες αυτές μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της
Συγκλήτου, εάν διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι σιτιζόμενοι φοιτητές.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, τη σίτιση των φοιτητών μετά την υπογραφή της
σύμβασης σε ημερομηνία που θα καθορίζεται στη σύμβαση, και πάντως όχι πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της σίτισης
που ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και των Αρχών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Σε
περίπτωση που δε συμμορφωθεί με τον παραπάνω όρο, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς άλλη διατύπωση στην καταβολή
ποινικής ρήτρας μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ, καθοριζόμενης από τη Σύγκλητο για κάθε ημέρα, από την 1η μέχρι
την 20η ημέρα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο επιβολής της ποινικής ρήτρας οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις προβλέπουν συγκεκριμένο ύψος της επιβαλλόμενης ποινικής ρήτρας, οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στην
παρούσα Διακήρυξη θα προσαρμόζονται αντιστοίχως με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις. Μετά το εικοσαήμερο ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με τη διαδικασία και τις συνέπειες του Ν. 4412/2016 (αρ. 203) και των εκάστοτε σχετικών
διατάξεων νόμου.

9.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρασκευάζει και να διαθέτει κάθε ημέρα αριθμό ημερησίων σιτηρεσίων ίσο με τον
αριθμό των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έχουν μετά από αίτηση τους
λάβει την έγκριση δωρεάν σίτισης από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της
Συγκλήτου, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

10.

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δύναται να τροποποιεί τον αριθμό των σιτιζομένων φοιτητών εφόσον τροποποιηθεί η επιχορήγηση
για την σίτιση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ή τροποποιηθεί ο αριθμός των αιτούντων φοιτητών για
δωρεάν σίτιση ή τροποποιηθεί το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που αναλογεί για την σίτιση κάθε φοιτητή ή
τροποποιηθεί το επιβαλλόμενο στην προσφερόμενη υπηρεσία ποσοστό Φ.Π.Α..

11.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των σιτιζομένων στο Καρπενήσι είναι μικρότερος από 120 φοιτητές, στην Άμφισσα
μικρότερος από 150 φοιτητές, και στη Θήβα μικρότερος από 150 φοιτητές και με σκοπό να είναι βιώσιμη η λειτουργία του
εστιατορίου στις συγκεκριμένες πόλεις, δύναται η Σύγκλητος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μετά από αίτημα του αναδόχου να
τροποποιεί τους όρους της σύμβασης μόνο για συγκεκριμένη πόλη χωρίς όμως να μειώνει την ποιότητα της σίτισης. Η
τροποποίηση θα πραγματοποιηθεί με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία του αρ. 132 του Ν. 4412/2016 και τις
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

12.

Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου για το διάστημα από 1/09 μέχρι την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών κάθε
ακαδημαϊκού έτους, θα ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τον (διαρκώς αυξανόμενο ή μειούμενο) αριθμό των
εγγεγραμμένων και δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη
Θήβα, στο Καρπενήσι και την Άμφισσα, επί την αξία του ημερησίου σιτηρεσίου πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α.

13.

Το κόστος του ημερήσιου σιτηρεσίου, το οποίο σήμερα ισούται με 1.80 ευρώ συν ΦΠΑ, μεταβάλλεται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και χωρίς άλλη διαδικασία. Το
επιβαλλόμενο ποσοστό ΦΠΑ αναπροσαρμόζεται επίσης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και χωρίς να
απαιτείται άλλη διαδικασία.

14.

Η πληρωμή των λογαριασμών συσσιτίου θα γίνεται σε εύλογο χρόνο με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής και
επιταγής, από το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ακολουθώντας τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις περί των διαδικασιών ελέγχου των ενταλμάτων πληρωμής και πάντοτε με την προϋπόθεση της ύπαρξης
πιστώσεων που παρέχονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τα συσσίτια των φοιτητών. Κατόπιν αυτού θα υπάρχει ένα εύλογο
χρονικό διάστημα αναμονής. Η μη έγκαιρη πληρωμή απαιτητού λογαριασμού συσσιτίου δεν δίνει δικαίωμα στον ανάδοχο
διαμαρτυριών ή διακοπής παροχής του συσσιτίου. Προκαταβολές είτε έναντι γενομένης παροχής συσσιτίου είτε έναντι
μελλοντικής είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν δίνονται.

15.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενηθεί από
εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.
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Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται των
κατώτατων ορίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τυχόν ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις
εργασίας, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων και του επαγγελματικού κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω
όρου με απόφαση της Συγκλήτου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο και θα κηρύσσεται έκπτωτος.

17.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί την κείμενη νομοθεσία ως προς την απασχόληση και την αμοιβή του
προσωπικού, το οποίο θα εργαστεί κατά την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό
και σε περίπτωση μη τήρησης ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.

18.

Ο ανάδοχος θα διαθέτει προσωπικό ασφαλείας για έκτακτες περιπτώσεις.

19.

Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί
ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιοδήποτε σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο που θα αναφέρεται στη
σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ιδρύματος), μόλις ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας.

20.

Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει, σε κάθε εστιατόριο, κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας
που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε εργαζομένου, καθώς και ότι προβλέπεται στις κείμενες
νομοθετικές διατάξεις.

21.

Διευκρινίζεται ρητά ότι το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους
οποιουδήποτε μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής
του αναδόχου.

22.

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από
κάθε άλλη αιτία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης
για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου ή της ασφάλισής του σε
ασφαλιστικά ταμεία.

23.

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει άτομα από το προσωπικό του, τα οποία θα είναι έμπιστα, έντιμα, επιλεγμένα με αυστηρά
κριτήρια, ελεγχόμενα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

24.

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει απαραίτητα να μπορεί να κατανοεί, να ομιλεί και να
διαβάζει την ελληνική γλώσσα, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία με τους αρμόδιους του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν άδεια παραμονής και
άδεια εργασίας για την Ελλάδα.

25.

Ο Ανάδοχος γνωρίζει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από το άρθρο 68, του Ν.3863/2010, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 22, του ν.4144/2013 και όπως εκάστοτε ισχύει και δεσμεύεται ότι θα τις υλοποιήσει. Ειδικά, ο
Ανάδοχος δεσμεύεται για τη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των διατάξεων υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων.

26.

Μεταξύ αφενός του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και αφετέρου του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο
Ανάδοχος, ουδεμία σχέση θα υφίσταται και μάλιστα σχέση εργασίας. Ο όρος αυτός δεν αφορά φοιτητές του ιδρύματος.

27.

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν θα έχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε
τρίτον κατά την εκτέλεση των εργασιών ή με αφορμή αυτές, όποιας φύσης κι αν είναι το ατύχημα.

28.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για την πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων
φοιτητών. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του (ιδιώτες ή φοιτητές), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 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
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οποίο θα προκύπτει από πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές υγειονομικές διατάξεις, το
οποίο θα καταθέσει ο ανάδοχος στο ΤΕΙ και θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των Υπηρεσιών Υγιεινής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των μελών των επιτροπών ελέγχου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Η Σύγκλητο του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου Σίτισης και των αρμοδίων υπηρεσιακών
παραγόντων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους υπαλλήλους, αν
κρίνει ότι οι ήδη υπηρετούντες δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των φοιτητών. Επίσης, η Σύγκλητος του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας, μετά από εισήγηση των παραπάνω αρμοδίων οργάνων 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 ή για άλλο σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο που θα
αναφέρεται στη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος. Ο απολυόμενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν
δικαιούμενη αποζημίωση από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Το προσωπικό των εστιατορίων και μαγειρείων υποχρεούται να
φέρει ομοιόμορφη περιβολή που εγκρίνει η αρμόδια Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου του Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας. Στις
συμβάσεις εργασίας είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται ότι ο εργαζόμενος έλαβε γνώση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο
ανάδοχος έναντι του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και όλης της εν γένει της συμφωνίας τους.
29.

Στο Καρπενήσι οι χώροι σίτισης θα διατεθούν από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στον ανάδοχο, ο οποίος θα
καταβάλλει τίμημα/ενοίκιο ποσού 2.009,00 € ετησίως. Το εστιατόριο είναι εφοδιασμένο και με απαραίτητο εξοπλισμό για
την υποστήριξη της σίτισης. Ο εξοπλισμός του, παραχωρείται για χρήση στον ανάδοχο, δωρεάν. Στην περίπτωση που ο
εξοπλισμός αυτός δεν επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, για την άνετη εξυπηρέτηση
των σιτιζομένων φοιτητών ή στην περίπτωση που δεν λειτουργεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί και να
εγκαταστήσει με δική του μέριμνα και δαπάνες, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα σκεύη κ.λπ. για την απρόσκοπτη
λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, σε αριθμό και ποιότητα (ανοξείδωτα σκεύη, κλπ) που να επαρκεί για την άνετη
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών. Η αντικατάσταση εξοπλισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας λόγω μη λειτουργίας θα
γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

30.

Στην Άμφισσα η σίτιση θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος και τον οποίο ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες. Ως προς την επιφάνεια του καθαρού
χώρου του εστιατορίου - αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), επί ποινή αποκλεισμού, ο
ανάδοχος οφείλει να προσφέρει αίθουσα και εξοπλισμό ικανά για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του 30% των σιτιζόμενων
(μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης
τροφίμων, κλ.π.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της Άμφισσας, το εστιατόριο, θα βρίσκεται, με ποινή αποκλεισμού,
εντός του σχεδίου πόλης, διότι η πόλη είναι μικρή, οι αποστάσεις είναι μικρές και οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας (νέο κτίριο ΤΕΙ) βρίσκονται στα όρια του σχεδίου της πόλης. Το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει να
αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

31.

Στη Θήβα, η σίτιση θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος και τον οποίο ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες. Ως προς την επιφάνεια του καθαρού
χώρου του εστιατορίου - αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), επί ποινή αποκλεισμού, ο
ανάδοχος οφείλει να προσφέρει αίθουσα και εξοπλισμό ικανά για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του 30% των σιτιζόμενων
(μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης
τροφίμων, κλ.π.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της Θήβας, το εστιατόριο θα βρίσκεται, με ποινή αποκλεισμού, σε
ακτίνα μικρότερη των χιλίων μέτρων (1.000m) από την εξωτερική κεντρική πύλη του κτιρίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας και εντός του σχεδίου πόλης. Το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει να αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

32.

Στη Λαμία, η σίτιση θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος και τον οποίο ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες. Ως προς την επιφάνεια του καθαρού
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χώρου του εστιατορίου - αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), επί ποινή αποκλεισμού, ο
ανάδοχος οφείλει να προσφέρει αίθουσα και εξοπλισμό ικανά για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του 30% των σιτιζόμενων
(μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης
τροφίμων, κλ.π.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της Λαμίας το εστιατόριο πρέπει να βρίσκεται, με ποινή
αποκλεισμού, εντός της ζώνης που οριοθετείται και περιλαμβάνει το τμήμα του Κεντρικού οδικού άξονα Π.Ε.Ο.
Λαμίας – Αθηνών, από την εξωτερική κεντρική πύλη των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έως και την
οδό Λεωνίδου και σε απόσταση τριακοσίων μέτρων (300m) εκατέρωθεν του άξονα αυτού. Η Λαμία έχει την
ιδιαιτερότητα ότι οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας βρίσκονται 500m εκτός του σχεδίου πόλης και
συνήθως οι φοιτητές διαμένουν εντός του πολεοδομικού ιστού, καθώς και λόγω ότι φοιτητές της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας παρακολουθούν τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων στο Γενικό
Νοσοκομείο Λαμίας, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο άκρο της πόλης της Λαμίας. Το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει να
αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.
33.

Στα Ψαχνά, οι φοιτητές θα σιτίζονται στο ιδιόκτητο εστιατόριο, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα
Ψαχνά, το οποίο είναι εφοδιασμένο και με απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη της σίτισης. Το συγκεκριμένο
εστιατόριο με τον εξοπλισμό θα διατεθεί από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στον ανάδοχο, ο οποίος θα καταβάλλει
τίμημα/ενοίκιο ποσού 7.112,25 € ετησίως. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός αυτός δεν επαρκεί για την απρόσκοπτη
λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών ή στην περίπτωση που
δεν λειτουργεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει με δική του μέριμνα και δαπάνες, τον
απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα σκεύη κ.λπ. για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, σε
αριθμό και ποιότητα (ανοξείδωτα σκεύη, κλπ) που να επαρκεί για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών. Η
αντικατάσταση εξοπλισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας λόγω μη λειτουργίας θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Συγκλήτου
του Ιδρύματος. Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών που διαμένουν στην Χαλκίδα και μόνο για τη βραδινή σίτιση και για τα
Σαββατοκύριακα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργήσει συμπληρωματικά (επί πλέον) εστιατόριο στην πόλη της
Χαλκίδας. Οι δαπάνες ενοικίασης και εξοπλισμού του εν λόγω εστιατορίου βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Ο
χώρος εστιατορίου στη Χαλκίδα θα περιλαμβάνει αίθουσα σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια) εμβαδού
τουλάχιστον 120τ.μ (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και
αποθήκευσης τροφίμων, κλπ.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της Χαλκίδας, ο τόπος που θα βρίσκεται το εστιατόριο
(μόνο για την βραδινή σίτιση και για τα Σαββατοκύριακα), ορειοθετείται με ποινή αποκλεισμού, σε ακτίνα μικρότερη
του ενός χιλιομέτρου (1Κm) από την Πλατεία Αγοράς και στην πλευρά της πόλης που είναι επί της νήσου Εύβοιας,
καθώς και ως προς το εμβαδόν της αίθουσας σίτισης φοιτητών του χώρου του εστιατορίου το οποίο πρέπει να είναι
τουλάχιστον 100 τ.μ. (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων
παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων κ.λ.π.). Το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει να αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο
μέσο.

34.

Σε όσες από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις προβλέπεται η παραχώρηση από τον ανάδοχο χώρου εστιατορίου για τη
σίτιση των φοιτητών (δηλαδή για την Άμφισσα, τη Θήβα, τη Λαμία και τη Χαλκίδα), ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να
προσκομίσει με την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:
i.

Άδεια λειτουργίας του αντίστοιχου εστιατορίου εάν υπάρχει, ή ενοικιαστήρια συμβόλαια ή Υπεύθυνες
Δηλώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 1559/1986, των ιδιοκτητών των ακινήτων ότι
υπάρχει συμφωνία ενοικίασης με τον υποψήφιο ανάδοχο του συγκεκριμένου χώρου εστιατορίου που θα
περιλαμβάνει αίθουσα σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια) του απαιτούμενου από την παρούσα
Διακήρυξη, εμβαδού (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων
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παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, κλπ.) και ότι το ακίνητο θα είναι διαθέσιμο στον ανάδοχο κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
ii.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας εστιατορίου, Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την
παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 1559/1986, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι το ακίνητο θα
είναι διαθέσιμο και έτοιμο για χρήση εστιατορίου το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και ότι
πρόκειται για χώρο εστιατορίου με αίθουσα σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια) του
απαιτούμενου από την παρούσα Διακήρυξη εμβαδού (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων,
όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, κλπ.).

iii.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας εστιατορίου, βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία περί
καταλληλότητας του ακινήτου για χρήση του ως εστιατορίου. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της
προσφοράς δεν έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει με την προσφορά του
Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 1559/1986, στην οποία δηλώνει ότι έχει
υποβάλλει προς την αρμόδια υπηρεσία αίτηση έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης και αναφέρει την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης και την υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος
ανάδοχος μπορεί να προσκομίσει στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας την βεβαίωση το αργότερο έως την κατάθεση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

iv.

Σχεδιαγράμματα των διαθέσιμων χώρων με πλήρη περιγραφή της τοποθεσίας του ακινήτου, των εσωτερικών
του χώρων καθώς και της προσβασιμότητάς του.

Οι άδειες λειτουργίας κατατίθενται από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης και θα αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των αδειών λειτουργίας πριν την υπογραφή της σύμβασης
και κατά την εκτέλεσή της, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα (εντός 5 ημερών) το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Μη
κατάθεση των αδειών λειτουργίας κατά την υπογραφή της σύμβασης συνιστά λόγο αδυναμίας υπογραφής της σύμβασης
και έκπτωσης του αναδόχου.
35.

Οι διαδικασίες και οι δαπάνες για την έκδοση αδειών και κάθε άλλης διαδικασίας που απαιτείται για τη νόμιμη λειτουργία
των εστιατορίων αποτελεί ευθύνη του αναδόχου.

36.

Στους χώρους των εστιατορίων, στους οποίους θα παρέχεται η σίτιση και θα παρασκευάζονται τα φαγητά, αποκλειστικός
σκοπός είναι η πλήρης και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των φοιτητών και του προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με
την εξασφάλιση της σίτισης, μέσα σε περιβάλλον υγιεινό, καθαρό και ευπρεπές.

37.

Όλοι οι χώροι εστιατορίου που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση για ΑΜΕΑ, καθώς και WC για
ΑΜΕΑ.

38.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τουλάχιστον τα όσα αναφέρονται στη «Μελέτη Λειτουργίας των εστιατορίων»,
που καταθέτει με την Τεχνική Προσφορά του, στην οποία παρουσιάζεται η μεθοδολογία με την οποία οφείλει να παρέχει τις
ζητούμενες υπηρεσίες και περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα με τη χρονική κλιμάκωση των
δραστηριοτήτων, τον τρόπο αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού με επισήμανση των τυχόν
προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επιλύσεώς τους. Επίσης, η «Μελέτη Λειτουργίας των εστιατορίων», περιλαμβάνει
τα καθήκοντα και την κατανομή ευθυνών/αρμοδιοτήτων μεταξύ των ατόμων που θα παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες (ο
αριθμός, χρόνος απασχόλησης, η ειδικότητα και η εμπειρία του προσωπικού, καθώς και τυχόν επαγγελματικοί τίτλοι και
τίτλοι σπουδών), τα μέτρα που εφαρμόζονται για την ασφάλεια των εργαζομένων, των φοιτητών και των εγκαταστάσεων,
καθώς και η προσβασιμότητα των χώρων από άτομα με ειδικές ανάγκες, η διαδικασία που θα ακολουθείται, ώστε οι
προμήθειες να καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και ιδίως να διασφαλίζονται οι συνθήκες
υγιεινής των παρεχομένων φαγητών και ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και οι ενέργειες αναβάθμισης και εξωραϊσμού των
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χώρων των μαγειρείων-εστιατορίων. Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει κατάσταση του
προσωπικού, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στη μελέτη. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αντικατάσταση
προσωπικού θα γίνεται με προσωπικό αντίστοιχων προσόντων μετά από έγκριση της Συγκλήτου του ΤΕΙ.
39.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα σκεύη
κλπ. για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, σε αριθμό που να επαρκεί για την άνετη εξυπηρέτηση
των σιτιζομένων φοιτητών. Όλα τα πιο πάνω σκεύη που θα αγοράσει ο ανάδοχος πρέπει να έχουν την απόλυτη έγκριση της
Επιτροπής Ελέγχου Σίτισης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομίες διατάξεις. Η
Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης του ΤΕΙ, μπορεί να απαγορεύει τη χρήση σκευών κ.λπ. που θα κρίνει ακατάλληλα. Σε περίπτωση
διαφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του αναδόχου, το θέμα θα διευθετείται με απόφαση της Συγκλήτου ΤΕΙ.

