ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
υπ’ αριθµ. ∆.06/16

«Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης Χρονικού ∆ιαστήµατος Εβδοµήντα
(70) Ηµερών σε ∆οµές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και
Μεταναστών της Μυρσίνης – Κυλλήνης Ηλείας»

Φύλλα ∆ιακήρυξης : Σαράντα επτά (47)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ (117ΠΜ) – Ανδραβίδα Ηλείας

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ιαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) σε
πρόσφυγες-µετανάστες στις ∆οµές Ανοικτής Φιλοξενίας
Προσφύγων και Μεταναστών της Μυρσίνης – Κυλλήνης
Ηλείας ως οι απαιτήσεις του άρθρου 1 του
Παραρτήµατος «Α» της παρούσας.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

55520000-1 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

132.548,38€, επιβαρυνόµενο µε ΦΠΑ 24% και
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων
Ήτοι
164.360€, συµπεριλαµβανοµένωντων προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

6,2476 % επί της συµβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ).

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Κατά την εκάστοτε πληρωµή παρακρατείται φόρος
εισοδήµατος 8% για την παροχή υπηρεσιών (επί της
καθαρής συµβατικής αξίας) σύµφωνα µε το άρθρο 64
παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαµηλότερη τιµή ανά ∆οµή [ως το υψηλότερο
ποσοστό
έκπτωσης
επί
της
ηµερήσιας
προϋπολογισθείσας αξίας σίτισης κατ’ άτοµο, ήτοι του
ποσού των 5,87€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και
κρατήσεων) ή 4,73€ (συµπεριλαµβανοµένων των
κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)].

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εβδοµήντα (70) ηµερολογιακές ηµέρες.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Π/Υ ΓΕΑ 2016, ΕΦ 11-590, ΕΠΙ ΚΑΕ 0873

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡOXΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ως ο σχετικός Πίνακας του άρθρου 1 του Παραρτήµατος
«Α» της παρούσας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ως το Παράρτηµα «Α» της παρούσας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο
«ΚΗΜ∆ΗΣ»

Πέµπτη 30 Ιουνίου 2016
Πέµπτη 30 Ιουνίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ Π.Α

Πέµπτη 30 Ιουνίου 2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
ορίζεται η 4η Ιουλίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00π.µ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα
την 5η Ιουλίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ.

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις, τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν :
α. Του Ν.∆ 721/1970 (ΦΕΚ τ.Α΄ 251/23-11-70) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης
και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.
3257/2004 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄/29-7-04) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων
∆υνάµεων και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
β. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α’45/9-3-99) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
γ. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ τ.Α’248/7-11-00) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)».
δ. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄112/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραµµα ∆ιαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις».
ε. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 143/28-6-14) «Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
στ. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/8-8-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες
διατάξεις» άρθρο 157 ‘’Εγγυήσεις’’.
ζ. Του άρθρου 96 του Ν.4368/16 (ΦΕΚ τ.Α’ 21/21-2-16) «Μέτρα για την
επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» που αφορά στη «Συνδροµή του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης», καθώς και του
άρθρου 93 του ίδιου νόµου που αφορά στην παράταση της αναστολής ισχύος του Μέρους
Β’ του Ν.4281/14.
η. Του Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 64/16-3-07) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».
θ. Του Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 150/10-7-07) «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου (ΚΠ∆)».

ι. Του Π.∆ 113/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄ 194/22-11-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από
τους ∆ιατάκτες».
2.

Τις κάτωθι αποφάσεις :