40.

Η οργάνωση των εστιατορίων και μαγειρείων στη Λαμία, Ψαχνά (και Χαλκίδα), Καρπενήσι, Θήβα και Άμφισσα, η
προμήθεια των επιπλέον σχετικών μηχανημάτων, εργαλείων, επίπλων και σκευών και γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδομή
πρέπει να είναι σύγχρονη με δυναμικότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 1.050 (Λαμία), 1.650 (Ψαχνά & Χαλκίδα), 170
(Καρπενήσι), 250 (Θήβα) και 200 (Άμφισσα) ατόμων σε κάθε πόλη αντίστοιχα μέσα στις προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας
του εστιατορίου, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας των εστιατορίων που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 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 Στερεάς Ελλάδας.

41.

Μετά τη λήξη της σύμβασής του με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος δικαιούται να πάρει μαζί του τα σκεύη που
αγόρασε με δικά του έξοδα και εισκόμισε στα εστιατόρια Καρπενησίου και Ψαχνών, εκτός αν τα παραχωρήσει στο ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει
τους χώρους του εστιατορίου και μαγειρείου στα Ψαχνά και στο Καρπενήσι, με τις εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση με
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

42.

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εστιατορίων και μαγειρείων (Λογαριασμοί Ηλεκτρικού ρεύματος, Σταθερής τηλεφωνίας,
Ύδρευσης, Θέρμανσης, κλπ) καθώς και οι δαπάνες και η μέριμνα για εγκατάσταση των απαιτούμενων μετρητών ηλεκτρικού
ρεύματος, νερού, κλπ. απαιτούν ευθύνη του αναδόχου. Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά τέλη καθώς και το ενοίκιο για το εστιατόριο
& μαγειρείο στη Λαμία, στη Χαλκίδα, στη Θήβα και στην Άμφισσα, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος με δική του δαπάνη να επισκευάζει και να συντηρεί το μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό στα Ψαχνά και
στο Καρπενήσι ιδιοκτησίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να
επισκευάζει και να συντηρεί τα δίκτυα ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των χώρων εστιατορίου που του
παραχωρεί το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Ο ανάδοχος θα
έχει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες να συντηρεί και διατηρεί ιδιαίτερα ευπρεπώς τους χώρους εστιατορίου που του
παραχωρεί το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με ανάλογες παρεμβάσεις τις οποίες θα επιβλέπει το Τ.Ε.Ι. μετά από έγκριση της
Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα ο ανάδοχος πραγματοποιεί με δικές του δαπάνες την τρέχουσα
συντήρηση του εστιατορίου και των πραγμάτων και εγκαταστάσεών του, π.χ. αντικατάσταση τυχόν θραυσθέντων
υαλοπινάκων, που δεν βαρύνουν το ΤΕΙ. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης:
α. Στον καθαρισμό των στεγανών (βόθρων) των κτιρίων, εφόσον υπάρχει χωριστή εγκατάσταση για το εστιατόριο.
Ειδικά σε ότι αφορά τους χώρους που ανήκουν στο ΤΕΙ, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του ΤΕΙ και οπωσδήποτε να προβεί σε καθαρισμό των στεγανών (βόθρων) με το
τέλος της σύμβασης.
β. Στην καθαριότητα όλων των χώρων των εστιατορίων και της κουζίνας.
γ. Στη θέρμανση των εστιατορίων, σε αξιοπρεπείς συνθήκες θέρμανσης.
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δ. Σε πιστοποιημένη περιοδική συντήρηση όλου του εξοπλισμού των εστιατορίων και των μηχανοστασίων.
43.

Η παράδοση και η παραλαβή του πάσης φύσεως υπάρχοντος εξοπλισμού και των κτιρίων των εστιατορίων στα Ψαχνά και
στο Καρπενήσι, θα γίνει με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αυτών, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης, από την Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας που
ορίζεται από τη Σύγκλητο ΤΕΙ.

44.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρήσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των εστιατορίων στα Ψαχνά και στο
Καρπενήσι στην καλή κατάσταση που τις παρέλαβε, πλην των φυσιολογικών φθορών λόγω χρόνου και χρήσης. Επίσης, ο
ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό που του έχει διατεθεί (σε όσα από τα εστιατόρια έχει διατεθεί εξοπλισμός
στον ανάδοχο για χρήση), σε καλή κατάσταση και με δυνατότητα χρήσης/λειτουργίας, όπως αυτός του διατέθηκε κατά την
έναρξη της σύμβασης, πλην των φυσιολογικών φθορών λόγω χρόνου και χρήσης.

45.

Κατά τη λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες να παραδώσει τα
κτίρια και τον πλήρη εξοπλισμό των εστιατορίων στα Ψαχνά και στο Καρπενήσι στην κατάσταση που τα παρέλαβε και
έθεσε σε λειτουργία (εκτός φυσιολογικών φθορών), σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά (πρωτόκολλο παράδοσης και
παραλαβής που συνυπογράφεται από την Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης και υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας που ορίζεται
από τη Σύγκλητο ΤΕΙ). Επίσης είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα κινητά που του ανήκουν χωρίς καμία πρόφαση. Εάν
περάσει άπρακτο δεκαήμερο εξουσιοδοτεί, από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας, να αποβάλλει τα πράγματα αυτά έξω από το κτίριο χωρίς καμία ευθύνη για την τύχη τους.

46.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εγκαταστήσει με δική του μέριμνα και δαπάνες τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. υπολογιστής,
barcode reader, adsl σύνδεση) σε κάθε εστιατόριο προκειμένου να είναι δυνατή η σίτιση των φοιτητών με τη χρήση της
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας τους και η on-line ενημέρωση των συστημάτων του ΤΕΙ για τους σιτιζόμενους σε κάθε εστιατόριο
ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

47.

Εάν ο ανάδοχος δεν θελήσει να παρευρεθεί στην παράδοση του εστιατορίου, η παραλαβή θα γίνει από το ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας (από την Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης και υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας που ορίζεται από τη Σύγκλητο ΤΕΙ), ο
δε ανάδοχος υποχρεούται να δεχθεί το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και να υποβάλλει γραπτά τις τυχόν
αντιρρήσεις του, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τις κοινοποιήσεις. Επ’ αυτού ισχύουν οι ανάλογες διατάξεις της Πολιτικής
Δικονομίας.

48.

Κατά την παράδοση των εστιατορίων στα Ψαχνά και στο Καρπενήσι, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας εξοφλητικές αποδείξεις, των σε βάρος του εστιατορίου λογαριασμών κοινωφελών και ασφαλιστικών
οργανισμών (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, κ.λ.π.), που αφορούν τον, μέχρι την παράδοση, χρόνο. Η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα βρίσκεται στην κατοχή του Ιδρύματος, δεν θα επιστραφεί, εφόσον
υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής εκκρεμότητες σχετικές με τα αναφερόμενα στις παραγράφους του παρόντος άρθρου.

49.

Ως ημερήσιο σιτηρέσιο νοούνται τα ακόλουθα: πρωινό, γεύμα (πρώτο πιάτο, κυρίως πιάτο εκ τριών εναλλακτικών πιάτων)
και δείπνο (πρώτο πιάτο, κυρίως πιάτο εκ δύο εναλλακτικών πιάτων). Σε κάθε γεύμα και σε κάθε δείπνο θα προσφέρονται
επίσης συνοδευτικό και φρούτο, σύμφωνα με τους Πίνακες Εδεσματολογίου - Συνοδευτικών - Προδιαγραφές πρώτων
υλών & προσφερόμενων ειδών της παρούσας Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου. Το γαρνίρισμα, όπου
απαιτείται θα είναι διαφορετικό σε κάθε ένα από τα εναλλακτικά πιάτα.

50.

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να έχει μόνιμη συνεργασία με Υγιεινολόγο-Διαιτολόγο για παροχή ιδιαίτερου μενού σε
όσους δικαιούχους δωρεάν σίτισης έχουν αποδεδειγμένο πρόβλημα υγείας (μαζί με τα δικαιολογητικά της τεχνικής
προσφοράς πρέπει να κατατεθεί το ονοματεπώνυμο κλπ. του συγκεκριμένου Υγιεινολόγου-Διαιτολόγου, και οι αντίστοιχοι
τίτλοι σπουδών).
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Για το σερβίρισμα θα χρησιμοποιηθούν δίσκοι με πιάτα, τους οποίους θα παίρνουν οι ίδιοι οι φοιτητές και γενικότερα οι
δικαιούχοι σίτισης, αφού αυτοί (οι δικαιούχοι σίτισης) περάσουν πρώτα από τον έλεγχο πιστοποίησης της ταυτότητας τους
και της δυνατότητας τους για παροχή δωρεάν σίτισης ή σίτισης με πληρωμή.

52.

Οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν το μενού στο μπουφέ (self service) του εστιατορίου, μέσα σε δίσκους με αντίστοιχα πιάτα
και υποχρεωτικά για κάθε σιτιζόμενο, ποτήρι μιας χρήσης ή γυάλινο καθαρό, έτοιμο για χρήση καθώς και χαρτοπετσέτα,
από το προσωπικό του αναδόχου, το οποίο θα έχει και τη φροντίδα, της περισυλλογής των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν
για τη 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 φοιτητή 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). Σε κάθε τραπέζι, ανά τέσσερα άτομα, θα
υπάρχει καθαρή γυάλινη κανάτα ή καθαρή γυάλινη φιάλη με πόσιμο νερό. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δεχθεί
ανεπιφύλακτα το πιο πάνω σύστημα λειτουργίας των εστιατορίων και να είναι έτοιμος για την έναρξη λειτουργίας των
εστιατορίων αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης και συγκεκριμένα στην ημερομηνία έναρξης παροχής σίτισης
που θα προσδιορίζεται στη σύμβαση.

53.

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. Στην περίπτωση που το εστιατόριο του
Ιδρύματος, βρίσκεται σε διαφορετικό κτιριακό συγκρότημα και σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από το κυλικείο
του Ιδρύματος, με έγκριση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος μπορεί να διαθέτει στο εστιατόριο, την
ώρα του φαγητού και είδη κυλικείου, στις τιμές που θα καθορίζονται ύστερα από κοινή συμφωνία με τη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας. 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.

54.

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 Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου, με την
προϋπόθεση ότι το νέο μενού θα είναι ισάξιο.

55.

Mε βάση το προτεινόμενο από τον ανάδοχο, εβδομαδιαίο μενού και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για τη σύνθεση
και τις προδιαγραφές των γευμάτων, ο ανάδοχος, σε συνεργασία με την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας ή την εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή ή Υπηρεσία του Ιδρύματος, θα καταρτίζει και θα υποβάλλει προς το ΤΕΙ, μηνιαίο
πρόγραμμα σίτισης, το οποίο θα αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων στην αρχή κάθε μήνα σε εμφανές σημείο του
εστιατορίου καθώς και σε ειδική ιστοσελίδα στον ιστοχώρο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Κατά την κατάρτιση του

προγράμματος θα λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υπάρχει ποικιλία στον τρόπο μαγειρέματος των φαγητών και στο
γαρνίρισμα, καθώς και προσαρμογή σε νωπές πρώτες ύλες της κάθε εποχής.
56.

Στους φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει συμπλήρωμα κυρίως φαγητού και
γαρνιτούρας, σε ποσότητα τουλάχιστον ίση με το ήμισυ της κανονικής μερίδας. Το ψωμί θα περιλαμβάνεται σε όλα τα
γεύματα και σε ανεξάντλητη ποσότητα.

57.

Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται αποκλειστικά στους χώρους των εστιατορίων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία,
στα Ψαχνά, στη Χαλκίδα, στη Θήβα, στο Καρπενήσι και την Άμφισσα 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
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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.
58.

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, με τη διεθνή ονομασία “Hazard Analysis & Critical Control Point” (HACCP), με
βάση τον κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή των τροφίμων και
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Η εφαρμογή του συστήματος αυτού (HACCP) έχει ως στόχο τον μηδενισμό ή
τον περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικά με την υγεία του καταναλωτή. Επί πλέον, ο ανάδοχος οφείλει
όχι μόνο να εφαρμόζει αλλά και να αναθεωρεί μια 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 αναδόχου για κάθε χώρο σίτισης, όπως προσδιορίζονται στη παρούσα. Ο ανάδοχος υποχρεούται
στη προσκόμιση του παραπάνω πιστοποιητικού για κάθε χώρο σίτισης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο
διαπιστευμένο φορέα (ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης), εντός της προθεσμίας των τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, επι ποινή ακύρωσης της σύμβασης
(με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο αρ. 82 του Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει).

59.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αδυνατεί να αντιμετωπίσει ο ανάδοχος, θα ενημερώνει τεκμηριωμένα την αρμόδια
υπηρεσία ή την Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης ή τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. ή τον εκάστοτε αρμόδιο Αναπληρωτή του Προέδρου του
Ιδρύματος.

60.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν αντικείμενα φοιτητών, διοικητικών υπαλλήλων και καθηγητών, π.χ. βιβλία, κινητά
τηλέφωνα, γυαλιά ηλίου κ.λπ. ξεχασμένα, ο υπεύθυνος του εστιατορίου, οφείλει να τα κρατήσει και να βγάλει ανακοίνωση,
και μετά το πέρας μιας εβδομάδας να τα παραδώσει στην αρμόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

61.

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της
παρούσας σε πράγματα που το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ή τρίτος είναι κύριος, νομέας ή κάτοχος.

62.

Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται αστικά, ποινικά και διοικητικά και για κάθε άλλη απώλεια πράγματος που θα συμβεί κατά την
εκτέλεση των εργασιών, έστω και από απλή αμέλεια του.

63.

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι των σιτιζομένων συνολικού ύψους 250.000
ευρώ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους χρησιμοποιούμενους από αυτόν χώρους (ακίνητα ιδιοκτησίας ΤΕΙ) και
ολόκληρο τον εξοπλισμό (ιδιοκτησίας ΤΕΙ), με όλα τα συστατικά σε ασφαλιστική εταιρεία. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πριν
από την υπογραφή του, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Σε περίπτωση μη έγκρισης ο ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει τροποποιημένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο εντός 10 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της
απορριπτικής απόφασης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα ανταποκρίνεται
στην πραγματική αξία των ασφαλιζομένων ειδών. Οι δαπάνες ασφάλισης βαρύνουν τον ανάδοχο, αλλά η ασφαλιστική
κάλυψη θα είναι στο όνομα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Το πρώτο Συμβόλαιο της ασφάλισης (και για τις δύο
προαναφερόμενες περιπτώσεις) μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων θα παραδοθούν στο ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας 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 και έκπτωσης του αναδόχου.

64.

Ο ανάδοχος για όλο το διάστημα της σύμβασης υποχρεούται να συνάψει συμφωνία με αναγνωρισμένη εταιρεία
απολυμάνσεων, που θα αφορά την απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία, κλπ. όλων των εστιατορίων, και να
καταθέσει σχετικό αντίγραφο στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας πριν από την έναρξη της σίτισης. Το πρώτο συμβόλαιο για την
απολύμανση μαζί με την απόδειξη πληρωμής θα παραδοθούν στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας την ώρα της υπογραφής της
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σύμβασης. Τα συμβόλαια της ανανέωσης των απολυμάνσεων 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 και έκπτωσης του αναδόχου.
65.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει σε δέκα εκδηλώσεις του ιδρύματος ετησίως μπουφέ των 100 ατόμων. Η
προσφορά αυτή του αναδόχου μπορεί να κατανέμεται και σε μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό εκδηλώσεων, ανάλογα με τις
ανάγκες του ιδρύματος, αλλά με ισοδύναμο αποτέλεσμα σε ότι αφορά τον αριθμό των εξυπηρετούμενων ατόμων.

66.

Σε περίπτωση τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία εστιατορίων και σίτιση σπουδαστών, και
κάθε άλλο θέμα που άπτεται της σχετικής σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις νέες
διατάξεις.

67.

Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του αναδόχου που θα απορρέουν από τη
σύμβαση που θα υπογραφεί.

68.

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει, είτε μερικά, είτε ολικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας.

69.

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 νομικού προσώπου από
τον ανάδοχο επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση και σχετική έγκριση της Συγκλήτου του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας και εφόσον το νομικό πρόσωπο 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.

70.

Οι προαναφερόμενες τρεις παράγραφοι δεν αφορούν θέματα υπεργολαβιών ή δάνειας εμπειρίας που ρυθμίζονται από
ειδικές ενότητες της παρούσας Διακήρυξης.

71.

Θα υπάρχει συνεχής ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος της προσφερόμενης υπηρεσίας από τον ανάδοχο προς το Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας. Προς τούτο, θα διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Επιτροπές, όργανα και
υπηρεσίες του Ιδρύματος.

72.

Με απόφαση της Συγκλήτου ΤΕΙ θα ορίζεται μια Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης ανά πόλη [Λαμία, Ψαχνά (αφορά και το
εστιατόριο της Χαλκίδας), Θήβα, Άμφισσα και Καρπενήσι] στην οποία λειτουργεί Ακαδημαϊκά Τμήματα το ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας. Στην Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΕΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι και άλλες κατηγορίες
προσωπικού. Η σύνθεσή της καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου ΤΕΙ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
που αφορούν την παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών. Η Σύγκλητος ΤΕΙ δικαιούται, στα πλαίσια των
προβλεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων, να ορίζει
και άλλα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος ή υπηρεσίες του Ιδρύματος, στα οποία θα αναθέτει να διενεργούν ενέργειες
παρακολούθησης της εκτέλεσης σύμβασης. Οι σχετικές αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων παρακολούθησης της σύμβασης
κοινοποιούνται στον ανάδοχο.

73.

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 Ελέγχου Σίτισης που
ορίζεται από τη Σύγκλητο και τους εντεταλμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, σε ημερομηνίες που θα καθορίζει η
Διοίκηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ή η Επιτροπή, και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από τις καθ’ ύλη
αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία Υπουργείου ή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.λπ.).
Επίσης, ορίζεται από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Ιατρός, ή συναφούς ειδικότητας, υπάλληλος του Ιδρύματος ή
μόνιμο μέλος Ε.Π. καταλλήλου γνωστικού αντικειμένου ή εξουσιοδοτημένος εξωτερικός συνεργάτης, να κάνει πλήρη
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αστιατρικό έλεγχο στα εστιατόρια και έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις για τα δικαιώματα και
καθήκοντα αστίατρων του υγειονομικού κώδικα. Τα ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της
σύμβασης από τον ανάδοχο, τα δε πορίσματά τους θα τα υποβάλουν στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 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.λπ. ρυθμίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον
ασκούν.
74.

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 αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
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 ελέγχου τιμολογίων, δελτίων παραλαβής και λοιπών παραστατικών που σχετίζονται με την εκτέλεση της
σύμβασης, καθώς και παρακολούθησης της λειτουργίας των εστιατορίων και μαγειρείων από κάθε άποψη, την οποία είναι
υποχρεωμένος να δεχθεί πρόθυμα ο ανάδοχος και να παρέχει πρόθυμα όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν.

75.

Με δαπάνη του αναδόχου σε εμφανές σημείο θα υπάρχει ΚΟΥΤΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, τα κλειδιά του οποίου ο ανάδοχος έχει
υποχρέωση να παραδώσει στην Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης η οποία σε κάθε επίσκεψή της έχει υποχρέωση να το ελέγχει.
Στην ειδική ιστοσελίδα του ιστοχώρου του ΤΕΙ θα υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση για τις υπηρεσίες σίτισης μέσω της
οποίας θα παρέχεται ενημέρωση στους φοιτητές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σίτισης και η οποία θα παρέχει τη
δυνατότητα να αποστέλλουν οι φοιτητές μηνύματα που αφορούν τη λειτουργία του εστιατορίου.

76.

Η Αναθέτουσα Αρχή με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής (και λοιπών εξουσιοδοτημένων οργάνων και υπηρεσιών)
κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως, παρατηρήσεις εφ' όσον διαπιστώσει συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με την
ποσότητα και ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

77.

Στην προηγούμενη περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού
διαστήματος επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον ίδιο, των σχετικών παρατηρήσεων. Εάν η
αποκατάσταση των διαπιστωμένων ελλείψεων δε θεωρηθεί και πάλι, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής,
ικανοποιητική, με έγγραφο που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός επτά (7) ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου.

78.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από
σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις
διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο
ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική
όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση
προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με
αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

79.

Η αρμόδια επιτροπή και η Αναθέτουσα Αρχή θα έχουν το δικαίωμα να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά την
διάρκεια της σύμβασης, όποτε κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.

80.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 219 και 221 του Ν.
4412/2016 διαφοροποιείται από την Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης, τότε η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνει υπόψη της τις
σχετικές παρατηρήσεις/εισηγήσεις της Επιτροπής Ελέγχου Σίτισης και οφείλει να αιτιολογεί στα πρακτικά της κάθε τυχόν
58

17PROC002256298 2017-11-16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

σχετική διαφωνία της με την Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης. Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνει υπόψη τυχόν επισημάνσεις
άλλων οργάνων ή υπηρεσιών στα οποία έχουν ανατεθεί από τη Σύγκλητο ΤΕΙ καθήκοντα παρακολούθησης της σύμβασης,
σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.
81.

Όπου στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά σε Συμβούλιο ΤΕΙ, Σύγκλητο ΤΕΙ, Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου,
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας, Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης, Επιτροπή Παραλαβής, νοείται και οποιοδήποτε άλλο όργανο,
επιτροπή ή υπηρεσία έχει στο μέλλον τις σχετικές αρμοδιότητες βάσει νόμου ή άλλων διατάξεων, ή βάσει αποφάσεων των
αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος.

82.

Εάν κατά τη λήξη της σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί για απρόβλεπτους λόγους η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την
επόμενη χρονική περίοδο, αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για ενδεχόμενη παράταση της
σύμβασης, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις τότε ισχύουσες διατάξεις.

83.

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας θα έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως, για τους λόγους και με τη διαδικασία
που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης
προς τον Ανάδοχο ένα (1) μήνα ενωρίτερα. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβολής των συνθηκών κάλυψης των συγκεκριμένων
υπηρεσιών (όπως μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου περί σίτισης φοιτητών που δεν επιτρέπει τη συνέχιση της σύμβασης,
κατάργηση Σχολής, Τμήματος ή Παραρτήματος του Ιδρύματος, διακοπή της επιχορήγησης, κλπ.), το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
μπορεί να καταγγέλλει με μονομερή δήλωση τη σύμβαση χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης του αναδόχου, υπό την
προϋπόθεση της ειδοποίησής του ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη διακοπή της.

84.

Κάθε τροποποίηση της σύμβασης θα γίνεται μόνο γραπτά, αποκλειομένου κάθε άλλου μέσου. Τροποποιήσεις της
σύμβασης μπορούν να λάβουν χώρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.
4412/2016 και η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

85.

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη πρόσθετων, συμπληρωματικών ή νέων υπηρεσιών, που δεν καλύπτονται από τον
όρους της προηγούμενης παραγράφου, αυτές μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις. Η πρόσθετη αμοιβή του αναδόχου που τυχόν θα προκύψει θα υπολογιστεί κατ’ αναλογία με την
αμοιβή των σχετικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και στις κοστολογήσεις, οι οποίες
περιλαμβάνονται σε αυτήν και οι οποίες δεν αναπροσαρμόζονται.

86.

Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Αναδόχου θα είναι τα
Δικαστήρια της έδρας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

87.

Η σύμβαση λύεται πριν από τον κανονικό χρόνο, στις περιπτώσεις θανάτου του αναδόχου (εφόσον πρόκειται για ατομική
επιχείρηση) 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
Στερεάς Ελλάδας κάθε δικαίωμα που έχει συσταθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει ως προς το ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας.

88.

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία των εστιατορίων. Σε περίπτωση διακοπής
κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και η Σύγκλητος αποφασίζει
την επανάληψη του διαγωνισμού κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 4412/2016 και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά όλες οι κυρώσεις που προβλέπει ο Ν. 4412/2016 και οι
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Επιτρέπεται η διακοπή της λειτουργίας των εστιατορίων για εξαιρετικούς λόγους μόνο μετά
από απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και σε κάθε περίπτωση του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου του
Ιδρύματος, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης εκ μέρους του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
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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 Στερεάς
Ελλάδας. 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 Στερεάς Ελλάδας μετά από προηγούμενη κλήση του σε
απολογία. Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να λύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο από τα δικαιώματα του Συμβολαίου. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο επιβολής της ποινικής ρήτρας
οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν συγκεκριμένο ύψος της επιβαλλόμενης ποινικής ρήτρας, οι ποινικές ρήτρες
που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη θα προσαρμόζονται αντιστοίχως με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις.
Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συμμορφωθεί σε οποιοδήποτε όρο της σύμβασης ή σε απόφαση της Συγκλήτου
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μετά από εισήγηση των αρμοδίων Επιτροπών ή άλλων προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί
σχετικά με τη σύμβαση γνωμοδοτικά καθήκοντα και για την επίλυση κάθε διαφοράς, που προκύπτει από την εφαρμογή της
σύμβασης ή αμφισβήτησης, αρμόδιο δικαστήριο θα είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο. Το ποσό των ποινικών ρητρών
αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Εάν η αφαίρεση/συμψηφισμός του ποσού της ποινικής ρήτρας
(ή μέρους αυτού) από/με την αμοιβή του αναδόχου δεν καταστεί εφικτή, τότε το ποσό που εξακολουθεί να οφείλει να
καταβάλει ο ανάδοχος για ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατατίθεται σε Τράπεζα που θα υποδείξει το ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας και η σχετική απόδειξη προσκομίζεται στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου, διαφορετικά παρακρατείται 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 Στερεάς Ελλάδας, 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.).

90.

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 Στερεάς Ελλάδας χωρίς άλλη διατύπωση.
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ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΝΟΥ.
Το πρωινό των φοιτητών θα περιλαμβάνει κάθε ημέρα τα εξής:
Ρόφημα: Καφές φίλτρου, ή Τσάι, ή Γάλα αγελαδινό παστεριωμένο, ομογενοποιημένο με λιποπεριεκτικότητα 3,5% ή 1,5%
Μαρμελάδα φρούτων ή μέλι σε ατομικές συσκευασίες τουλάχιστον των 20gr καθημερινά εναλλάξ
Ζάχαρη λευκή σε ατομικές συσκευασίες των τουλάχιστον 4gr
Βούτυρο αγελάδος ή μαργαρίνη σε ατομικές συσκευασίες τουλάχιστον των 10gr
Αυγό βραστό ή ομελέτα καθημερινά εναλλάξ Τα αυγά να είναι παραγωγής χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωοσκοπημένα,
κατηγορίας Α' και κατηγορίας βάρους . L βάρους 63 – 73 gr
Ψωμί ημέρας λευκό ή μαύρο σε φέτες
Φρυγανιές
Τυρί: Φέτα ή Ημίσκληρο/Σκληρό τυρί (Κασέρι, Γραβιέρα, Κεφαλογραβιέρα, Κεφαλοτύρι) καθημερινά εναλλάξ εξαιρετικής ή Α΄
ποιότητας
Φέτες αλλαντικών καθημερινά εναλλάξ (χοιρινή ωμοπλάτη ή μπούτι ή γαλοπούλα)
Χυμό φρούτων χωρίς προσθήκη βιταμινών και ιχνοστοιχείων σε συσκευασία τουλάχιστον των 200 ml σε tetrapak.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΑΤΟΥ.
Σε κάθε γεύμα και δείπνο ένα από τα παρακάτω
Σούπες (εποχής), Ζυμαρικά, Πίτες, Πίτσες, Λαχανικά (εποχής), Ομελέτα, Θαλασσινά.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟΥ.
Κάθε γεύμα θα περιλαμβάνει 3 επιλογές, κάθε δείπνο 2 επιλογές και επομένως 35 επιλογές την εβδομάδα. Στο σύνολο αυτών των
επιλογών πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά
Κρέας μοσχάρι 4 φορές
Κρέας χοιρινό 4 φορές
Κιμάς Ανάμεικτος (50% μοσχάρι 50% χοιρινό) 4 φορές
Κοτόπουλο ή γαλοπούλα 8 φορές
Θαλασσινά (ψάρια ή μαλάκια) 8 φορές
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Αρνί 2 φορές
Όσπρια 2 φορές
Λαδερά εποχής ή κατεψυγμένα 3 φορές
Ψωμί ημέρας λευκό ή μαύρο σε φέτες καθημερινά
-Σε κάθε γεύμα ή δείπνο δεν επιτρέπεται να προσφέρονται 2 ή περισσότερες επιλογές που να αφορούν το ίδιο κύριο υλικό
παρασκευής του γεύματος, από αυτά που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή δεν επιτρέπεται στο ίδιο γεύμα να υπάρχουν δύο
επιλογές με κρέας μοσχάρι, ή δύο επιλογές με όσπρια, κλπ.).
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ.
Σε κάθε γεύμα ή δείπνο προσφέρονται τουλάχιστον δύο επιλογές εκ των οποίων η πρώτη είναι σαλάτα εποχής σε ωμή ή βραστή
μορφή (μαρούλι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, παντζάρι, αντίδια, πολυσαλάτες, αγγούρι, ντομάτα, χόρτα, κολοκύθια) με
ελαιόλαδο παρθένο οξύτητας 0-1. Η δεύτερη επιλογή είναι ένα από τα παρακάτω είδη:
Γιαούρτι πλήρες αγελάδας σε ατομική συσκευασία τουλάχιστον 180 gr
Τζατζίκι
Φέτα εξαιρετικής ή Α΄ ποιότητας
Ημίσκληρο τυρί
Σκληρό τυρί
Κομπόστες
Γλυκά
Κρέμες
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ.
Σε κάθε γεύμα και δείπνο ένα από τα παρακάτω
Φρούτα

εποχής όπως: Μήλα, Αχλάδια, Ακτινίδια, Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Ροδάκινα, Φράουλες, Βερίκοκα, Δαμάσκηνα,

Νεκταρίνια, Κεράσια, Κυδώνια, Σταφύλια, Μπανάνες. Το μέγεθος των παραπάνω θα καθορίζεται από τις κατηγορίες I & II.
Καρπούζι, Πεπόνι σε φέτες.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
1. ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ.
Κρέας Βόειο Α/Ο από νεαρό ζώο
κατηγορίας Α’* και Ε’*, διάπλασης U, R και πάχυνσης 2-3, απαλλαγμένα από περιτονίες και επιφανειακό λίπος.
* Η κατηγορία Α’ και Ε’ σύμφωνα με τους κανονισμούς Ε.Ε. α) 1208/81, β) 563/82 και τις τροποποιήσεις αυτών από κανονισμούς
και οδηγίες της Ε.Ε. 2930/81, 1026/91, 2191/93, Υ.Α. 366065/06-09-99 και Υ.Α. 354459/24-12-08 και όπως εκάστοτε
τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν.
2. ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ.
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α. Μπριζόλες χοιρινές (χωρίς δέρμα και λίπος)
β. Χοιρινό Α/Ο
i. Χοιρινό Α/Ο αυτοτελής μάζα οπισθίου άκρου
ii. Χοιρινό Α/Ο σπάλα
Οι κατηγορίες του χοιρινού κρέατος θα είναι σύμφωνες με τα Π.Δ. 2760/75, 3220/84 και 3513/93 και όπως εκάστοτε
τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν.
3. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΩΠΑ.
Κοτόπουλο, ποιότητας Α’
Τα κοτόπουλα θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό 1538/91 και όπως εκάστοτε τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει.
4. ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ.
α. Ψάρια Υδατοκαλλιέργειας, όπως
i. Τσιπούρα
ii. Λαβράκι
iii. Πέστροφα
β. Ψάρια ανοικτής θάλασσας όπως
ι. Σκουμπρί
Τα παραπάνω είδη ψαριών θα ανήκουν στην κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετική ή Α’ σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 33/89 όπως
τροποποιήθηκε από τον 2406/96 και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και όπως εκάστοτε τροποποιείται,
αντικαθίσταται και ισχύει.
5. ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ.
Κρέας Βόειο Α/Ο από νεαρό ζώο, όπως:
Στήθος, στηθοπλευρές Α/Ο (άνευ οστών) και πλευρικών χόνδρων κατηγορίας Α’ και Ε’* διάπλασης U, R και πάχυνσης 2 - 3,
απαλλαγμένα από περιτονίες και επιφανειακό λίπος.
6. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.
Όπως: μπούτι από κοτόπουλο με μέρος της πλάτης.
7. ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.
Είδη όπως:
α. Βακαλάος φιλέτο ξαλμυρισμένο (saithe)
β. Βακαλάος μπαστούνι
γ. Γλαυκός φέτα
δ. Κοκκινόψαρο
8. ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.
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Είδη όπως:
α. Σουπιές
β. Θράψαλα
γ. Χταπόδι
δ. Γαρίδες
9. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ.
α. Γάλα
i. Γάλα αγελαδινό παστεριωμένο, ομογενοποιημένο με ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 3,5%
ii. Γάλα εβαπορέ ελάχιστης λιποπεριεκτικότητας 7,5%.
β. Γιαούρτη
i. Επιδόρπιο στραγγισμένης γιαούρτης αγελάδας
ii. Γιαούρτη πλήρης αγελάδας
Όλα τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του κεφαλαίου ΙΧ άρθρου 80 και 82 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και
όπως εκάστοτε τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει.
γ. Τυριά, όπως
i. Φέτα Α΄ ποιότητας.
ii. Λευκό Τυρί άλμης Α’ ποιότητας
iii. Ημίσκληρο τυρί εξαιρετικής ή Α΄ ποιότητας
iv. Σκληρό τυρί εξαιρετικής ή Α' ποιότητας
Οι προδιαγραφές των παραπάνω γαλακτοκομικών προϊόντων όπως ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών και τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
δ. Βούτυρο
i) Βούτυρο αγελαδινό νωπό από παστεριωμένη κρέμα
ii) Βούτυρο αγελαδινό νωπό σε ατομικές συσκευασίες των 10 g
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα της παραγράφου 9 θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 56/95 και
του Καν. Ε.Ε. 2073/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. Ε.Ε. 1441/2007 και όπως εκάστοτε τροποποιούνται, αντικαθίστανται
και ισχύουν .
10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ (ΟΧΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ).
Όπως:
Λουκάνικα βραστά
Τα παραπάνω προϊόντα θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές
διατάξεις.
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11. ΑΥΓΑ.
Τα αυγά να είναι παραγωγής χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωοσκοπημένα, κατηγορίας Α' και κατηγορίας βάρους :
α. Μ βάρους 53 – 63 g
β. L βάρους 63 – 73 g
Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε. 1511/96 και τους κανονισμούς Ε.Ε. 1028/2006 και κανονισμό 557/2007 και όπως εκάστοτε
τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν.
12. ΠΙΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ.
Πίτες με σφολιάτα όπως
i. Σπανακόπιτα με ελάχιστο καθαρό βάρος 150 g
Σύνθεση : Σφολιάτα κατ' ελάχιστο 100 g
Σπανάκι κατ' ελάχιστο 35 g
Μυζήθρα κατ' ελάχιστο 15 g
ii. Τυρόπιτα με ελάχιστο καθαρό βάρος 150g.
Σύνθεση : Σφολιάτα κατ' ελάχιστο 100 g
Μυζήθρα κατ' ελάχιστο 40 g και αυγά, σιμιγδάλι ή αλεύρι.
13. ΦΡΟΥΤΑ.
Είδη όπως:
Μήλα, Αχλάδια, Ακτινίδια, Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρίνια, Ροδάκινα, Φράουλες, Βερίκοκα, Δαμάσκηνα, Νεκταρίνια, Κεράσια,
Κυδώνια, Σταφύλια, Μπανάνες
Το μέγεθος των παραπάνω θα καθορίζεται από τις κατηγορίες I & II
14. ΛΑΧΑΝΙΚΑ.
Είδη όπως:
Αγγούρια, άνηθος, μαϊντανός, σέλινα, καρότα, κολοκυθάκια, κουνουπίδια, κρεμμύδια ξερά, κρεμμυδάκια νωπά, λάχανα, λάχανο
κόκκινο, μαρούλια, μαρούλι σγουρό, μελιτζάνες φλάσκες, μελιτζάνες μακρύκαρπες, μπρόκολα, πατάτες, πιπεριές χονδρές, πιπεριές
μακρύκαρπες, πράσα, ρεπάνια, σκόρδα, τομάτες, χόρτα.
Η ποιότητα όλων των φρούτων και των λαχανικών (παρ. 13, 14) θα είναι: κατηγορίας I ή ΙΙ. (ποιότητα Α΄ και Β΄ του δελτίου τιμών
χονδρικής πώλησης).
15. ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡ ΦΡΟΥΤΩΝ.
α. Χυμοί φρούτων όπως
i. Πορτοκάλι
ii. Ανανάς
iii. Κοκτέιλ
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β. Νέκταρ φρούτων
i. Ροδάκινο
ii. Βερίκοκο
Τα παραπάνω είδη θα είναι χωρίς προσθήκη βιταμινών και ιχνοστοιχείων σε συσκευασία των 250 ml σε tetrapak. Όλα τα
παραπάνω θα είναι σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων & ποτών, όπως εκάστοτε τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει.
16. ΖΥΜΑΡΙΚΑ.
Όλα τα ζυμαρικά δεν θα περιέχουν γάλα και αυγά.
Τα ζυμαρικά θα είναι από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου.
Είδη όπως:
•