α. Την υπ’ αριθµ. Α∆.Φ.800/3/710114/Σ.32/29 Ιαν 03 Απόφαση κ.ΥΕΘΑ (ΦΕΚ
τ.Β΄131/7-2-03)
περί
«Καθορισµού
Κόστους
Χηµικών Αναλύσεων που
πραγµατοποιούνται στο Χηµείο Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και δεν εκτελούνται στο
Γενικό Χηµείο του Κράτους».
β. Την υπ΄ αριθ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄
2300/3-12-07) «Περί µεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά
όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών
που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συµπληρωθεί µε την υπ΄
αριθµ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25 Ιουλ 08 απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄ 1753/2-9-08).
γ. Την υπ΄ αριθµ. Π1/2380/18 ∆εκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
µεταφορών και ∆ικτύων».
δ. Την υπ΄ αριθµ. 5143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΕΚ τ.Β΄
3335/11 ∆εκ 14) «Καθορισµός του τρόπου υπολογισµού, της διαδικασίας παρακράτησης
και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών
εφαρµογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει».
ε. Την υπ’ αριθµ. Φ.000/8/245258/Σ.37/7 Μαρ 16 Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ τ.Β’ 630/9-3-16) «Περί Ρύθµισης Θεµάτων Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου
∆ιαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π.) και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων
∆ιαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.∆.Π.)».
στ. Την Α∆.Φ.831/331446/Σ.446/24 Ιουν 16/ΑΤΑ/Γ3/3 εντολή διενέργειας
διαπραγµάτευσης, χωρίς τη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, της Αναθέτουσας
Αρχής (Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας- ΑΤΑ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
3. Τη διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου
υπηρεσιών σίτισης (catering) 400 ατόµων και χρονικού διαστήµατος εβδοµήντα
(70) ηµερών κατ’ εκτίµηση, στη ∆οµή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και
Μεταναστών της Μυρσίνης-Κυλλήνης Ηλείας.
4. Ως κριτήριο κατακύρωσης της διαπραγµάτευσης ορίζεται η χαµηλότερη
τιµή ανά ∆οµή, ως το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της ηµερήσιας
προϋπολογισθείσας αξίας σίτισης κατ’ άτοµο, ήτοι του ποσού των 5,87€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων) ή του ποσού των 4,73€
(συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ).
5. Η προϋπολογισθείσα αξία της παροχής υπηρεσιών θέµατος ανέρχεται
στο ποσό των 132.548,38€ συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων
κρατήσεων και επιβαρυνόµενο µε ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό 164.360,00€
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος
ΦΠΑ.

6. Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆ 60/07 και στο άρθρο 96 του Ν.4368/16, καθώς
και τα Παραρτήµατα «Α» και «Β» της παρούσης.
7. Ηµεροµηνία διενέργειας της διαπραγµάτευσης ορίζεται η 5η Ιουλίου 2016,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ. και τόπος η 117ΠΜ-Αίθουσα Ενηµέρωσης Επιτελείου.
8. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους το
αργότερο έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διαπραγµάτευσης (µε απόδειξη),
δηλαδή µέχρι την 4η Ιουλίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00µ.µ., αυτοπροσώπως
ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, στην Κεντρική Γραµµατεία της
Μονάδας µας 117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ-Ανδραβίδα Ηλείας-ΤΚ 27051 ή αποστέλλοντάς τον
ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή courier, στην ως άνω διεύθυνση.
9. Εναλλακτικά, ο φάκελος προσφοράς µπορεί να παραδίδεται ιδιοχείρως
την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της διαπραγµάτευσης στα αρµόδια όργανα
της Υπηρεσίας (ήτοι την Επιτροπή διενέργειας της διαπραγµάτευσης) από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα. Στην
περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το
χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
10. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο
στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
11. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το αρµόδιο συλλογικό όργανο
της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της
διαπραγµάτευσης (εφεξής : «Επιτροπή της διαπραγµάτευσης»).
12. Κατά τη διενέργεια της διαπραγµάτευσης δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την
προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
13. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης.
14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση :
α. Στον ιστότοπο του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» στις 30 Ιουνίου 2016 µε
Α∆Α : 6Ξ846-1Υ1.
β. Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) στις 30 Ιουνίου 2016 µε Α∆ΑΜ : 16PROC004688461
15. Αντίγραφα του πλήρους σώµατος της διακήρυξης διατίθενται ως ακολούθως :
α. Σε έντυπη µορφή από την Μονάδα µας, στη διεύθυνση ως µνηµονεύεται
ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιµες για το κοινό, ήτοι ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8:30 – 14:00.
β. Σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf) από την επίσηµη ιστοσελίδα της Πολεµικής
Αεροπορίας (www.haf.gr).