Μακαρόνια όλα τα νούμερα

•

Κοφτό μακαρόνι

•

Κριθαράκι χονδρό

•

Σέλινο

•

Βίδα ή τριβέλι

•

Κοχύλι

•

Κοράλλι

•

Πέννα

17. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ (σε δοχεία των 5 λίτρων).
α. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, οξύτητας 0 - 0,8% Για τις σαλάτες.
β. Παρθένο Ελαιόλαδο, οξύτητας 0 - 2% για το τηγάνισμα.
18. ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ (σε δοχεία 5 ή 10 λίτρων).
α. Ηλιέλαιο αποκηρωμένο
β. Αραβοσιτέλαιο
19. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.
Προϊόντα όπως:
α. Άρτος από σιτάλευρο τύπου 70%
β. Άρτος από σιτάλευρο ολικής αλέσεως
γ. Φρυγανιά τριμμένη
δ. Κουλούρια σουσαμιού
ε. Αρτίδια
στ. Σταφιδόψωμα
ζ. Τσουρέκι
* Κόρα: Λεπτή, σκληρή - χρώματος "χρυσαφί"
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* Ψίχα: ελαστική με ομαλή κυψέλωση, χρώματος λευκού έως υποκίτρινου (γενικά καλού ψησίματος)
20. ΡΥΖΙ.
Ποικιλίες ρυζιού όπως:
α. Μπονέτ
β. Μπλου Μπέλα
γ. Γλασσέ
δ. Μακρύκοκκο
21. ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΑΤΙ, ΞΥΔΙ, ΛΑΔΙ.
1) Ελιές
α. Ελιές φυσικής ωρίμανσης σε άλμη
Ποικιλίες όπως:
i. Άμφισσας τεμάχια 111-120 ανά kg
ii. Καλαμών τεμάχια 141-160 ανά kg
β. Πράσινες ελιές σε άλμη ποικιλία όπως
Χαλκιδικής τεμάχια 111-120 ανά kg.
22. ΟΣΠΡΙΑ.
Είδη όπως:
α. Φασόλια
i. Γίγαντες
ii. Χοντρά
β. Φακές ψιλές
γ. Ρεβίθια χοντρά
Όλα τα όσπρια θα είναι τελευταίας εσοδείας και θα φέρονται στην κατανάλωση με τον όρο "ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΑ" με ότι συνεπάγεται ο
όρος αυτός σύμφωνα με το άρθρο 121, παρ. 14, εδαφ. β΄, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως εκάστοτε τροποποιείται,
αντικαθίσταται και ισχύει.
23. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ.
Α) ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ.
Είδη όπως
1) Αλάτι
i) Αλάτι μαγειρικό
ii) Αλάτι επιτραπέζιο ιωδιούχο
2) Όξος
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3) Κιτρικό οξύ (μονοένυδρο)
4) Είδη κυρίως αρτυμάτων
Πιπέρι μαύρο σκόνη, Πιπέρι μαύρο σπυρί, Δυόσμος, Κανέλλα σκόνη, Κανέλλα ξύλο, Μπαχάρι σκόνη, Μοσχοκάρυδο σκόνη,
Γαρύφαλλα καρφιά, Κύμινο, Ρίγανη, Βανιλίνη (βανίλια), Φύλλα δάφνης, Κορίανδρος σκόνη, Σόδα φαγητού, Βασιλικό ξηρό,
Μουστάρδα σκόνη, Δενδρολίβανο ξηρό, Πιπέρι κόκκινο γλυκό, Πιπέρι πάπρικα, Πιπέρι Καγιέν (καυτερό)
Β) ΟΙΝΟΣ (για παρασκευή γευμάτων)
Όπως Οίνος λευκός
Γ) ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.
1) Νιφάδες (πουρές) πατάτας
Δ) ΣΑΛΤΣΕΣ.
1) Demi glas
Ε) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ.
1. Αλεύρι τύπου 70%
2. Άμυλο καλαμποκιού
3. Σιμιγδάλι χοντρό
ΣΤ) ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΑΛΕΥΡΟΥ.
1. Μπέϊκιν πάουντερ
Ζ) ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1. Ζάχαρη λευκή
2. Ζάχαρη άχνη
3. Μέλι “Ανθέων” σε ατομικές συσκευασίες των 20 g
Η) ΔΙΑΦΟΡΑ.
1. Ζελέ σκόνη διαφόρων γεύσεων φρούτων
2. Μαρμελάδες "έξτρα" με κομμάτια φρούτων (ολικά ζάχαρα κάτω του 65%, χωρίς συντηρητικά), όπως Φράουλα ή Βερίκοκο
24. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ.
Είδη όπως:
α. Αρακάς μέτριος
β. Φασολάκια πλατιά ή κυλινδρικά
γ. Mπάμιες
δ. Σπανάκι (ολόκληρα φύλλα σπανακιού)
ε. Ανάμικτο τεσσάρων-πέντε ειδών
στ. Πιπεριές πράσινες για γέμισμα
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ζ. Κουνουπίδι (ανθοκεφαλές)
η. Μπρόκολο (ανθοκεφαλές )
θ. Φασόλια χάντρες
ι. Αγκινάρες
Όλα τα παραπάνω προϊόντα θα είναι εξαιρετικής ή Α΄ ποιότητας και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνουν το ένα έτος
κατάψυξης.
25. ΧΑΛΒΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ (βανίλια, κακάο, φυστίκι).
26. ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.
Όπως:
α. Μπακλαβάς: βάρος ανά τεμάχιο 100 - 120g : Μπακλαβάς ψημένος χωρίς σιρόπι με ελάχιστο βάρος 55g ανά τεμάχιο. Η γέμιση
του μπακλαβά θα είναι 10g κατ’ ελάχιστο από τα οποία τα 8g κατ’ ελάχιστο θα είναι καρύδι
β. Κανταΐφι: βάρος ανά τεμάχιο 100 - 120g: Κανταΐφι ψημένο χωρίς σιρόπι με ελάχιστο βάρος 38g ανά τεμάχιο.
H γέμιση του κανταϊφιού θα είναι 10g κατ’ ελάχιστο από τα οποία 8g κατ’ ελάχιστο θα είναι καρύδι.
γ. Τουλούμπα: βάρος ανά τεμάχιο 150g: Τουλούμπα ψημένη χωρίς σιρόπι με ελάχιστο βάρος 60g ανά τεμάχιο.
27. ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ.
α. Λαχανικών
i. Παντζάρια
ii. Πιπεριές Φλωρίνης
iii. Αγκινάρες
iv. Μανιτάρια τεμαχισμένα
β. Φρούτων
i. Ροδάκινο
ii. Ανάμικτοι κύβοι
28. ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ (με αποστείρωση ή συμπύκνωση) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ.
α. Τοματοπολτός, διπλής συμπύκνωσης 28 - 30 Brix
β. Ψιλοκομμένα τοματάκια σε χυμό τομάτας
Διευκρινήσεις:
Όλα τα παραπάνω προϊόντα υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις:
α) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
β) Υγειονομικές, Αγορανομικές καθώς και συναφών Προεδρικών Διαταγμάτων και κανονισμών.
γ) που προβλέπονται από τους ειδικούς όρους, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά.
69

17PROC002256298 2017-11-16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Οι ως άνω προδιαγραφές ποιότητας είναι δεσμευτικές, Η αναφορά των επιμέρους ειδών ανά κατηγορία είναι ενδεικτική και μπορεί
να εμπλουτίζεται ανάλογα με το προτεινόμενο μενού. Τρόφιμα όπως μαγιονέζα, έτοιμες σαλάτες αλοιφές (ρωσική, τυροσαλάτα
κ.λπ.), ημιέτοιμα προπαρασκευασμένα γεύματα, κατεψυγμένα γεύματα, αλλαντικά, δίθυρα μαλάκια, εντόσθια ζώων (όπως συκώτι),
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Παραβίαση οποιουδήποτε όρου των τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί λόγω αποκλεισμού της προσφοράς.
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Στην τεχνική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένοι οι παρακάτω πίνακες όπου θα περιγράφεται το προσφερόμενο
από τον υποψήφιο ανάδοχο πρόγραμμα (εδεσματολόγιο) σίτισης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1η–3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΓΕΥΜΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σαββάτο

Κυριακή

Πρώτο Πιάτο
Κυρίως Πιάτο
1ή
2ή
3
Συνοδευτικό
Φρούτο

ΔΕΙΠΝΟ
Πρώτο Πιάτο
Κυρίως Πιάτο
1ή
2
Συνοδευτικό
Φρούτο
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2η–4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΓΕΥΜΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σαββάτο

Κυριακή

Πρώτο Πιάτο
Κυρίως Πιάτο
1ή
2ή
3
Συνοδευτικό
Φρούτο

ΔΕΙΠΝΟ
Πρώτο Πιάτο
Κυρίως Πιάτο
1ή
2
Συνοδευτικό
Φρούτο
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6646/15.11.2017 διακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ, ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΤΗ ΘΗΒΑ,
ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ , ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ (ΠΡΩΪΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΒΡΑΔΥ), ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ 1,80 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ), ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. Φ547452/Β3/9.5.2007 ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 836/Β΄/2007). Η ΤΙΜΗ ΑΥΤΗ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΑΥΞΗΣΗ ή ΜΕΙΩΣΗ).
ΕΠΙΣΗΣ, ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΧΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ
ΛΑΜΙΑ, ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ, ΣΤΗ ΘΗΒΑ, ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΆΜΦΙΣΣΑ. ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΥΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 1.5 € ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ 2 € ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΓΕΥΜΑΤΑ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α., ΥΨΟΥΣ 24%. ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΟΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ
ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ,
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ.
ΤΕΛΟΣ, ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΩ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ
ΛΑΜΙΑ, ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ, ΣΤΗ ΘΗΒΑ, ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΆΜΦΙΣΣΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Ο ΔΗΛΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6646/15.11.2017 διακήρυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.
Αριθ. ……..

Λαμία

Ευρώ (€)
ΠΡΟΣ: το Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας
3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
, αριθμός
των εταιριών (1)

1

ευρώ υπέρ της Εταιρείας

2,

οδός

, ΑΦΜ________________, Δ.Ο.Υ, __________________(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ
,(2)

, κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο
διαγωνισμό της

3

δια την εκτέλεση υπηρεσιών.…………………….4 σύμφωνα με την υπ’ αριθ.

Διακήρυξη.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις, από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό, απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω
εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.
Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 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 εκδίδεται βάσει του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) και ισχύει αποκλειστικά, μέχρι την

,

μετά την πάροδο των οποίων και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με Δικαστικό Επιμελητή, δήλωσή σας περί
καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή. (Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι
μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη).
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
1: Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α.
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2: Αναγράφεται το όνομα του υποψήφιου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου (γραφείου/εταιρείας) ή σύμπραξης ή κοινοπραξίας όπως αναφέρεται στην
αίτηση συμμετοχής.
3: Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης των προσφορών.
4: Αναγράφεται ο τίτλος της παροχής υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη.
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.
Αριθ. ……..

Λαμία

Ευρώ (€)
ΠΡΟΣ: το Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας
3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το
ευεργέτημα

της

δίζησης

και

της

διαίρεσης,

υπέρ

……………………………………………………………………………………………………………………………6, οδός
αριθμός

του/της
,

, ΑΦΜ________________, Δ.Ο.Υ, ______________________,

μέχρι του ποσού……………………………………………………………………………………………Ευρώ7.
Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης από τον παραπάνω υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που
πηγάζει από τη σύμβαση…………………….8.
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με
βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά,
σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρείς
(3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας, ανεξάρτητα από τυχόν
αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας.
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια
άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και
μας βαρύνει.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.
Με τιμή
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
6: Αναγράφεται το όνομα του Αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος.
Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης.
7: Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
8:Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση κατακύρωσης.
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6646/15.11.2017 διακήρυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σ Χ Ε Δ Ι Ο

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

«Σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας »

Συμβαλλόμενοι:
1.

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Αντιπρυτάνεις, κ.κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και Μερτζάνη
Αριστείδη σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ3165/β/3.10.2016 «Ορισμός Αναπληρωτών Προέδρου και ανάθεση αρμοδιοτήτων»,
το άρθρο 2 «Ορισμοί» και του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και την
διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 144363/Ζ1/1-09-2017 (ΑΔΑ:Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, με θέμα: Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)

2.

………………………., Δ/νση: ………………., ΤΚ ……………., ………., ΑΦΜ: ……………….., Δ.Ο.Υ. ……………………., τηλ.
………………………..

Μετά τον υπ’ αριθ. Πρωτ. ..................... Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό (κωδικός ΕΣΗΔΗΣ………) για την
ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και την από ........... απόφαση της Συγκλήτου του
Ιδρύματος, κατακυρώνεται η σίτιση των

φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, για χρονικό διάστημα από 8.5.2017 (ή

μεταγενέστερο………….- ανάλογα με το χρονικό διάστημα ολοκληρώσεως των διαδικασιών του εν εξελίξει σχετικού διαγωνισμού)
έως και 31.12.2021, στο όνομα του δεύτερου από τους συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «Ανάδοχος».
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα:
΄Αρθρο 1:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, στα Ψαχνά, στην Θήβα, στην
Άμφισσα και στο Καρπενήσι, σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Συμβατικά Τεύχη.
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με την οικεια Διακήρυξη είναι κατά σειρά
ισχύος τα ακόλουθα:
α) η παρούσα σύμβαση.
β) η διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου.
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δ) η τεχνική προσφορά του αναδόχου.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά σειρά ισχύος.
Οι ζητούμενες προμήθειες κατατάσσονται στους κωδικους CPV: 55322000-3, βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας
Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV). Η Γεωγραφική Περιοχή βάσει της κοινής
Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του δημόσιου
φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL64-Στερεά Ελλάδα ή ειδικότερα EL644-Φθιώτιδα, EL642-Εύβοια, EL641-Βοιωτία, EL643Ευρυτανία, EL645-Φωκίδα

Άρθρο 2:
ΠΟΣΟ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός για το σύνολο των ζητουμένων προμηθειών ανέρχεται στο ποσό των …………………………………. ευρώ
(…………………..€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΤΕΙ σε βάρος του ΚΑΕ 2631,
ο οποίος αναλύεται ως εξής
Έτος 2018 (από 8.5.2018 έως 31.12.2018)

1.195,000,00 Ευρώ

Έτος 2019

2.110.000,00 Ευρώ

Έτος 2020

2.110.000,00 Ευρώ

Έτος 2021

2.110.000,00 Ευρώ

βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 154861/Β2/18.9.2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των
πιστώσεων του Κ.Α.Εξόδων 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 20182021.
Ο ως άνω προϋπολογισμός αναφέρεται στο μέγιστο αριθμό δικαιουμένων δωρεάν σίτισης. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε
ημέρα που δε θα παρασχεθούν οι σχετικές προμήθειες, θα αφαιρείται η αντίστοιχη δαπάνη από τη μηνιαία αμοιβή του
αναδόχου
Αν η σχετική σύμβαση έχει έναρξη χρόνο μεταγενέστερο της 8.5.2017 η ως άνω προϋπολογισθείσα συμβατική δαπάνη θα
υπολογιστεί επί του ενεργού χρόνου παροχής των συμφωνηθεισών προμηθειών.
Η σίτιση θα αφορά φοιτητές όλων των Τμημάτων του ιδρύματος που εδρεύουν στη Λαμία, στα Ψαχνά, στην Άμφισσα, στη Θήβα
και στο Καρπενήσι, με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) για πρωινό, γεύμα και δείπνο, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συνολικής
αξίας για κάθε φοιτητή, ίσης με το ποσό που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο για την ημερήσια σίτισή του, που σήμερα
ανέρχεται στο ποσό των 1,80€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ΦΕΚ 836/Β΄/30.5.2007).
Η χρονική διάρκεια της παρούσης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων έως και την 31.12.2021.

Άρθρο 3:
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ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με μηνιαία χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδονται στο όνομά του, βάσει των
νόμιμων δικαιολογητικών (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και λοιπών ισχύουσων διατάξεων νόμου σχετικά με τις πληρωμές
δημοσίου) όπως Τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα όπου απαιτείται, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου, κ.α., κατόπιν της ολοκλήρωσης της οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπο προμήθεια γευμάτων (άρθρο 206-213 του Ν. 4412/2016), από το αρμόδιο όργανο
που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016)
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και
σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι Κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:
α) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η
οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ
μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που
αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
β) Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος.
γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του
άρθρου 375 του Ν.4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης,
καθώς και το χαρτόσημο 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00036%.
δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ,
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή
προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου
εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
ε) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών,
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα που δεν θα είναι σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης. Προκαταβολή στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.
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γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του
άρθρου 375 του Ν.4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης,
καθώς και το χαρτόσημο 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00036%.
δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ,
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή
προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου
εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα που δεν θα είναι σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης.
Προκαταβολή στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.
1. Η παραλαβή των προμηθειών γίνεται από τις αρμόδιες κατά τόπους επιτροπές του ΤΕΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν. 4412/2016.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων προμηθειών και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων προμηθειών, με έκπτωση επί της συμβατικής
αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των προμηθειών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και
δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,
στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
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Άρθρο 4:
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Οι προμήθειες θα εκτελεσθούν ως εξής:
Στο Καρπενήσι οι χώροι σίτισης θα διατεθούν από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στον ανάδοχο, ο οποίος θα καταβάλλει
τίμημα/ενοίκιο ποσού 2.009,00 € ετησίως. Το εστιατόριο είναι εφοδιασμένο και με απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη της
σίτισης. Ο εξοπλισμός του, παραχωρείται για χρήση στον ανάδοχο, δωρεάν. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός αυτός δεν επαρκεί
για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών ή στην
περίπτωση που δεν λειτουργεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει με δική του μέριμνα και
δαπάνες, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα σκεύη κ.λπ. για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων,
σε αριθμό και ποιότητα (ανοξείδωτα σκεύη, κλπ) που να επαρκεί για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών. Η
αντικατάσταση εξοπλισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας λόγω μη λειτουργίας θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Συγκλήτου του
Ιδρύματος.
Στην Άμφισσα η σίτιση θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος και τον οποίο ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες. Ως προς την επιφάνεια του καθαρού χώρου του
εστιατορίου - αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), επί ποινή αποκλεισμού, ο ανάδοχος οφείλει να
προσφέρει αίθουσα και εξοπλισμό ικανά για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του 30% των σιτιζόμενων (μη συμπεριλαμβανομένων
όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, κλ.π.). Διευκρινίζεται ότι, για την
πόλη της Άμφισσας, το εστιατόριο, θα βρίσκεται, με ποινή αποκλεισμού, εντός του σχεδίου πόλης, διότι η πόλη είναι μικρή, οι
αποστάσεις είναι μικρές και οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (νέο κτίριο ΤΕΙ) βρίσκονται στα όρια του σχεδίου της
πόλης. Το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει να αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.
Στην Θήβα, η σίτιση θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος και τον οποίο ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες. Ως προς την επιφάνεια του καθαρού χώρου του εστιατορίου αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), επί ποινή αποκλεισμού, ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει
αίθουσα και εξοπλισμό ικανά για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του 30% των σιτιζόμενων (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των
λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, κλ.π.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της
Θήβας, το εστιατόριο θα βρίσκεται, με ποινή αποκλεισμού, σε ακτίνα μικρότερη των χιλίων μέτρων (1.000m) από την εξωτερική
κεντρική πύλη του κτιρίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και εντός του σχεδίου πόλης. Το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει να αποδειχθεί
με κάθε πρόσφορο μέσο.
Στην Λαμία, η σίτιση θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος και τον οποίο ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες. Ως προς την επιφάνεια του καθαρού χώρου του εστιατορίου αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), επί ποινή αποκλεισμού, ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει
αίθουσα και εξοπλισμό ικανά για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του 30% των σιτιζόμενων (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των
λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, κλ.π.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της
Λαμίας το εστιατόριο πρέπει να βρίσκεται, με ποινή αποκλεισμού, εντός της ζώνης που οριοθετείται και περιλαμβάνει το τμήμα του
Κεντρικού οδικού άξονα Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, από την εξωτερική κεντρική πύλη των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας έως και την οδό Λεωνίδου και σε απόσταση τριακοσίων μέτρων (300m) εκατέρωθεν του άξονα αυτού. Η Λαμία έχει την
ιδιαιτερότητα ότι οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας βρίσκονται 500m εκτός του σχεδίου πόλης και συνήθως οι φοιτητές
διαμένουν εντός του πολεοδομικού ιστού, καθώς και λόγω ότι φοιτητές της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
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παρακολουθούν τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο άκρο
της πόλης της Λαμίας. Το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει να αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.
Στα Ψαχνά, οι φοιτητές θα σιτίζονται στο ιδιόκτητο εστιατόριο, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά, το οποίο
είναι εφοδιασμένο και με απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη της σίτισης. Το συγκεκριμένο εστιατόριο με τον εξοπλισμό θα
διατεθεί από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στον ανάδοχο, ο οποίος θα καταβάλλει τίμημα/ενοίκιο ποσού 7.112,25 € ετησίως. Στην
περίπτωση που ο εξοπλισμός αυτός δεν επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, για την άνετη
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών ή στην περίπτωση που δεν λειτουργεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί και
να εγκαταστήσει με δική του μέριμνα και δαπάνες, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα σκεύη κ.λπ. για την απρόσκοπτη
λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, σε αριθμό και ποιότητα (ανοξείδωτα σκεύη, κλπ) που να επαρκεί για την άνετη
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών. Η αντικατάσταση εξοπλισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας λόγω μη λειτουργίας θα γίνεται
μόνο κατόπιν έγκρισης της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών που διαμένουν στην Χαλκίδα και μόνο για
τη βραδινή σίτιση και για τα Σαββατοκύριακα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργήσει συμπληρωματικά (επί πλέον)
εστιατόριο στην πόλη της Χαλκίδας. Οι δαπάνες ενοικίασης και εξοπλισμού του εν λόγω εστιατορίου βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο. Ο χώρος εστιατορίου στη Χαλκίδα θα περιλαμβάνει αίθουσα σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια) εμβαδού
τουλάχιστον 100τ.μ (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και
αποθήκευσης τροφίμων, κλπ.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της Χαλκίδας, ο τόπος που θα βρίσκεται το εστιατόριο (μόνο για την
βραδινή σίτιση και για τα Σαββατοκύριακα), ορειοθετείται με ποινή αποκλεισμού, σε ακτίνα μικρότερη του ενός χιλιομέτρου (1Κm)
από την Πλατεία Αγοράς και στην πλευρά της πόλης που είναι επί της νήσου Εύβοιας, καθώς και ως προς το εμβαδόν της
αίθουσας σίτισης φοιτητών του χώρου του εστιατορίου το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 τ.μ. (μη συμπεριλαμβανομένων
όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων κ.λ.π.). Το εν λόγω στοιχείο θα
πρέπει να αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 5:
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας.
Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας για την
καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα.

Άρθρο 6:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου.
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των
όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους,
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

Άρθρο 7:
ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Με τη εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού της παρούσης σύμβασης και την πληρωμή του Αναδόχου, λύεται η παρούσα
σύμβαση.
2. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις, προς τούτο,
οχλήσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,
(γ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν
πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
(δ) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.
3. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχτεί
έκπτωτος με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης (εφόσον έχει ζητηθεί από το ΤΕΙ) να
καταπέσει υπέρ του ΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του
ΤΕΙ, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του προμηθευτή, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.
4. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο
εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης – μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν
τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα
παράδοσης.
5. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον
Ανάδοχο, με την ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής Εκτέλεσης (εφόσον έχει ζητηθεί από το ΤΕΙ), μέχρις
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.
6. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
7. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε
υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ανώτερη βία.

Ανωτέρα Βία
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία
εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
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2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του αναδόχου.
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στην επιχείρηση του αναδόχου.
(3) Πλημμύρα.
(4) Σεισμός.
(5) Πόλεμος.
(6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
(7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

8. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην
προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα
περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού
αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρετε η αποδοχή του αιτήματος.
9. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει
από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παροχής των προμηθειών του.

Άρθρο 8:
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή
εξ’ αφορμής της, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου
συμφέροντος.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά
της Λαμίας.
Άρθρο 9:
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως αυτής, ο χορηγητής κατέθεσε την ακόλουθη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
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Α/Α

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

1

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί ύστερα από την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της
Σύμβασης αυτής με την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθειών, καθώς και την εξόφληση των σχετικών
δαπανών.
Ακόμη η παραπάνω εγγύηση θα μπορεί να καταπέσει υπέρ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με μονομερή δήλωση αυτού προς την
εκδότρια Τράπεζα και χωρίς δικαστική διάγνωση, σε περίπτωση που το Τ.Ε.Ι., κατά την απόλυτη κρίση της Διοικήσεώς του κρίνει
ότι η Σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί.
Ασφαλιστικές καλύψεις για το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Ο Ανάδοχος με τη παρούσα κατέθεσε:
1.

Το υπ’ αριθμ……………….ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνολικού ύψους 250.000 ευρώ για την ασφάλιση γενικής
αστικής ευθύνης έναντι των σιτιζομένων.

2.

Το υπ’ αριθμ……………….ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ιδιοκτησία και τον εξοπλισμό του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας.

3.

Το υπ’ αριθμ……………….συμβόλαιο απεντόμωσης, μυοκτονίας κλπ όλων των εστιατορίων του Ιδρύματος.

4.

Άδειες λειτουργίας των εστιατορίων………………………… ή ενοικιαστήρια συμβόλαια …………………………
Άρθρο 10ο:
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 και θα
επιβάλλονται, με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή ρήτρες. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται, θα
στηρίζονται πάντα σε αιτιολογημένες αναφορές των αρμόδιων οργάνων που είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και την καλή
τήρηση των όρων αυτής της Σύμβασης, όπου θα αιτιολογούν και θα τεκμηριώνουν τις παραβάσεις του προμηθευτή.

Άρθρο 11ο :
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Η σίτιση θα είναι συνεχής, όπως προσδιορίζεται επακριβώς κατά χώρο και χρόνο από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην
παρούσα διακήρυξη.
2. Τα εστιατόρια θα χρησιμοποιούνται:
α) Για την σίτιση των Φοιτητών καθώς και του Διοικητικού, ΕΤΕΠ και Εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας στη Λαμία, στα Ψαχνά, στην ‘Άμφισσα, στη Θήβα και στο Καρπενήσι,
β) Για γιορτές, τελετές, γεύματα που θα πραγματοποιούνται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας,
3. Η σίτιση θα διεξάγεται κατά τις ημέρες των μαθημάτων και εξετάσεων, όσο και κατά τα Σαββατοκύριακα, αργίες κ.λπ. Ο
ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση σίτισης μόνο κατά τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαιριού, όπως αυτές
85

17PROC002256298 2017-11-16
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ορίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών (ή άλλους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς του ιδρύματος) και τη
σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Σε περιόδους κατάληψης του Ιδρύματος, βίαιης αναστολής,
καθώς και βραχείας αναστολής 2-3 ημερών της λειτουργίας του για οποιοδήποτε λόγο, είναι δυνατή μετά από σχετική
απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ η πληρωμή του αναδόχου, εφόσον στην περίοδο αυτή εστιάζονται οι φοιτητές του
Ιδρύματος, στο εστιατόριο. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου λειτουργίας του εστιατορίου μπορεί να μετατίθεται με
απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στον Ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες
πριν την ημέρα έναρξης και λήξης.
4. Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές (φοιτητές του ιδρύματος, φιλοξενούμενοι φοιτητές, μετακινούμενοι φοιτητές,
αλλοδαποί υπότροφοι, κλπ.) καθορίζονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
και κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας και της Συγκλήτου του Ιδρύματος.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την ημερήσια σίτιση και στους μη δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές, καθώς και
στο προσωπικό (διοικητικό, τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη
Θήβα, στο Καρπενήσι και στην Άμφισσα. Τα άτομα αυτά επειδή δεν είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, θα πληρώνουν 1.5
€ για πρωινό και 2 € για καθένα από τα λοιπά γεύματα, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ύψους 24%. Το
ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται αναλόγως όποτε μεταβάλλεται ο ΦΠΑ. Επίσης το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται και
όποτε μεταβάλλεται το κόστος του ημερήσιου σιτηρεσίου των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης σπουδαστών, εφαρμόζοντας
επί των προαναφερομένων τιμών τον ίδιο αναλογικό συντελεστή με αυτόν που αντιστοιχεί στη μεταβολή του ημερήσιου
σιτηρεσίου των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης σπουδαστών.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει δωρεάν τη σίτιση διερχόμενων φοιτητών ή φοιτητών με προγράμματα ανταλλαγής,
εκπαιδευτικών και διοικητικών που θα είναι προσκεκλημένοι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη
Θήβα, στο Καρπενήσι και στην Άμφισσα, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.
7. Το συσσίτιο παρέχεται και για τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδας, συνέχεια. Οι ώρες λειτουργίας των εστιατορίων για
τους φοιτητές θα είναι από τις 07:30 έως 09:30 για το πρωινό, από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 16:00 για
μεσημεριανό, και από τις 18:00 μέχρι τις 21:00 για βραδινό. Οι ώρες αυτές μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση
της Συγκλήτου, εάν διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι σιτιζόμενοι φοιτητές.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, τη σίτιση των φοιτητών μετά την υπογραφή της
σύμβασης σε ημερομηνία που θα καθορίζεται στη σύμβαση, και πάντως όχι πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της
σίτισης που ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και των Αρχών του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας. Σε περίπτωση που δε συμμορφωθεί με τον παραπάνω όρο, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς άλλη διατύπωση
στην καταβολή ποινικής ρήτρας μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ, καθοριζόμενης από τη Σύγκλητο για κάθε ημέρα,
από την 1η μέχρι την 20η ημέρα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο επιβολής της ποινικής ρήτρας οι
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν συγκεκριμένο ύψος της επιβαλλόμενης ποινικής ρήτρας, οι ποινικές ρήτρες
που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη θα προσαρμόζονται αντιστοίχως με τα προβλεπόμενα στις σχετικές
διατάξεις. Μετά το εικοσαήμερο ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με τη διαδικασία και τις συνέπειες του Ν. 4412/2016
(αρ. 203) και των εκάστοτε σχετικών διατάξεων νόμου.
9.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρασκευάζει και να διαθέτει κάθε ημέρα αριθμό ημερησίων σιτηρεσίων ίσο με τον
αριθμό των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έχουν μετά από αίτηση
τους λάβει την έγκριση δωρεάν σίτισης από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της
Συγκλήτου, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
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10. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δύναται να τροποποιεί τον αριθμό των σιτιζομένων φοιτητών εφόσον τροποποιηθεί η
επιχορήγηση για την σίτιση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ή τροποποιηθεί ο αριθμός των
αιτούντων φοιτητών για δωρεάν σίτιση ή τροποποιηθεί το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που αναλογεί για την σίτιση
κάθε φοιτητή ή τροποποιηθεί το επιβαλλόμενο στην προσφερόμενη υπηρεσία ποσοστό Φ.Π.Α..
11. Σε περίπτωση που ο αριθμός των σιτιζομένων στο Καρπενήσι είναι μικρότερος από 120 φοιτητές, στην Άμφισσα
μικρότερος από 150 φοιτητές, και στη Θήβα μικρότερος από 150 φοιτητές και με σκοπό να είναι βιώσιμη η λειτουργία του
εστιατορίου στις συγκεκριμένες πόλεις, δύναται η Σύγκλητος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μετά από αίτημα του αναδόχου να
τροποποιεί τους όρους της σύμβασης μόνο για συγκεκριμένη πόλη χωρίς όμως να μειώνει την ποιότητα της σίτισης. Η
τροποποίηση θα πραγματοποιηθεί με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία του αρ. 132 του Ν. 4412/2016 και
τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
12. Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου για το διάστημα από 1/09 μέχρι την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών
κάθε ακαδημαϊκού έτους, θα ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τον (διαρκώς αυξανόμενο ή μειούμενο)
αριθμό των εγγεγραμμένων και δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, στα
Ψαχνά, στη Θήβα, στο Καρπενήσι και την Άμφισσα, επί την αξία του ημερησίου σιτηρεσίου πλέον του ισχύοντος
Φ.Π.Α.
13. Το κόστος του ημερήσιου σιτηρεσίου, το οποίο σήμερα ισούται με 1.80 ευρώ συν ΦΠΑ, μεταβάλλεται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και χωρίς άλλη διαδικασία. Το
επιβαλλόμενο ποσοστό ΦΠΑ αναπροσαρμόζεται επίσης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και χωρίς να
απαιτείται άλλη διαδικασία.
14. Η πληρωμή των λογαριασμών συσσιτίου θα γίνεται σε εύλογο χρόνο με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής και
επιταγής, από το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ακολουθώντας τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις περί των διαδικασιών ελέγχου των ενταλμάτων πληρωμής και πάντοτε με την προϋπόθεση της
ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τα συσσίτια των φοιτητών. Κατόπιν αυτού θα υπάρχει ένα
εύλογο χρονικό διάστημα αναμονής. Η μη έγκαιρη πληρωμή απαιτητού λογαριασμού συσσιτίου δεν δίνει δικαίωμα στον
ανάδοχο διαμαρτυριών ή διακοπής παροχής του συσσιτίου. Προκαταβολές είτε έναντι γενομένης παροχής συσσιτίου είτε
έναντι μελλοντικής είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν δίνονται.
15. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενηθεί από
εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.
16. Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται των
κατώτατων ορίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τυχόν ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις
εργασίας, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων και του επαγγελματικού κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω
όρου με απόφαση της Συγκλήτου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο και θα κηρύσσεται έκπτωτος.
17. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί την κείμενη νομοθεσία ως προς την απασχόληση και την αμοιβή του
προσωπικού, το οποίο θα εργαστεί κατά την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης. Το στοιχείο αυτό είναι
υποχρεωτικό και σε περίπτωση μη τήρησης ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.
18. Ο ανάδοχος θα διαθέτει προσωπικό ασφαλείας για έκτακτες περιπτώσεις.
19. Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί
ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιοδήποτε σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο που θα αναφέρεται στη
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σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ιδρύματος), μόλις ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας.
20. Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει, σε κάθε εστιατόριο, κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την επιθεώρηση
εργασίας που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε εργαζομένου, καθώς και ότι προβλέπεται
στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
21. Διευκρινίζεται ρητά ότι το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους
οποιουδήποτε μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής
του αναδόχου.
22. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από
κάθε άλλη αιτία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης
για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου ή της ασφάλισής του σε
ασφαλιστικά ταμεία.
23. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει άτομα από το προσωπικό του, τα οποία θα είναι έμπιστα, έντιμα, επιλεγμένα με αυστηρά
κριτήρια, ελεγχόμενα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
24. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει απαραίτητα να μπορεί να κατανοεί, να ομιλεί και να
διαβάζει την ελληνική γλώσσα, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία με τους αρμόδιους του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν άδεια παραμονής
και άδεια εργασίας για την Ελλάδα.
25. Ο Ανάδοχος γνωρίζει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από το άρθρο 68, του Ν.3863/2010, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 22, του ν.4144/2013 και όπως εκάστοτε ισχύει και δεσμεύεται ότι θα τις υλοποιήσει. Ειδικά,
ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των διατάξεων υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων.
26. Μεταξύ αφενός του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και αφετέρου του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο
Ανάδοχος, ουδεμία σχέση θα υφίσταται και μάλιστα σχέση εργασίας. Ο όρος αυτός δεν αφορά φοιτητές του ιδρύματος.
27. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν θα έχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου ή
σε τρίτον κατά την εκτέλεση των εργασιών ή με αφορμή αυτές, όποιας φύσης κι αν είναι το ατύχημα.
28. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για την πλήρη εξυπηρέτηση των
σιτιζομένων φοιτητών. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του (ιδιώτες ή φοιτητές), σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 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 πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες σχετικές υγειονομικές διατάξεις, το οποίο θα καταθέσει ο ανάδοχος στο ΤΕΙ και θα είναι ανά πάσα στιγμή στη
διάθεση των Υπηρεσιών Υγιεινής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των μελών των επιτροπών ελέγχου του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας. Η Σύγκλητο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου Σίτισης
και των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να
προσλάβει και άλλους υπαλλήλους, αν κρίνει ότι οι ήδη υπηρετούντες δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των φοιτητών.
Επίσης, η Σύγκλητος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μετά από εισήγηση των παραπάνω αρμοδίων οργάνων 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 ή για
άλλο σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο που θα αναφέρεται στη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος. Ο
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απολυόμενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούμενη αποζημίωση από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Το προσωπικό
των εστιατορίων και μαγειρείων υποχρεούται να φέρει ομοιόμορφη περιβολή που εγκρίνει η αρμόδια Επιτροπή
Φοιτητικού Εστιατορίου του Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας. Στις συμβάσεις εργασίας είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται ότι ο
εργαζόμενος έλαβε γνώση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο ανάδοχος έναντι του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και όλης της εν
γένει της συμφωνίας τους.
29. Στο Καρπενήσι οι χώροι σίτισης θα διατεθούν από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στον ανάδοχο, ο οποίος θα
καταβάλλει τίμημα/ενοίκιο ποσού 2.009,00 € ετησίως. Το εστιατόριο είναι εφοδιασμένο και με απαραίτητο εξοπλισμό
για την υποστήριξη της σίτισης. Ο εξοπλισμός του, παραχωρείται για χρήση στον ανάδοχο, δωρεάν. Στην περίπτωση
που ο εξοπλισμός αυτός δεν επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, για την άνετη
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών ή στην περίπτωση που δεν λειτουργεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
προμηθευτεί και να εγκαταστήσει με δική του μέριμνα και δαπάνες, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα σκεύη
κ.λπ. για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, σε αριθμό και ποιότητα (ανοξείδωτα σκεύη, κλπ)
που να επαρκεί για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών. Η αντικατάσταση εξοπλισμού του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας λόγω μη λειτουργίας θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Συγκλήτου του Ιδρύματος.
30. Στην Άμφισσα η σίτιση θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος και τον οποίο ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες. Ως προς την επιφάνεια του καθαρού
χώρου του εστιατορίου - αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), επί ποινή αποκλεισμού, ο
ανάδοχος οφείλει να προσφέρει αίθουσα και εξοπλισμό ικανά για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του 30% των σιτιζόμενων
(μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης
τροφίμων, κλ.π.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της Άμφισσας, το εστιατόριο, θα βρίσκεται, με ποινή
αποκλεισμού, εντός του σχεδίου πόλης, διότι η πόλη είναι μικρή, οι αποστάσεις είναι μικρές και οι εγκαταστάσεις
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (νέο κτίριο ΤΕΙ) βρίσκονται στα όρια του σχεδίου της πόλης. Το εν λόγω στοιχείο θα
πρέπει να αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.
31. Στη Θήβα, η σίτιση θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος και τον οποίο ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες. Ως προς την επιφάνεια του καθαρού
χώρου του εστιατορίου - αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), επί ποινή αποκλεισμού, ο
ανάδοχος οφείλει να προσφέρει αίθουσα και εξοπλισμό ικανά για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του 30% των σιτιζόμενων
(μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης
τροφίμων, κλ.π.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της Θήβας, το εστιατόριο θα βρίσκεται, με ποινή αποκλεισμού,
σε ακτίνα μικρότερη των χιλίων μέτρων (1.000m) από την εξωτερική κεντρική πύλη του κτιρίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας και εντός του σχεδίου πόλης. Το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει να αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.
32. Στη Λαμία, η σίτιση θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος και τον οποίο ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες. Ως προς την επιφάνεια του καθαρού
χώρου του εστιατορίου - αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), επί ποινή αποκλεισμού, ο
ανάδοχος οφείλει να προσφέρει αίθουσα και εξοπλισμό ικανά για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του 30% των σιτιζόμενων
(μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης
τροφίμων, κλ.π.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της Λαμίας το εστιατόριο πρέπει να βρίσκεται, με ποινή
αποκλεισμού, εντός της ζώνης που οριοθετείται και περιλαμβάνει το τμήμα του Κεντρικού οδικού άξονα Π.Ε.Ο.
Λαμίας – Αθηνών, από την εξωτερική κεντρική πύλη των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έως και την
οδό Λεωνίδου και σε απόσταση τριακοσίων μέτρων (300m) εκατέρωθεν του άξονα αυτού. Η Λαμία έχει την
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ιδιαιτερότητα ότι οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας βρίσκονται 500m εκτός του σχεδίου πόλης και
συνήθως οι φοιτητές διαμένουν εντός του πολεοδομικού ιστού, καθώς και λόγω ότι φοιτητές της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας παρακολουθούν τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων στο Γενικό
Νοσοκομείο Λαμίας, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο άκρο της πόλης της Λαμίας. Το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει
να αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.
33. Στα Ψαχνά, οι φοιτητές θα σιτίζονται στο ιδιόκτητο εστιατόριο, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα
Ψαχνά, το οποίο είναι εφοδιασμένο και με απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη της σίτισης. Το συγκεκριμένο
εστιατόριο με τον εξοπλισμό θα διατεθεί από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στον ανάδοχο, ο οποίος θα καταβάλλει
τίμημα/ενοίκιο ποσού 7.112,25 € ετησίως. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός αυτός δεν επαρκεί για την απρόσκοπτη
λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών ή στην περίπτωση που
δεν λειτουργεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει με δική του μέριμνα και δαπάνες,
τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα σκεύη κ.λπ. για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων,
σε αριθμό και ποιότητα (ανοξείδωτα σκεύη, κλπ) που να επαρκεί για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών. Η
αντικατάσταση εξοπλισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας λόγω μη λειτουργίας θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της
Συγκλήτου του Ιδρύματος. Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών που διαμένουν στην Χαλκίδα και μόνο για τη βραδινή
σίτιση και για τα Σαββατοκύριακα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργήσει συμπληρωματικά (επί πλέον)
εστιατόριο στην πόλη της Χαλκίδας. Οι δαπάνες ενοικίασης και εξοπλισμού του εν λόγω εστιατορίου βαρύνουν
αποκλειστικά τον ανάδοχο. Ο χώρος εστιατορίου στη Χαλκίδα θα περιλαμβάνει αίθουσα σίτισης φοιτητών (κλειστή
αίθουσα, όχι υπαίθρια) εμβαδού τουλάχιστον 120τ.μ (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των
βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, κλπ.). Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της Χαλκίδας, ο
τόπος που θα βρίσκεται το εστιατόριο (μόνο για την βραδινή σίτιση και για τα Σαββατοκύριακα), ορειοθετείται με
ποινή αποκλεισμού, σε ακτίνα μικρότερη του ενός χιλιομέτρου (1Κm) από την Πλατεία Αγοράς και στην πλευρά
της πόλης που είναι επί της νήσου Εύβοιας, καθώς και ως προς το εμβαδόν της αίθουσας σίτισης φοιτητών του
χώρου του εστιατορίου το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 τ.μ. (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των
λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων κ.λ.π.). Το εν λόγω
στοιχείο θα πρέπει να αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.
34. Σε όσες από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις προβλέπεται η παραχώρηση από τον ανάδοχο χώρου εστιατορίου για τη
σίτιση των φοιτητών (δηλαδή για την Άμφισσα, τη Θήβα, τη Λαμία και τη Χαλκίδα), ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να
προσκομίσει με την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:
•