16. Για λοιπές γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στο Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδας µας, αρµόδιος χειριστής: Ανθστης (ΥΤΑ)
Βασιλόπουλος Γεώργιος (τηλ. 26230-65053).
Ανδραβίδα, 30 Ιουνίου 2016

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σµχος (Ι) Κων. ∆ελήµπασης
∆ιοικητής 117ΠΜ

Ανθστης (ΥΤΑ) Βασιλόπουλος Γ.
Αξκος Π/Υ 117ΠΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»:
«Β»:

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆.06/2016)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Μέρος 1ο – Όροι ∆ιαπραγµάτευσης
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της ∆ιαπραγµάτευσης
1.
Το αντικείµενο της παρούσας διαπραγµάτευσης αφορά στην ανάδειξη
παρόχου υπηρεσιών σίτισης πλήρους διατροφής των αιτούντων άσυλο και ευάλωτων
οµάδων πολιτών Τρίτων Χωρών στη ∆οµή Ανοικτής Φιλοξενίας Μυρσίνης –Κυλλήνης
Ηλείας, ως ο ακόλουθος Πίνακας:

α/α

Περιοχή ∆οµή
Φιλοξενίας

Άτοµα
/
Ηµέρα

1

ΜυρσίνηΚυλλίνη
Ηλείας

400

Κόστος Κόστος
ανά
ανά
Εκτιµώµενες
ηµέρα
ηµέρα
Ηµέρες
µε
χωρίς
ΦΠΑ
ΦΠΑ
5,87

4,73

70

Συνολικό
Κόστος (€)
µε ΦΠΑ

Π/Υ Αξία
(€) ∆γσης

164.360,00

132.548,38

2.
Το χρονικό διάστηµα των παρεχόµενων υπηρεσιών δύναται να υπερβεί τις
εβδοµήντα (70) ηµέρες, εφόσον σιτίζονται λιγότερα άτοµα ανά ηµέρα, µέχρι την πλήρη
ανάλωση της συµβατικής ποσότητας.
3.
Προβλέπεται η χορήγηση τριών (3) έτοιµων γευµάτων ανά ηµέρα (πρωινό,
µεσηµεριανό, βραδινό), συµπεριλαµβανοµένων ειδικών συσσιτίων όπως συσσίτια για
ευάλωτες οµάδες.
4.
Επισηµαίνεται, ότι υφίσταται υποχρέωση του αναδόχου να προσφέρει
µε το συσσίτιο και εµφιαλωµένο πόσιµο νερό, 3 λίτρων την ηµέρα ανά άτοµο, µε
κόστος που περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα και ανά άτοµο.
5.
Τα ειδικά συσσίτια εκτιµώνται σε ποσοστό από 10% έως 20% του συνόλου
των µερίδων της κάθε περιοχής.
6.
Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της φύσεως της παρεχόµενης υπηρεσίας και του
γεγονότος ότι ο τελικός αριθµός των γευµάτων δεν µπορεί να καθοριστεί εκ των
προτέρων, η Υπηρεσία διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα να αυξοµειώνει τον αριθµό των
σιτιζόµενων και κατά συνέπεια των ηµερήσιων µερίδων, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 12 του παρόντος Παραρτήµατος.
Άρθρο 2ο
∆ικαίωµα Συµµετοχής
1.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαπραγµάτευση έχουν όσοι ασκούν νοµίµως
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο αυτής και ειδικότερα :

α.

Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.

β.

Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ.

Συνεταιρισµοί.

δ.

Κοινοπραξίες.

2.
Οι ως άνω δικαιούµενοι συµµετοχής θα πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Σ∆Σ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139).
3.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, οι όροι «Ανάδοχος», «Υποψήφιος
Ανάδοχος» και «Οικονοµικός Φορέας» αφορούν όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω
παράγραφο 1 κατηγορίες. Οι ενώσεις υποψηφίων αναδόχων και οι κοινοπραξίες
υποψηφίων αναδόχων δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.
Άρθρο 3ο
Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών
1.

Οι προσφορές πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα :

α.
Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους
τεχνικούς όρους και τα διεθνή πιστοποιητικά που αναφέρονται στην προσφορά και
µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική.
β.
Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες
διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από
τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει
τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την
αποσφράγιση της προσφοράς.
2.
Προσφορές για µέρος µόνο των ποσοτήτων που καθορίζονται ανά ∆οµή,
ως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής διενέργειας/
αξιολόγησης του διαγωνισµού.
4.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
5.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν
στον ίδιο σφραγισµένο φάκελο προσφοράς. Σε ένα (1) από τα δύο (2) αντίγραφα και σε
κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και
αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.
Η αρίθµηση των σελίδων είναι υποχρεωτική.