Άδεια λειτουργίας του αντίστοιχου εστιατορίου εάν υπάρχει, ή ενοικιαστήρια συμβόλαια ή Υπεύθυνες
Δηλώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 1559/1986, των ιδιοκτητών των ακινήτων ότι
υπάρχει συμφωνία ενοικίασης με τον υποψήφιο ανάδοχο του συγκεκριμένου χώρου εστιατορίου που θα
περιλαμβάνει αίθουσα σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια) του απαιτούμενου από την παρούσα
Διακήρυξη, εμβαδού (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων
παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, κλπ.) και ότι το ακίνητο θα είναι διαθέσιμο στον ανάδοχο κατά την
υπογραφή της σύμβασης.

•

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας εστιατορίου, Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την
παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 1559/1986, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι το ακίνητο θα
είναι διαθέσιμο και έτοιμο για χρήση εστιατορίου το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και ότι
πρόκειται για χώρο εστιατορίου με αίθουσα σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια) του
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απαιτούμενου από την παρούσα Διακήρυξη εμβαδού (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων,
όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, κλπ.).
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας εστιατορίου, βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία περί

•

καταλληλότητας του ακινήτου για χρήση του ως εστιατορίου. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της
προσφοράς δεν έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει με την προσφορά του
Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 1559/1986, στην οποία δηλώνει ότι έχει
υποβάλλει προς την αρμόδια υπηρεσία αίτηση έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης και αναφέρει την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης και την υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος
ανάδοχος μπορεί να προσκομίσει στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας την βεβαίωση το αργότερο έως την κατάθεση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
• Σχεδιαγράμματα των διαθέσιμων χώρων με πλήρη περιγραφή της τοποθεσίας του ακινήτου, των εσωτερικών
του χώρων καθώς και της προσβασιμότητάς του.
Οι άδειες λειτουργίας κατατίθενται από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης και θα αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των αδειών λειτουργίας πριν την υπογραφή της σύμβασης και
κατά την εκτέλεσή της, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα (εντός 5 ημερών) το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Μη κατάθεση των
αδειών λειτουργίας κατά την υπογραφή της σύμβασης συνιστά λόγο αδυναμίας υπογραφής της σύμβασης και έκπτωσης του
αναδόχου.
35. Οι διαδικασίες και οι δαπάνες για την έκδοση αδειών και κάθε άλλης διαδικασίας που απαιτείται για τη νόμιμη λειτουργία
των εστιατορίων αποτελεί ευθύνη του αναδόχου.
36. Στους χώρους των εστιατορίων, στους οποίους θα παρέχεται η σίτιση και θα παρασκευάζονται τα φαγητά, αποκλειστικός
σκοπός είναι η πλήρης και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των φοιτητών και του προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με
την εξασφάλιση της σίτισης, μέσα σε περιβάλλον υγιεινό, καθαρό και ευπρεπές.
37. Όλοι οι χώροι εστιατορίου που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση για ΑΜΕΑ, καθώς και WC για
ΑΜΕΑ.
38. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τουλάχιστον τα όσα αναφέρονται στη «Μελέτη Λειτουργίας των εστιατορίων»,
που καταθέτει με την Τεχνική Προσφορά του, στην οποία παρουσιάζεται η μεθοδολογία με την οποία οφείλει να παρέχει
τις ζητούμενες υπηρεσίες και περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα με τη χρονική κλιμάκωση των
δραστηριοτήτων, τον τρόπο αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού με επισήμανση των τυχόν
προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επιλύσεώς τους. Επίσης, η «Μελέτη Λειτουργίας των εστιατορίων», περιλαμβάνει
τα καθήκοντα και την κατανομή ευθυνών/αρμοδιοτήτων μεταξύ των ατόμων που θα παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες
(ο αριθμός, χρόνος απασχόλησης, η ειδικότητα και η εμπειρία του προσωπικού, καθώς και τυχόν επαγγελματικοί τίτλοι
και τίτλοι σπουδών), τα μέτρα που εφαρμόζονται για την ασφάλεια των εργαζομένων, των φοιτητών και των
εγκαταστάσεων, καθώς και η προσβασιμότητα των χώρων από άτομα με ειδικές ανάγκες, η διαδικασία που θα
ακολουθείται, ώστε οι προμήθειες να καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και ιδίως να
διασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής των παρεχομένων φαγητών και ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και οι ενέργειες
αναβάθμισης και εξωραϊσμού των χώρων των μαγειρείων-εστιατορίων. Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα
καταθέσει κατάσταση του προσωπικού, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στη μελέτη. Κατά την εκτέλεση
της σύμβασης, αντικατάσταση προσωπικού θα γίνεται με προσωπικό αντίστοιχων προσόντων μετά από έγκριση της
Συγκλήτου του ΤΕΙ.
39. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα σκεύη
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κλπ. για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, σε αριθμό που να επαρκεί για την άνετη
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών. Όλα τα πιο πάνω σκεύη που θα αγοράσει ο ανάδοχος πρέπει να έχουν την
απόλυτη έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου Σίτισης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες
υγειονομίες διατάξεις. Η Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης του ΤΕΙ, μπορεί να απαγορεύει τη χρήση σκευών κ.λπ. που θα κρίνει
ακατάλληλα. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του αναδόχου, το θέμα θα διευθετείται με απόφαση της
Συγκλήτου ΤΕΙ.
40. Η οργάνωση των εστιατορίων και μαγειρείων στη Λαμία, Ψαχνά (και Χαλκίδα), Καρπενήσι, Θήβα και Άμφισσα, η
προμήθεια των επιπλέον σχετικών μηχανημάτων, εργαλείων, επίπλων και σκευών και γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδομή
πρέπει να είναι σύγχρονη με δυναμικότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 1.050 (Λαμία), 1.650 (Ψαχνά & Χαλκίδα), 170
(Καρπενήσι), 250 (Θήβα) και 200 (Άμφισσα) ατόμων σε κάθε πόλη αντίστοιχα μέσα στις προβλεπόμενες ώρες
λειτουργίας του εστιατορίου, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας των εστιατορίων που προβλέπεται στην παρούσα
Διακήρυξη. 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 Στερεάς Ελλάδας.
41. Μετά τη λήξη της σύμβασής του με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος δικαιούται να πάρει μαζί του τα σκεύη που
αγόρασε με δικά του έξοδα και εισκόμισε στα εστιατόρια Καρπενησίου και Ψαχνών, εκτός αν τα παραχωρήσει στο ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει
τους χώρους του εστιατορίου και μαγειρείου στα Ψαχνά και στο Καρπενήσι, με τις εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση
με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
42. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εστιατορίων και μαγειρείων (Λογαριασμοί Ηλεκτρικού ρεύματος, Σταθερής τηλεφωνίας,
Ύδρευσης, Θέρμανσης, κλπ) καθώς και οι δαπάνες και η μέριμνα για εγκατάσταση των απαιτούμενων μετρητών
ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, κλπ. απαιτούν ευθύνη του αναδόχου. Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά τέλη καθώς και το ενοίκιο για
το εστιατόριο & μαγειρείο στη Λαμία, στη Χαλκίδα, στη Θήβα και στην Άμφισσα, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος με δική του δαπάνη να επισκευάζει και να συντηρεί το μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό στα
Ψαχνά και στο Καρπενήσι ιδιοκτησίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες
να επισκευάζει και να συντηρεί τα δίκτυα ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των χώρων εστιατορίου που του
παραχωρεί το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Ο ανάδοχος
θα έχει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες να συντηρεί και διατηρεί ιδιαίτερα ευπρεπώς τους χώρους εστιατορίου που
του παραχωρεί το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με ανάλογες παρεμβάσεις τις οποίες θα επιβλέπει το Τ.Ε.Ι. μετά από έγκριση της
Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα ο ανάδοχος πραγματοποιεί με δικές του δαπάνες την τρέχουσα
συντήρηση του εστιατορίου και των πραγμάτων και εγκαταστάσεών του, π.χ. αντικατάσταση τυχόν θραυσθέντων
υαλοπινάκων, που δεν βαρύνουν το ΤΕΙ. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης:
α. Στον καθαρισμό των στεγανών (βόθρων) των κτιρίων, εφόσον υπάρχει χωριστή εγκατάσταση για το εστιατόριο.
Ειδικά σε ότι αφορά τους χώρους που ανήκουν στο ΤΕΙ, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του ΤΕΙ και οπωσδήποτε να προβεί σε καθαρισμό των στεγανών (βόθρων) με το
τέλος της σύμβασης.
β. Στην καθαριότητα όλων των χώρων των εστιατορίων και της κουζίνας.
γ. Στη θέρμανση των εστιατορίων, σε αξιοπρεπείς συνθήκες θέρμανσης.
δ. Σε πιστοποιημένη περιοδική συντήρηση όλου του εξοπλισμού των εστιατορίων και των μηχανοστασίων.
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43. Η παράδοση και η παραλαβή του πάσης φύσεως υπάρχοντος εξοπλισμού και των κτιρίων των εστιατορίων στα Ψαχνά
και στο Καρπενήσι, θα γίνει με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αυτών, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης, από την Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και υπάλληλο της Τεχνικής
Υπηρεσίας που ορίζεται από τη Σύγκλητο ΤΕΙ.
44. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρήσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των εστιατορίων στα Ψαχνά και στο
Καρπενήσι στην καλή κατάσταση που τις παρέλαβε, πλην των φυσιολογικών φθορών λόγω χρόνου και χρήσης. Επίσης,
ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό που του έχει διατεθεί (σε όσα από τα εστιατόρια έχει διατεθεί
εξοπλισμός στον ανάδοχο για χρήση), σε καλή κατάσταση και με δυνατότητα χρήσης/λειτουργίας, όπως αυτός του
διατέθηκε κατά την έναρξη της σύμβασης, πλην των φυσιολογικών φθορών λόγω χρόνου και χρήσης.
45. Κατά τη λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες να παραδώσει τα
κτίρια και τον πλήρη εξοπλισμό των εστιατορίων στα Ψαχνά και στο Καρπενήσι στην κατάσταση που τα παρέλαβε και
έθεσε σε λειτουργία (εκτός φυσιολογικών φθορών), σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά (πρωτόκολλο παράδοσης και
παραλαβής που συνυπογράφεται από την Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης και υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας που ορίζεται
από τη Σύγκλητο ΤΕΙ). Επίσης είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα κινητά που του ανήκουν χωρίς καμία πρόφαση.
Εάν περάσει άπρακτο δεκαήμερο εξουσιοδοτεί, από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας, να αποβάλλει τα πράγματα αυτά έξω από το κτίριο χωρίς καμία ευθύνη για την τύχη τους.
46. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εγκαταστήσει με δική του μέριμνα και δαπάνες τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ.
υπολογιστής, barcode reader, adsl σύνδεση) σε κάθε εστιατόριο προκειμένου να είναι δυνατή η σίτιση των φοιτητών με
τη χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας τους και η on-line ενημέρωση των συστημάτων του ΤΕΙ για τους σιτιζόμενους σε
κάθε εστιατόριο ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.
47. Εάν ο ανάδοχος δεν θελήσει να παρευρεθεί στην παράδοση του εστιατορίου, η παραλαβή θα γίνει από το ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας (από την Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης και υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας που ορίζεται από τη Σύγκλητο ΤΕΙ),
ο δε ανάδοχος υποχρεούται να δεχθεί το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και να υποβάλλει γραπτά τις
τυχόν αντιρρήσεις του, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τις κοινοποιήσεις. Επ’ αυτού ισχύουν οι ανάλογες διατάξεις της
Πολιτικής Δικονομίας.
48. Κατά την παράδοση των εστιατορίων στα Ψαχνά και στο Καρπενήσι, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας εξοφλητικές αποδείξεις, των σε βάρος του εστιατορίου λογαριασμών κοινωφελών και ασφαλιστικών
οργανισμών (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, κ.λ.π.), που αφορούν τον, μέχρι την παράδοση, χρόνο. Η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα βρίσκεται στην κατοχή του Ιδρύματος, δεν θα επιστραφεί,
εφόσον υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής εκκρεμότητες σχετικές με τα αναφερόμενα στις παραγράφους του παρόντος
άρθρου.
49. Ως ημερήσιο σιτηρέσιο νοούνται τα ακόλουθα: πρωινό, γεύμα (πρώτο πιάτο, κυρίως πιάτο εκ τριών εναλλακτικών
πιάτων) και δείπνο (πρώτο πιάτο, κυρίως πιάτο εκ δύο εναλλακτικών πιάτων). Σε κάθε γεύμα και σε κάθε δείπνο θα
προσφέρονται επίσης συνοδευτικό και φρούτο, σύμφωνα με τους Πίνακες Εδεσματολογίου - Συνοδευτικών Προδιαγραφές πρώτων υλών & προσφερόμενων ειδών της παρούσας Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου.
Το γαρνίρισμα, όπου απαιτείται θα είναι διαφορετικό σε κάθε ένα από τα εναλλακτικά πιάτα.
50. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να έχει μόνιμη συνεργασία με Υγιεινολόγο-Διαιτολόγο για παροχή ιδιαίτερου μενού σε
όσους δικαιούχους δωρεάν σίτισης έχουν αποδεδειγμένο πρόβλημα υγείας (μαζί με τα δικαιολογητικά της τεχνικής
προσφοράς πρέπει να κατατεθεί το ονοματεπώνυμο κλπ. του συγκεκριμένου Υγιεινολόγου-Διαιτολόγου, και οι αντίστοιχοι
τίτλοι σπουδών).
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51. Για το σερβίρισμα θα χρησιμοποιηθούν δίσκοι με πιάτα, τους οποίους θα παίρνουν οι ίδιοι οι φοιτητές και γενικότερα οι
δικαιούχοι σίτισης, αφού αυτοί (οι δικαιούχοι σίτισης) περάσουν πρώτα από τον έλεγχο πιστοποίησης της ταυτότητας
τους και της δυνατότητας τους για παροχή δωρεάν σίτισης ή σίτισης με πληρωμή.
52. Οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν το μενού στο μπουφέ (self service) του εστιατορίου, μέσα σε δίσκους με αντίστοιχα
πιάτα και υποχρεωτικά για κάθε σιτιζόμενο, ποτήρι μιας χρήσης ή γυάλινο καθαρό, έτοιμο για χρήση καθώς και
χαρτοπετσέτα, από το προσωπικό του αναδόχου, το οποίο θα έχει και τη φροντίδα, της περισυλλογής των ειδών που
χρησιμοποιήθηκαν για τη 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 φοιτητή 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). Σε κάθε τραπέζι, ανά
τέσσερα άτομα, θα υπάρχει καθαρή γυάλινη κανάτα ή καθαρή γυάλινη φιάλη με πόσιμο νερό. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να δεχθεί ανεπιφύλακτα το πιο πάνω σύστημα λειτουργίας των εστιατορίων και να είναι έτοιμος για την
έναρξη λειτουργίας των εστιατορίων αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης και συγκεκριμένα στην ημερομηνία
έναρξης παροχής σίτισης που θα προσδιορίζεται στη σύμβαση.
53. 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. Στην περίπτωση που το εστιατόριο του
Ιδρύματος, βρίσκεται σε διαφορετικό κτιριακό συγκρότημα και σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από το κυλικείο
του Ιδρύματος, με έγκριση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος μπορεί να διαθέτει στο εστιατόριο, την
ώρα του φαγητού και είδη κυλικείου, στις τιμές που θα καθορίζονται ύστερα από κοινή συμφωνία με τη Σύγκλητο του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 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.
54. 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 Επιτροπής Φοιτητικού
Εστιατορίου, με την προϋπόθεση ότι το νέο μενού θα είναι ισάξιο.
55. Mε βάση το προτεινόμενο από τον ανάδοχο, εβδομαδιαίο μενού και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για τη σύνθεση
και τις προδιαγραφές των γευμάτων, ο ανάδοχος, σε συνεργασία με την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας ή την εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή ή Υπηρεσία του Ιδρύματος, θα καταρτίζει και θα υποβάλλει προς το
ΤΕΙ, μηνιαίο πρόγραμμα σίτισης, το οποίο θα αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων στην αρχή κάθε μήνα σε εμφανές
σημείο του εστιατορίου καθώς και σε ειδική ιστοσελίδα στον ιστοχώρο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Κατά την κατάρτιση
του προγράμματος θα λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υπάρχει ποικιλία στον τρόπο μαγειρέματος των φαγητών και στο
γαρνίρισμα, καθώς και προσαρμογή σε νωπές πρώτες ύλες της κάθε εποχής.
56. Στους φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει συμπλήρωμα κυρίως φαγητού
και γαρνιτούρας, σε ποσότητα τουλάχιστον ίση με το ήμισυ της κανονικής μερίδας. Το ψωμί θα περιλαμβάνεται σε όλα τα
γεύματα και σε ανεξάντλητη ποσότητα.
57. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται αποκλειστικά στους χώρους των εστιατορίων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη
Λαμία, στα Ψαχνά, στη Χαλκίδα, στη Θήβα, στο Καρπενήσι και την Άμφισσα 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
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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.
58. 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, με τη διεθνή ονομασία “Hazard Analysis & Critical Control Point”
(HACCP), με βάση τον κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή
των τροφίμων και όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Η εφαρμογή του συστήματος αυτού (HACCP) έχει ως
στόχο τον μηδενισμό ή τον περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικά με την υγεία του καταναλωτή. Επί
πλέον, ο ανάδοχος οφείλει όχι μόνο να εφαρμόζει αλλά και να αναθεωρεί μια 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 αναδόχου για κάθε χώρο σίτισης, όπως προσδιορίζονται στη
παρούσα. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη προσκόμιση του παραπάνω πιστοποιητικού για κάθε χώρο σίτισης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα (ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες
σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εντός της προθεσμίας των τριών μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης, επι ποινή ακύρωσης της σύμβασης (με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο αρ. 82 του Ν. 4412/2016, όπως
εκάστοτε ισχύει).
59. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αδυνατεί να αντιμετωπίσει ο ανάδοχος, θα ενημερώνει τεκμηριωμένα την αρμόδια
υπηρεσία ή την Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης ή τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. ή τον εκάστοτε αρμόδιο Αναπληρωτή του Προέδρου
του Ιδρύματος.
60. Σε περίπτωση που εντοπιστούν αντικείμενα φοιτητών, διοικητικών υπαλλήλων και καθηγητών, π.χ. βιβλία, κινητά
τηλέφωνα, γυαλιά ηλίου κ.λπ. ξεχασμένα, ο υπεύθυνος του εστιατορίου, οφείλει να τα κρατήσει και να βγάλει
ανακοίνωση, και μετά το πέρας μιας εβδομάδας να τα παραδώσει στην αρμόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
61. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της
παρούσας σε πράγματα που το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ή τρίτος είναι κύριος, νομέας ή κάτοχος.
62. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται αστικά, ποινικά και διοικητικά και για κάθε άλλη απώλεια πράγματος που θα συμβεί κατά την
εκτέλεση των εργασιών, έστω και από απλή αμέλεια του.
63. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι των σιτιζομένων συνολικού ύψους 250.000
ευρώ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους χρησιμοποιούμενους από αυτόν χώρους (ακίνητα ιδιοκτησίας ΤΕΙ)
και ολόκληρο τον εξοπλισμό (ιδιοκτησίας ΤΕΙ), με όλα τα συστατικά σε ασφαλιστική εταιρεία. Το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο πριν από την υπογραφή του, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Σε περίπτωση μη
έγκρισης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τροποποιημένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο εντός 10 ημερών από τη
γνωστοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής απόφασης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και θα ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των ασφαλιζομένων ειδών. Οι δαπάνες ασφάλισης βαρύνουν τον
ανάδοχο, αλλά η ασφαλιστική κάλυψη θα είναι στο όνομα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Το πρώτο Συμβόλαιο της
ασφάλισης (και για τις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις) μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων θα
παραδοθούν στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 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 και έκπτωσης του αναδόχου.
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64. Ο ανάδοχος για όλο το διάστημα της σύμβασης υποχρεούται να συνάψει συμφωνία με αναγνωρισμένη εταιρεία
απολυμάνσεων, που θα αφορά την απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία, κλπ. όλων των εστιατορίων, και να
καταθέσει σχετικό αντίγραφο στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας πριν από την έναρξη της σίτισης. Το πρώτο συμβόλαιο για την
απολύμανση μαζί με την απόδειξη πληρωμής θα παραδοθούν στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας την ώρα της υπογραφής της
σύμβασης. Τα συμβόλαια της ανανέωσης των απολυμάνσεων 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 και έκπτωσης του
αναδόχου.
65. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει σε δέκα εκδηλώσεις του ιδρύματος ετησίως μπουφέ των 100 ατόμων. Η
προσφορά αυτή του αναδόχου μπορεί να κατανέμεται και σε μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό εκδηλώσεων, ανάλογα με τις
ανάγκες του ιδρύματος, αλλά με ισοδύναμο αποτέλεσμα σε ότι αφορά τον αριθμό των εξυπηρετούμενων ατόμων.
66. Σε περίπτωση τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία εστιατορίων και σίτιση σπουδαστών, και
κάθε άλλο θέμα που άπτεται της σχετικής σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις νέες
διατάξεις.
67. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του αναδόχου που θα απορρέουν από τη
σύμβαση που θα υπογραφεί.
68. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει, είτε μερικά, είτε ολικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας.
69. 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 νομικού
προσώπου από τον ανάδοχο επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση και σχετική έγκριση της
Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και εφόσον το νομικό πρόσωπο 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.
70. Οι προαναφερόμενες τρεις παράγραφοι δεν αφορούν θέματα υπεργολαβιών ή δάνειας εμπειρίας που ρυθμίζονται από
ειδικές ενότητες της παρούσας Διακήρυξης.
71. Θα υπάρχει συνεχής ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος της προσφερόμενης υπηρεσίας από τον ανάδοχο προς το Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας. Προς τούτο, θα διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Επιτροπές, όργανα και
υπηρεσίες του Ιδρύματος.
72. Με απόφαση της Συγκλήτου ΤΕΙ θα ορίζεται μια Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης ανά πόλη [Λαμία, Ψαχνά (αφορά και το
εστιατόριο της Χαλκίδας), Θήβα, Άμφισσα και Καρπενήσι] στην οποία λειτουργεί Ακαδημαϊκά Τμήματα το ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας. Στην Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΕΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι και άλλες κατηγορίες
προσωπικού. Η σύνθεσή της καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου ΤΕΙ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις που αφορούν την παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών. Η Σύγκλητος ΤΕΙ δικαιούται, στα πλαίσια
των προβλεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων, να
ορίζει και άλλα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος ή υπηρεσίες του Ιδρύματος, στα οποία θα αναθέτει να διενεργούν
ενέργειες παρακολούθησης της εκτέλεσης σύμβασης. Οι σχετικές αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων παρακολούθησης
της σύμβασης κοινοποιούνται στον ανάδοχο.
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73. 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 Ελέγχου Σίτισης
που ορίζεται από τη Σύγκλητο και τους εντεταλμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, σε ημερομηνίες που θα καθορίζει η
Διοίκηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ή η Επιτροπή, και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από τις καθ’ ύλη
αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία Υπουργείου ή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.λπ.).
Επίσης, ορίζεται από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Ιατρός, ή συναφούς ειδικότητας, υπάλληλος του Ιδρύματος ή
μόνιμο μέλος Ε.Π. καταλλήλου γνωστικού αντικειμένου ή εξουσιοδοτημένος εξωτερικός συνεργάτης, να κάνει πλήρη
αστιατρικό έλεγχο στα εστιατόρια και έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις για τα δικαιώματα και
καθήκοντα αστίατρων του υγειονομικού κώδικα. Τα ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της
σύμβασης από τον ανάδοχο, τα δε πορίσματά τους θα τα υποβάλουν στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 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.λπ. ρυθμίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον
ασκούν.
74. 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 αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας 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 ελέγχου τιμολογίων, δελτίων παραλαβής και λοιπών παραστατικών που σχετίζονται με την εκτέλεση
της σύμβασης, καθώς και παρακολούθησης της λειτουργίας των εστιατορίων και μαγειρείων από κάθε άποψη, την οποία
είναι υποχρεωμένος να δεχθεί πρόθυμα ο ανάδοχος και να παρέχει πρόθυμα όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν.
75. Με δαπάνη του αναδόχου σε εμφανές σημείο θα υπάρχει ΚΟΥΤΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, τα κλειδιά του οποίου ο ανάδοχος έχει
υποχρέωση να παραδώσει στην Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης η οποία σε κάθε επίσκεψή της έχει υποχρέωση να το ελέγχει.
Στην ειδική ιστοσελίδα του ιστοχώρου του ΤΕΙ θα υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση για τις υπηρεσίες σίτισης μέσω της
οποίας θα παρέχεται ενημέρωση στους φοιτητές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σίτισης και η οποία θα παρέχει τη
δυνατότητα να αποστέλλουν οι φοιτητές μηνύματα που αφορούν τη λειτουργία του εστιατορίου.
76. Η Αναθέτουσα Αρχή με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής (και λοιπών εξουσιοδοτημένων οργάνων και υπηρεσιών)
κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως, παρατηρήσεις εφ' όσον διαπιστώσει συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με την
ποσότητα και ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
77. Στην προηγούμενη περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού
διαστήματος επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον ίδιο, των σχετικών παρατηρήσεων. Εάν η
αποκατάσταση των διαπιστωμένων ελλείψεων δε θεωρηθεί και πάλι, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής,
ικανοποιητική, με έγγραφο που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός επτά (7) ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου.
78. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από
σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις
διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο
ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική
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όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση
προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με
αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
79. Η αρμόδια επιτροπή και η Αναθέτουσα Αρχή θα έχουν το δικαίωμα να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά την
διάρκεια της σύμβασης, όποτε κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις
εκατέρωθεν.
80. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 219 και 221 του Ν.
4412/2016 διαφοροποιείται από την Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης, τότε η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνει υπόψη της τις
σχετικές παρατηρήσεις/εισηγήσεις της Επιτροπής Ελέγχου Σίτισης και οφείλει να αιτιολογεί στα πρακτικά της κάθε τυχόν
σχετική διαφωνία της με την Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης. Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνει υπόψη τυχόν επισημάνσεις
άλλων οργάνων ή υπηρεσιών στα οποία έχουν ανατεθεί από τη Σύγκλητο ΤΕΙ καθήκοντα παρακολούθησης της
σύμβασης, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.
81. Όπου στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά σε Συμβούλιο ΤΕΙ, Σύγκλητο ΤΕΙ, Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου,
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας, Επιτροπή Ελέγχου Σίτισης, Επιτροπή Παραλαβής, νοείται και οποιοδήποτε άλλο όργανο,
επιτροπή ή υπηρεσία έχει στο μέλλον τις σχετικές αρμοδιότητες βάσει νόμου ή άλλων διατάξεων, ή βάσει αποφάσεων
των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος.
82. Εάν κατά τη λήξη της σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί για απρόβλεπτους λόγους η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για
την επόμενη χρονική περίοδο, αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για ενδεχόμενη παράταση της
σύμβασης, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις τότε ισχύουσες διατάξεις.
83. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας θα έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως, για τους λόγους και με τη διαδικασία
που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν έγγραφης
ειδοποίησης προς τον Ανάδοχο ένα (1) μήνα ενωρίτερα. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβολής των συνθηκών κάλυψης των
συγκεκριμένων υπηρεσιών (όπως μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου περί σίτισης φοιτητών που δεν επιτρέπει τη
συνέχιση της σύμβασης, κατάργηση Σχολής, Τμήματος ή Παραρτήματος του Ιδρύματος, διακοπή της επιχορήγησης,
κλπ.), το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μπορεί να καταγγέλλει με μονομερή δήλωση τη σύμβαση χωρίς καμία αξίωση
αποζημίωσης του αναδόχου, υπό την προϋπόθεση της ειδοποίησής του ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη διακοπή της.
84. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης θα γίνεται μόνο γραπτά, αποκλειομένου κάθε άλλου μέσου. Τροποποιήσεις της
σύμβασης μπορούν να λάβουν χώρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις του
Ν. 4412/2016 και η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
85. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη πρόσθετων, συμπληρωματικών ή νέων προμηθειών, που δεν καλύπτονται από τον
όρους της προηγούμενης παραγράφου, αυτές μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο με διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η πρόσθετη αμοιβή του αναδόχου που τυχόν θα προκύψει θα υπολογιστεί κατ’ αναλογία
με την αμοιβή των σχετικών προμηθειών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και στις κοστολογήσεις, οι οποίες
περιλαμβάνονται σε αυτήν και οι οποίες δεν αναπροσαρμόζονται.
86. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Αναδόχου θα είναι τα
Δικαστήρια της έδρας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
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87. Η σύμβαση λύεται πριν από τον κανονικό χρόνο, στις περιπτώσεις θανάτου του αναδόχου (εφόσον πρόκειται για ατομική
επιχείρηση) 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 Στερεάς Ελλάδας κάθε δικαίωμα που έχει συσταθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει ως
προς το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
88. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία των εστιατορίων. Σε περίπτωση διακοπής
κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και η Σύγκλητος
αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 4412/2016 και οι εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά όλες οι κυρώσεις που προβλέπει ο Ν.
4412/2016 και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Επιτρέπεται η διακοπή της λειτουργίας των εστιατορίων για εξαιρετικούς
λόγους μόνο μετά από απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και σε κάθε περίπτωση του εκάστοτε αρμοδίου
οργάνου του Ιδρύματος, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης εκ μέρους του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
89. 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 Στερεάς
Ελλάδας. 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 Στερεάς Ελλάδας μετά από προηγούμενη κλήση του
σε απολογία. Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να λύσει τη σύμβαση και να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο από τα δικαιώματα του Συμβολαίου. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο επιβολής της
ποινικής ρήτρας οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν συγκεκριμένο ύψος της επιβαλλόμενης ποινικής ρήτρας, οι
ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη θα προσαρμόζονται αντιστοίχως με τα προβλεπόμενα στις
σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συμμορφωθεί σε οποιοδήποτε όρο της σύμβασης ή σε
απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μετά από εισήγηση των αρμοδίων Επιτροπών ή άλλων προσώπων
στα οποία έχουν ανατεθεί σχετικά με τη σύμβαση γνωμοδοτικά καθήκοντα και για την επίλυση κάθε διαφοράς, που
προκύπτει από την εφαρμογή της σύμβασης ή αμφισβήτησης, αρμόδιο δικαστήριο θα είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του