6.
Ο (κύριος-εξωτερικός) φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να
φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις
ενδείξεις :


ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία γράµµατα)



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ «∆.06/2016» της 117ΠΜ.


∆ιαπραγµάτευση για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης (catering) σε
∆οµές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων-Μεταναστών Περιοχής Μυρσίνης – Κυλλήνης
Ηλείας.


Την ηµεροµηνία διενέργειας της διαπραγµάτευσης.

7.
∆εδοµένου ότι ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σε ένα (1) στάδιο σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα στην Α∆.Φ.831/877979/Σ.682/8 Απρ 16 διαταγή του ΓΕΑ/∆6/4β, ο
φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει [εντός ανεξάρτητων (τριών)
υποφακέλων), τα «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε
τα τεχνικά στοιχεία και τις τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
8.
Σχετική ανάλυση µε το περιεχόµενο των υποφακέλων παρατίθεται στα
επόµενα άρθρα.
Άρθρο 4ο
∆ικαιoλoγητικά Συµµετοχής
1.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στον
συµµετοχής, οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα:

(υπό)φάκελο

δικαιολογητικών

α.
Τα
προβλεπόµενα
–κατά
περίπτωσηεπικαιροποιηµένα
νοµιµοποιητικά έγγραφα (λ.χ ΦΕΚ που αφορούν τη διαχείριση, τα όργανα διοίκησης και
την εκπροσώπηση, κλπ), από τα οποία θα προκύπτει µε σαφήνεια ότι το/τα φυσικό/ά
πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν τα έγγραφα της υποβαλλόµενης προσφοράς,
δεσµεύει/ουν µε την υπογραφή του/τους τον συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα στο πλαίσιο
της παρούσας διαπραγµάτευσης.
β.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στη περίπτωση (4) του εδαφίου α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 ή
στην περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, το οποίο θα
είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργεια της διαπραγµάτευσης, µε το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµα του.
γ.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η
οποία φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ και στην οποία:
(1)

Θα αναγράφονται τα στοιχεία της διαπραγµάτευσης.

(2)
Θα δηλώνεται από το συµµετέχοντα ότι µέχρι την ηµέρα
υποβολής της προσφοράς του:

(α)
∆εν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για
κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στη περίπτωση (1) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/07.
(β)
∆εν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην
περίπτωση (2) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07.
(γ)
Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς
τις υποχρεώσεις του, της περίπτωσης (3) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/07.
(δ)
∆εν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην
περίπτωση (2) του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07.
(ε)
∆εν τελεί σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆ 118/07, κατά
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
(στ)
∆εν
έχει
διαπράξει
σοβαρό
επαγγελµατικό
παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την
επαγγελµατική του ιδιότητα.
(3)
Να βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της
παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα χρησιµοποιήσει ως άµεσους
ή έµµεσους αντιπροσώπους του, µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς των τριών (3)
κλάδων των Ε.∆. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία
τους.
(4)
Να βεβαιώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται το σύνολο
των όρων της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε γνώση των διατάξεων που
διέπουν τις διαδικασίες διαπραγµάτευσης.
δ.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του N.1599/1986, η
οποία φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, µε την οποία ο
συµµετέχων θα αναλαµβάνει την υποχρέωση, στην περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης
και κληθεί για την υπογραφή της οικείας σύµβασης, για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των δικαιολογητικών που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του
παρόντος Παραρτήµατος.
ε.
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχει στο διαγωνισµό
µε εκπρόσωπό του (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π.∆ 118/07).
2.
Σε περίπτωση µη ή κατά παρέκκλιση, υποβολής των ανωτέρω
αναφερόµενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 5ο
∆ικαιoλoγητικά Τεχνικής Προσφοράς
1.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στον (υπό)φάκελο τεχνικής προσφοράς
οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα:
α.
Πλήρη τεχνική περιγραφή (Τ.Π) στην ελληνική γλώσσα των
παρεχόµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τους εν ισχύ

κανόνες υγιεινής των τροφίµων, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΕΚ 852/04 και 853/04, τον
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Στην εν λόγω Τ.Π θα περιλαµβάνονται, πέραν της
περιγραφής του τρόπου υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου, και τα ακόλουθα :
(1)
Κατάσταση που αφορά στο προσωπικό (αριθµός,
ειδικότητα, προϋπηρεσία, βάρδιες, ώρες παροχής υπηρεσιών) που θα απασχοληθεί στο
παρεχόµενο έργο.
(2)
Στοιχεία που αφορούν στη µέθοδο επόπτευσης και ελέγχου
παρασκευής, µεταφοράς και παράδοσης του συσσιτίου.
(3)
Στοιχεία που αφορούν στα µέτρα που θα λάβει για να
εξασφαλίσει την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.
β.
∆ήλωση του συµµετέχοντος στη διαπραγµάτευση για το χρόνο
ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 7 του
παρόντος Παραρτήµατος.
γ.
∆ήλωση του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης και παρασκευής
των γευµάτων, οι οποίοι δύνανται να υποστούν εξ’ αρχής ή/και κατά τη διάρκεια της
σύµβασης, υγειονοµικό έλεγχο από την Υπηρεσία.
δ.
Την άδεια λειτουργίας του οικονοµικού φορέα, στην οποία θα
αναγράφεται ότι το πεδίο δραστηριότητας του προσφέροντος είναι ή περιλαµβάνει την
παροχή υπηρεσιών σίτισης.
ε.

Την πιστοποίηση κατά ISO 22000/2005 και ISO 9001:2008 ή

ισοδύναµα.
Σηµείωση: Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης από το σύνολο των
συµµετεχόντων για την υπόψη περιοχή του πιστοποιητικού ISO 22000/2005, να
περιγράφεται επαρκώς στην Τεχνική Περιγραφή ο τρόπος που εξασφαλίζεται η
τήρηση των αρχών του HACCP βάσει του οδηγού υγιεινής υπ’ αριθµ. 5 του ΕΦΕΤ.
στ. ∆ήλωση των κατάλληλων οχηµάτων που θα διενεργούν τη µεταφορά
του συσσιτίου από τις εγκαταστάσεις παρασκευής του στις ∆οµές Φιλοξενίας, η οποία να
συνοδεύεται από αντίγραφο των απαραίτητων προς τούτο αδειών κυκλοφορίας.
ζ.
Κωδικό αριθµό έγκρισης αδείας λειτουργίας εγκατάστασης του ΕΦΕΤ,
εφόσον απαιτείται από τον ΕΚ 852/2004. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν
απαιτείται, ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται στην τεχνική του προσφορά να
προσδιορίζει τους λόγους της µη υποβολής του Κωδικού, που να τεκµηριώνονται από τον
ΕΚ 852/2004.
η.
δραστηριότητας,
προµηθευτών.

Λίστα µε αναλυτικά στοιχεία (διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, περίο
στοιχεία επικοινωνίας) όλων των συνεργαζόµενων µε αυτόν

θ.
Εάν ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους
την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση συµβατικού αντικειµένου, πρέπει να
αποδεικνύει µε την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο
µέσα, προσκοµίζοντας έγγραφη δέσµευση των επιχειρήσεων αυτών (δηλώσεις
συνεργασίας) περί διάθεσης σε αυτόν των αναγκαίων µέσων και εκτέλεσης κάθε
απαιτούµενης εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει
συµπληρωµένο και τον παρακάτω πίνακα.

Περιγραφή τµήµατος
Προµήθειας που προτίθεται ο
υποψήφιος προµηθευτής να
αναθέσει σε Υπεργολάβο

Επωνυµία
Υπεργολάβου

Ηµεροµηνία ∆ήλωσης
Συνεργασίας

2.
Σε περίπτωση µη ή κατά παρέκκλιση, υποβολής των ανωτέρω
αναφερόµενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 6ο
∆ικαιoλoγητικά Οικονοµικής Προσφοράς
1.
ακόλουθα:

Ο

(υπό)φάκελος

της οικονοµικής

προσφοράς περιλαµβάνει

τα

α.
Την προσφερόµενη τιµή (ποσοστό έκπτωσης) ανά ∆οµή, η οποία θα
αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της
αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως.
Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις
επί των κρατήσεων. Επίσης, στην τιµή περιλαµβάνονται τα έξοδα παράδοσης, µεταφοράς
και εγκατάστασης για την εκτέλεση των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και του
παρελκόµενου εξοπλισµού, στο χώρο που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο από την
Υπηρεσία.
β.
Ως προσφερόµενη τιµή νοείται το ποσοστό έκπτωσης επί της
ηµερήσιας προϋπολογισθείσας αξίας σίτισης κατ’ άτοµο, ήτοι του ποσού των 5,87€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων) ή 4,73€ (συµπεριλαµβανοµένων των
κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ).
γ.
Η τιµή θα είναι συνολική για τα τρία (3) γεύµατα και γίνεται
αποδεκτό ότι έχει κατανεµηθεί η τιµή µε αναλογία 20%,40% και 40% για το πρωινό,
το γεύµα και το δείπνο αντίστοιχα.
δ.
Εφόσον παραγγελθεί και διατεθεί µέρος ηµερήσιας µερίδας
δηλαδή πρωινό, γεύµα ή δείπνο η πληρωµή θα είναι το 20%, 40% ή 40% αντίστοιχα
της τιµής του αναδόχου µε την οποία θα υπογραφεί η σύµβαση.
ε.
∆εδοµένου ότι υφίσταται υποχρέωση του αναδόχου να
προσφέρει µε το συσσίτιο και εµφιαλωµένο πόσιµο νερό, 3 λίτρων την ηµέρα ανά
άτοµο, ο συµµετέχων θα συνυπολογισεί στην προσφερόµενη τιµή για τις εν λόγω
∆οµές, το οικείο κόστος.
στ. Η αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης γίνεται µέχρι δύο (2)
δεκαδικά ψηφία.
ζ.
Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται οι
παρεχόµενες υπηρεσίες.
2.
Σε περίπτωση µη ή κατά παρέκκλιση, υποβολής των ανωτέρω
αναφερόµενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 7ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για εκατόν
είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
3.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα
τριάντα (30) ηµερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται,
εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.
4.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η πρόοδος
αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά
πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν στο
διαγωνισµό.
Άρθρο 8ο
Επιλογή Αναδόχου και Κατάρτιση Σύµβασης
1.
Η επιλογή του οικονοµικού φορέα και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων
της διαπραγµάτευσης θα γίνει µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από εισήγηση
της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αυτής.
2.
Η σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το σχέδιο του Παραρτήµατος «Β»
της παρούσας διακήρυξης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της
σύµβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή
συµπλήρωση της προσφοράς του οικονοµικού φορέα.
3.
Προ της υπογραφής της σχετικής σύµβασης, το συντοµότερο δυνατόν
από την ειδοποίησή του από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας οφείλει
να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, που θα
καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ.
β.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου 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
αδίκηµα, από τα αναφερόµενα στη περίπτωση (1) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/07. Επισηµένεται ότι είναι δυνατή η προσκόµιση από, ηλεκτρονικού
αντιγράφου ποινικού µητρώου σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 9441οικ/.7-4-15
Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, η γνησιότητα των οποίων θα ελέγχεται
δειγµατοληπτικά από την Υπηρεσία.

γ.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
δ.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µονό για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
ε.
Πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας του αρµοδίου ∆ηµοσίου
Ταµείου (είσπραξη χρηµάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης), δηλαδή βεβαίωση ότι
δεν εκκρεµεί οφειλή σε βάρος του αναδόχου.
στ.
Πιστοποιητικού
ασφαλιστικής
επικουρικής), για το απασχολούµενο προσωπικό.