αναδόχου. Εάν η

αφαίρεση/συμψηφισμός του ποσού της ποινικής ρήτρας (ή μέρους αυτού) από/με την αμοιβή του αναδόχου δεν καταστεί
εφικτή, τότε το ποσό που εξακολουθεί να οφείλει να καταβάλει ο ανάδοχος για ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
κατατίθεται σε Τράπεζα που θα υποδείξει το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και η σχετική απόδειξη προσκομίζεται στο ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου, διαφορετικά
παρακρατείται 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 Στερεάς Ελλάδας, 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.).
90. 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 Στερεάς Ελλάδας χωρίς άλλη διατύπωση.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΝΟΥ.
Το πρωινό των φοιτητών θα περιλαμβάνει κάθε ημέρα τα εξής:
Ρόφημα: Καφές φίλτρου, ή Τσάι, ή Γάλα αγελαδινό παστεριωμένο, ομογενοποιημένο με λιποπεριεκτικότητα 3,5% ή 1,5%
Μαρμελάδα φρούτων ή μέλι σε ατομικές συσκευασίες τουλάχιστον των 20gr καθημερινά εναλλάξ
Ζάχαρη λευκή σε ατομικές συσκευασίες των τουλάχιστον 4gr
Βούτυρο αγελάδος ή μαργαρίνη σε ατομικές συσκευασίες τουλάχιστον των 10gr
Αυγό βραστό ή ομελέτα καθημερινά εναλλάξ Τα αυγά να είναι παραγωγής χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωοσκοπημένα,
κατηγορίας Α' και κατηγορίας βάρους . L βάρους 63 – 73 gr
Ψωμί ημέρας λευκό ή μαύρο σε φέτες
Φρυγανιές
Τυρί: Φέτα ή Ημίσκληρο/Σκληρό τυρί (Κασέρι, Γραβιέρα, Κεφαλογραβιέρα, Κεφαλοτύρι) καθημερινά εναλλάξ εξαιρετικής ή Α΄
ποιότητας
Φέτες αλλαντικών καθημερινά εναλλάξ (χοιρινή ωμοπλάτη ή μπούτι ή γαλοπούλα)
Χυμό φρούτων χωρίς προσθήκη βιταμινών και ιχνοστοιχείων σε συσκευασία τουλάχιστον των 200 ml σε tetrapak.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΑΤΟΥ.
Σε κάθε γεύμα και δείπνο ένα από τα παρακάτω
Σούπες (εποχής), Ζυμαρικά, Πίτες, Πίτσες, Λαχανικά (εποχής), Ομελέτα, Θαλασσινά.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟΥ.
Κάθε γεύμα θα περιλαμβάνει 3 επιλογές, κάθε δείπνο 2 επιλογές και επομένως 35 επιλογές την εβδομάδα. Στο σύνολο αυτών των
επιλογών πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά
Κρέας μοσχάρι 4 φορές
Κρέας χοιρινό 4 φορές
Κιμάς Ανάμεικτος (50% μοσχάρι 50% χοιρινό) 4 φορές
Κοτόπουλο ή γαλοπούλα 8 φορές
Θαλασσινά (ψάρια ή μαλάκια) 8 φορές
Αρνί 2 φορές
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Όσπρια 2 φορές
Λαδερά εποχής ή κατεψυγμένα 3 φορές
Ψωμί ημέρας λευκό ή μαύρο σε φέτες καθημερινά
-Σε κάθε γεύμα ή δείπνο δεν επιτρέπεται να προσφέρονται 2 ή περισσότερες επιλογές που να αφορούν το ίδιο κύριο υλικό
παρασκευής του γεύματος, από αυτά που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή δεν επιτρέπεται στο ίδιο γεύμα να υπάρχουν δύο
επιλογές με κρέας μοσχάρι, ή δύο επιλογές με όσπρια, κλπ.).
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ.
Σε κάθε γεύμα ή δείπνο προσφέρονται τουλάχιστον δύο επιλογές εκ των οποίων η πρώτη είναι σαλάτα εποχής σε ωμή ή βραστή
μορφή (μαρούλι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, παντζάρι, αντίδια, πολυσαλάτες, αγγούρι, ντομάτα, χόρτα, κολοκύθια) με
ελαιόλαδο παρθένο οξύτητας 0-1. Η δεύτερη επιλογή είναι ένα από τα παρακάτω είδη:
Γιαούρτι πλήρες αγελάδας σε ατομική συσκευασία τουλάχιστον 180 gr
Τζατζίκι
Φέτα εξαιρετικής ή Α΄ ποιότητας
Ημίσκληρο τυρί
Σκληρό τυρί
Κομπόστες
Γλυκά
Κρέμες
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ.
Σε κάθε γεύμα και δείπνο ένα από τα παρακάτω
Φρούτα

εποχής όπως: Μήλα, Αχλάδια, Ακτινίδια, Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Ροδάκινα, Φράουλες, Βερίκοκα, Δαμάσκηνα,

Νεκταρίνια, Κεράσια, Κυδώνια, Σταφύλια, Μπανάνες. Το μέγεθος των παραπάνω θα καθορίζεται από τις κατηγορίες I & II.
Καρπούζι, Πεπόνι σε φέτες.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
1. ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ.
Κρέας Βόειο Α/Ο από νεαρό ζώο
κατηγορίας Α’* και Ε’*, διάπλασης U, R και πάχυνσης 2-3, απαλλαγμένα από περιτονίες και επιφανειακό λίπος.
* Η κατηγορία Α’ και Ε’ σύμφωνα με τους κανονισμούς Ε.Ε. α) 1208/81, β) 563/82 και τις τροποποιήσεις αυτών από κανονισμούς
και οδηγίες της Ε.Ε. 2930/81, 1026/91, 2191/93, Υ.Α. 366065/06-09-99 και Υ.Α. 354459/24-12-08 και όπως εκάστοτε
τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν.
2. ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ.
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α. Μπριζόλες χοιρινές (χωρίς δέρμα και λίπος)
β. Χοιρινό Α/Ο
i. Χοιρινό Α/Ο αυτοτελής μάζα οπισθίου άκρου
ii. Χοιρινό Α/Ο σπάλα
Οι κατηγορίες του χοιρινού κρέατος θα είναι σύμφωνες με τα Π.Δ. 2760/75, 3220/84 και 3513/93 και όπως εκάστοτε
τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν.
3. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΩΠΑ.
Κοτόπουλο, ποιότητας Α’
Τα κοτόπουλα θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό 1538/91 και όπως εκάστοτε τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει.
4. ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ.
α. Ψάρια Υδατοκαλλιέργειας, όπως
i. Τσιπούρα
ii. Λαβράκι
iii. Πέστροφα
β. Ψάρια ανοικτής θάλασσας όπως
ι. Σκουμπρί
Τα παραπάνω είδη ψαριών θα ανήκουν στην κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετική ή Α’ σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 33/89 όπως
τροποποιήθηκε από τον 2406/96 και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και όπως εκάστοτε τροποποιείται,
αντικαθίσταται και ισχύει.
5. ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ.
Κρέας Βόειο Α/Ο από νεαρό ζώο, όπως:
Στήθος, στηθοπλευρές Α/Ο (άνευ οστών) και πλευρικών χόνδρων κατηγορίας Α’ και Ε’* διάπλασης U, R και πάχυνσης 2 - 3,
απαλλαγμένα από περιτονίες και επιφανειακό λίπος.
6. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.
Όπως: μπούτι από κοτόπουλο με μέρος της πλάτης.
7. ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.
Είδη όπως:
α. Βακαλάος φιλέτο ξαλμυρισμένο (saithe)
β. Βακαλάος μπαστούνι
γ. Γλαυκός φέτα
δ. Κοκκινόψαρο
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8. ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.
Είδη όπως:
α. Σουπιές
β. Θράψαλα
γ. Χταπόδι
δ. Γαρίδες
9. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ.
α. Γάλα
i. Γάλα αγελαδινό παστεριωμένο, ομογενοποιημένο με ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 3,5%
ii. Γάλα εβαπορέ ελάχιστης λιποπεριεκτικότητας 7,5%.
β. Γιαούρτη
i. Επιδόρπιο στραγγισμένης γιαούρτης αγελάδας
ii. Γιαούρτη πλήρης αγελάδας
Όλα τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του κεφαλαίου ΙΧ άρθρου 80 και 82 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και
όπως εκάστοτε τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει.
γ. Τυριά, όπως
i. Φέτα Α΄ ποιότητας.
ii. Λευκό Τυρί άλμης Α’ ποιότητας
iii. Ημίσκληρο τυρί εξαιρετικής ή Α΄ ποιότητας
iv. Σκληρό τυρί εξαιρετικής ή Α' ποιότητας
Οι προδιαγραφές των παραπάνω γαλακτοκομικών προϊόντων όπως ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών και τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
δ. Βούτυρο
i) Βούτυρο αγελαδινό νωπό από παστεριωμένη κρέμα
ii) Βούτυρο αγελαδινό νωπό σε ατομικές συσκευασίες των 10 g
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα της παραγράφου 9 θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 56/95 και
του Καν. Ε.Ε. 2073/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. Ε.Ε. 1441/2007 και όπως εκάστοτε τροποποιούνται, αντικαθίστανται
και ισχύουν .
10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ (ΟΧΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ).
Όπως:
Λουκάνικα βραστά
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Τα παραπάνω προϊόντα θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές
διατάξεις.
11. ΑΥΓΑ.
Τα αυγά να είναι παραγωγής χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωοσκοπημένα, κατηγορίας Α' και κατηγορίας βάρους :
α. Μ βάρους 53 – 63 g
β. L βάρους 63 – 73 g
Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε. 1511/96 και τους κανονισμούς Ε.Ε. 1028/2006 και κανονισμό 557/2007 και όπως εκάστοτε
τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν.
12. ΠΙΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ.
Πίτες με σφολιάτα όπως
i. Σπανακόπιτα με ελάχιστο καθαρό βάρος 150 g
Σύνθεση : Σφολιάτα κατ' ελάχιστο 100 g
Σπανάκι κατ' ελάχιστο 35 g
Μυζήθρα κατ' ελάχιστο 15 g
ii. Τυρόπιτα με ελάχιστο καθαρό βάρος 150g.
Σύνθεση : Σφολιάτα κατ' ελάχιστο 100 g
Μυζήθρα κατ' ελάχιστο 40 g και αυγά, σιμιγδάλι ή αλεύρι.
13. ΦΡΟΥΤΑ.
Είδη όπως:
Μήλα, Αχλάδια, Ακτινίδια, Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρίνια, Ροδάκινα, Φράουλες, Βερίκοκα, Δαμάσκηνα, Νεκταρίνια, Κεράσια,
Κυδώνια, Σταφύλια, Μπανάνες
Το μέγεθος των παραπάνω θα καθορίζεται από τις κατηγορίες I & II
14. ΛΑΧΑΝΙΚΑ.
Είδη όπως:
Αγγούρια, άνηθος, μαϊντανός, σέλινα, καρότα, κολοκυθάκια, κουνουπίδια, κρεμμύδια ξερά, κρεμμυδάκια νωπά, λάχανα, λάχανο
κόκκινο, μαρούλια, μαρούλι σγουρό, μελιτζάνες φλάσκες, μελιτζάνες μακρύκαρπες, μπρόκολα, πατάτες, πιπεριές χονδρές, πιπεριές
μακρύκαρπες, πράσα, ρεπάνια, σκόρδα, τομάτες, χόρτα.
Η ποιότητα όλων των φρούτων και των λαχανικών (παρ. 13, 14) θα είναι: κατηγορίας I ή ΙΙ. (ποιότητα Α΄ και Β΄ του δελτίου τιμών
χονδρικής πώλησης).
15. ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡ ΦΡΟΥΤΩΝ.
α. Χυμοί φρούτων όπως
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i. Πορτοκάλι
ii. Ανανάς
iii. Κοκτέιλ
β. Νέκταρ φρούτων
i. Ροδάκινο
ii. Βερίκοκο
Τα παραπάνω είδη θα είναι χωρίς προσθήκη βιταμινών και ιχνοστοιχείων σε συσκευασία των 250 ml σε tetrapak. Όλα τα
παραπάνω θα είναι σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων & ποτών, όπως εκάστοτε τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει.
16. ΖΥΜΑΡΙΚΑ.
Όλα τα ζυμαρικά δεν θα περιέχουν γάλα και αυγά.
Τα ζυμαρικά θα είναι από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου.
Είδη όπως:
•

Μακαρόνια όλα τα νούμερα

•

Κοφτό μακαρόνι

•

Κριθαράκι χονδρό

•

Σέλινο

•

Βίδα ή τριβέλι

•

Κοχύλι

•

Κοράλλι

•

Πέννα

17. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ (σε δοχεία των 5 λίτρων).
α. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, οξύτητας 0 - 0,8% Για τις σαλάτες.
β. Παρθένο Ελαιόλαδο, οξύτητας 0 - 2% για το τηγάνισμα.
18. ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ (σε δοχεία 5 ή 10 λίτρων).
α. Ηλιέλαιο αποκηρωμένο
β. Αραβοσιτέλαιο
19. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.
Προϊόντα όπως:
α. Άρτος από σιτάλευρο τύπου 70%
β. Άρτος από σιτάλευρο ολικής αλέσεως
γ. Φρυγανιά τριμμένη
δ. Κουλούρια σουσαμιού
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ε. Αρτίδια
στ. Σταφιδόψωμα
ζ. Τσουρέκι
* Κόρα: Λεπτή, σκληρή - χρώματος "χρυσαφί"
* Ψίχα: ελαστική με ομαλή κυψέλωση, χρώματος λευκού έως υποκίτρινου (γενικά καλού ψησίματος)
20. ΡΥΖΙ.
Ποικιλίες ρυζιού όπως:
α. Μπονέτ
β. Μπλου Μπέλα
γ. Γλασσέ
δ. Μακρύκοκκο
21. ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΑΤΙ, ΞΥΔΙ, ΛΑΔΙ.
1) Ελιές
α. Ελιές φυσικής ωρίμανσης σε άλμη
Ποικιλίες όπως:
i. Άμφισσας τεμάχια 111-120 ανά kg
ii. Καλαμών τεμάχια 141-160 ανά kg
β. Πράσινες ελιές σε άλμη ποικιλία όπως
Χαλκιδικής τεμάχια 111-120 ανά kg.
22. ΟΣΠΡΙΑ.
Είδη όπως:
α. Φασόλια
i. Γίγαντες
ii. Χοντρά
β. Φακές ψιλές
γ. Ρεβίθια χοντρά
Όλα τα όσπρια θα είναι τελευταίας εσοδείας και θα φέρονται στην κατανάλωση με τον όρο "ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΑ" με ότι συνεπάγεται ο
όρος αυτός σύμφωνα με το άρθρο 121, παρ. 14, εδαφ. β΄, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως εκάστοτε τροποποιείται,
αντικαθίσταται και ισχύει.
23. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ.
Α) ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ.
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Είδη όπως
1) Αλάτι
i) Αλάτι μαγειρικό
ii) Αλάτι επιτραπέζιο ιωδιούχο
2) Όξος
3) Κιτρικό οξύ (μονοένυδρο)
4) Είδη κυρίως αρτυμάτων
Πιπέρι μαύρο σκόνη, Πιπέρι μαύρο σπυρί, Δυόσμος, Κανέλλα σκόνη, Κανέλλα ξύλο, Μπαχάρι σκόνη, Μοσχοκάρυδο σκόνη,
Γαρύφαλλα καρφιά, Κύμινο, Ρίγανη, Βανιλίνη (βανίλια), Φύλλα δάφνης, Κορίανδρος σκόνη, Σόδα φαγητού, Βασιλικό ξηρό,
Μουστάρδα σκόνη, Δενδρολίβανο ξηρό, Πιπέρι κόκκινο γλυκό, Πιπέρι πάπρικα, Πιπέρι Καγιέν (καυτερό)
Β) ΟΙΝΟΣ (για παρασκευή γευμάτων)
Όπως Οίνος λευκός
Γ) ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.
1) Νιφάδες (πουρές) πατάτας
Δ) ΣΑΛΤΣΕΣ.
1) Demi glas
Ε) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ.
1. Αλεύρι τύπου 70%
2. Άμυλο καλαμποκιού
3. Σιμιγδάλι χοντρό
ΣΤ) ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΑΛΕΥΡΟΥ.
1. Μπέϊκιν πάουντερ
Ζ) ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1. Ζάχαρη λευκή
2. Ζάχαρη άχνη
3. Μέλι “Ανθέων” σε ατομικές συσκευασίες των 20 g
Η) ΔΙΑΦΟΡΑ.
1. Ζελέ σκόνη διαφόρων γεύσεων φρούτων
2. Μαρμελάδες "έξτρα" με κομμάτια φρούτων (ολικά ζάχαρα κάτω του 65%, χωρίς συντηρητικά), όπως Φράουλα ή Βερίκοκο
24. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ.
Είδη όπως:
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α. Αρακάς μέτριος
β. Φασολάκια πλατιά ή κυλινδρικά
γ. Mπάμιες
δ. Σπανάκι (ολόκληρα φύλλα σπανακιού)
ε. Ανάμικτο τεσσάρων-πέντε ειδών
στ. Πιπεριές πράσινες για γέμισμα
ζ. Κουνουπίδι (ανθοκεφαλές)
η. Μπρόκολο (ανθοκεφαλές )
θ. Φασόλια χάντρες
ι. Αγκινάρες
Όλα τα παραπάνω προϊόντα θα είναι εξαιρετικής ή Α΄ ποιότητας και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνουν το ένα έτος
κατάψυξης.
25. ΧΑΛΒΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ (βανίλια, κακάο, φυστίκι).
26. ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.
Όπως:
α. Μπακλαβάς: βάρος ανά τεμάχιο 100 - 120g : Μπακλαβάς ψημένος χωρίς σιρόπι με ελάχιστο βάρος 55g ανά τεμάχιο. Η γέμιση
του μπακλαβά θα είναι 10g κατ’ ελάχιστο από τα οποία τα 8g κατ’ ελάχιστο θα είναι καρύδι
β. Κανταΐφι: βάρος ανά τεμάχιο 100 - 120g: Κανταΐφι ψημένο χωρίς σιρόπι με ελάχιστο βάρος 38g ανά τεμάχιο.
H γέμιση του κανταϊφιού θα είναι 10g κατ’ ελάχιστο από τα οποία 8g κατ’ ελάχιστο θα είναι καρύδι.
γ. Τουλούμπα: βάρος ανά τεμάχιο 150g: Τουλούμπα ψημένη χωρίς σιρόπι με ελάχιστο βάρος 60g ανά τεμάχιο.
27. ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ.
α. Λαχανικών
i. Παντζάρια
ii. Πιπεριές Φλωρίνης
iii. Αγκινάρες
iv. Μανιτάρια τεμαχισμένα
β. Φρούτων
i. Ροδάκινο
ii. Ανάμικτοι κύβοι
28. ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ (με αποστείρωση ή συμπύκνωση) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ.
α. Τοματοπολτός, διπλής συμπύκνωσης 28 - 30 Brix
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β. Ψιλοκομμένα τοματάκια σε χυμό τομάτας
Διευκρινήσεις:
Όλα τα παραπάνω προϊόντα υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις:
α) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
β) Υγειονομικές, Αγορανομικές καθώς και συναφών Προεδρικών Διαταγμάτων και κανονισμών.
γ) που προβλέπονται από τους ειδικούς όρους, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά.
Οι ως άνω προδιαγραφές ποιότητας είναι δεσμευτικές, Η αναφορά των επιμέρους ειδών ανά κατηγορία είναι ενδεικτική και μπορεί
να εμπλουτίζεται ανάλογα με το προτεινόμενο μενού. Τρόφιμα όπως μαγιονέζα, έτοιμες σαλάτες αλοιφές (ρωσική, τυροσαλάτα
κ.λπ.), ημιέτοιμα προπαρασκευασμένα γεύματα, κατεψυγμένα γεύματα, αλλαντικά, δίθυρα μαλάκια, εντόσθια ζώων (όπως συκώτι),
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Άρθρο 12ο :
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς
και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα
οποία συμφωνεί.

2.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σύμβαση. Φέρει δε (εις ολόκληρον αλληλεγγύως) και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού
μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας,
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

3.

Τέλος, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση, ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και
συμφωνούν ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού αναγνώσθηκαν και
υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο κατατέθηκαν στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
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