ενηµερότητας

(κύριας

και

4.
Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς ενθαρρύνονται όπως προβούν
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των ανωτέρω δικαιολογητικών
(παρ. 3β, 3γ, 3δ, 3ε και 3στ), παράλληλα µε τη σύνταξη των προσφορών τους και τη
συµµετοχή τους στη διαπραγµάτευση, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η άµεση
ενεργοποίηση της σύµβασης που θα υπογραφεί.
5.
Ο οικονοµικός φορέας πoυ δεv προσέρχεται µέσα στηv προθεσµία πoυ τoυ
ορίστηκε vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση ή δεν προσκοµίζει τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά για την υπογραφή της, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv
κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνοµά τoυ και από τη σύµβαση, καθώς και από
κάθε δικαίωµα πoυ απορρέει από αυτές, µε όλες τις λοιπές προβλεπόµενες από το Π.∆
118/07 συνέπειες, µετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από
γνωµοδότηση τoυ αρµοδίου οργάνου.
6.
Η εκτιµώµενη χρονική διάρκεια της σύµβασης ανέρχεται σε εβδοµήντα (70)
ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της ή έως τη συµπλήρωση της συµβατικής
αξίας και εξαρτάται από το ηµερήσιο πλήθος των σιτιζόµενων.
7.
Το χρονικό διάστηµα των παρεχόµενων υπηρεσιών δύναται να υπερβεί τις
εβδοµήντα (70) ηµέρες, µέχρι την πλήρη ανάλωση της συµβατικής ποσότητας ή την
ανάλωση του κατακυρωθέντος ποσού της δαπάνης.
8.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης από την ΠΑ και εν γένει από το
ελληνικό ∆ηµόσιο σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδοθεί µέρος ή το
σύνολο της συµβατικής ποσότητας (προσέλευση ή έκτακτη αναχώρηση τµήµατος ή και
του συνόλου των προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας, κατανάλωση λιγότερων µερίδων
κλπ).
Άρθρο 9ο
Εγγυoδοσία
1.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ τ.Α΄139/276-97) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης
να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών, αν δεν είναι διατυπωµένα
στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσηµη µετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών
ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν και τον όρο
ότι η εγγυητική επιστολή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της
κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυητικών επιστολών θα δίνεται σε ευρώ (€).
Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στις Προσθήκες «1» και «2» του
παρόντος Παραρτήµατος.
2.

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής :

∆εν απαιτείται για τη συµµετοχή στη διαπραγµάτευση η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής λόγω του επείγοντος της διενέργειας και ολοκλήρωσης
αυτής.
3.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης:

α.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o ανάδοχος είναι
υπoχρεωµέvoς vα καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει
ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
β.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι
µεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο.
γ.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, την
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων
µεταξύ των συµβαλλοµένων.
4.

Εγγυητική επιστολή για τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής :

Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής στον ανάδοχο
µέχρι ποσοστού 15% επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 περίπτωση (δ) του άρθρου 157 του Ν.4281/14, εφόσον υποβληθεί
σχετικό αίτηµα µε την προσφορά του.
5.
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση
κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
6.
Ν.4281/14.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 157 του

7.
Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των
υπηρεσιών θέµατος, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα (µε επιστροφή της αρχικής).
8.
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα
επισυναπτόµενα της παρούσας διακήρυξης υποδείγµατα. ∆ιαφορετική διατύπωση, λόγω
χρήσης τυποποιηµένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, δεν καθιστά την εγγυητική

επιστολή, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόµενο που καθορίζεται από το νόµο
και την παρούσα διακήρυξη.
Μέρος 2ο – Υλοποίηση Συµβατικού Αντικειµένου και Απαιτήσεις Υπηρεσίας
Άρθρο 10ο
Υποχρεώσεις Αναδόχου – Πρόγραµµα Συσσιτίου
1.
Οι κατ’ ελάχιστο απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τον ανάδοχο
είναι οι εξής:
α. Η πιστή τήρηση του συνόλου των αγορανοµικών και για την ασφάλεια
τροφίµων διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας και ιδιαίτερα του ΚΤΠ και των
ΕΚ 852/04 και ΕΚ 853/04.
β. Τα προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του
συσσιτίου να είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
γ. Τα σκεύη που θα χρησιµοποιούνται για την παρασκευή, µεταφορά και
αποθήκευση θα εναρµονίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών.
δ. Οι µερίδες του συσσιτίου θα παρατίθενται στους δικαιούχους και θα
διατίθενται σε σκεύη µιας χρήσεως, µε µέριµνα του αναδόχου.
2.

Το πρόγραµµα συσσιτίου των αιτούντων άσυλο διακρίνεται ως ακολούθως:
α.

Γενικό Συσσίτιο ως Προσθήκη «3» του παρόντος.

β.

Συσσίτιο για βρέφη (0-6 µηνών) ως Προσθήκη «4» του παρόντος.

γ.

Συσσίτιο για βρέφη (6-12 µηνών) ως Προσθήκη «5» του παρόντος.

δ.

Συσσίτιο για παιδιά (1 ως 12 ετών) ως Προσθήκη «6» του παρόντος.

ε.

Συσσίτιο για διαβητικούς ως Προσθήκη «7» του παρόντος.

στ. Συσσίτιο για ευάλωτες οµάδες (έγκυοι, θηλάζουσες κτλ) ως Προσθήκη
«8» του παρόντος
Σηµείωση: Επισηµαίνεται ότι για την παρασκευή των συσσιτίων να µην
χρησιµοποιούνται είδη που δεν επιτρέπονται από τη µουσουλµανική θρησκεία (χοιρινό
κρέας, αλκοόλ).
3.
Τα τρία (3) γεύµατα θα πρέπει να παρατίθενται από προσωπικό του
αναδόχου από 07:00 ως την 09:00 για το πρωινό, από 12:30 ως την 14:30 για το
µεσηµεριανό και από 19:00 ως την 21:00 για το βραδινό και στην ενδεικνυόµενη για
βρώση θερµοκρασία. Το σχετικό χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό και τροποποιείται µετά
από σύµφωνη γνώµη του αναδόχου και της Υπηρεσίας.
4.
Υφίσταται υποχρέωση του αναδόχου να προσφέρει µε το συσσίτιο και
εµφιαλωµένο πόσιµο νερό, 3 λίτρων την ηµέρα ανά άτοµο, µε κόστος που περιλαµβάνεται
στην προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα και ανά άτοµο.

5.
Ο ανάδοχος θα πρέπει µε δικά του έξοδα να διαµορφώσει τους χώρους
παράθεσης, να διαθέτει υλικά διανοµής φαγητού (ποτήρια, σκεύη, χαρτοπετσέτες κτλ.),
καθώς και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής.
6.
Μετά τη λήξη της σύµβασης, ο ανάδοχος θα παραδίδει τους χώρους ως
έχουν και θα έχει τη δυνατότητα να αποσύρει τις κατασκευές του και τα µηχανήµατα –
έπιπλα ιδιοκτησίας του.
7.
SERVICE).

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται µε σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης (SELF

8.
Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει υπεύθυνο έργου (κύριο και
αναπληρωµατικό), ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή εκτέλεση του
συµβατικού αντικειµένου και αφετέρου, να συνεργάζεται προς τούτο µε τα αρµόδια
όργανα της Υπηρεσίας για την επίλυση τυχόν προβληµάτων που θα ανακύψουν.
9.

Το προσωπικό του ανάδοχου:
α.

Θα φέρει διακριτική αµφίεση ή χαρακτηριστικό.

β.
Θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόµενους εµβολιασµούς και λοιπές
εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις.
γ.
Θα είναι ευγενικό, ευπρεπούς εµφάνισης και θα δέχεται κάθε έλεγχο
από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας.
10. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει σε εβδοµαδιαία βάση στην αρµόδια για την
πληρωµή του Υπηρεσία (117ΠΜ), τα πρωτόκολλα οριστικής, ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής του συσσιτίου, που θα υπογράφονται παρουσία του από τις
αρµόδιες τριµελείς Επιτροπές και εκπρόσωπο του Τοπικού Συντονιστικού Κέντρου
∆ιαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕ∆Π), συνοδευόµενα από το αντίστοιχο
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών για την πληρωµή του.
Άρθρο 11ο
Ποιότητα Προσφεροµένων Ειδών – Έλεγχος
1.

Ποιότητα προσφεροµένων ειδών:

α.
Όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών.
β.
Με µέριµνα του ανάδοχου πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις
υγειονοµικής µεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών (µεταφορά εντός καθαρών
συσκευασιών, καθαριότητα και απολύµανση χώρων ευθύνης του).
γ.

Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα για το

σκοπό αυτό.
δ.
Οι συσκευασίες των συσσιτίων θα εναρµονίζονται µε τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών για την χρήση τους σε ζεστά και κρύα
τρόφιµα έτσι ώστε να ευνοούν τη διατήρηση της θερµοκρασία τους και να εξασφαλίζουν
την καταλληλότητα προς κατανάλωση.
ε.
Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και µε την παρουσία του
αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς κατανάλωση

ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο στρατιωτικό εργαστήριο ή σε αντίστοιχο
εργαστήριο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους παρακάτω
ελέγχους, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία:
(1)

Μικροβιολογικό

(2)

Χηµική ανάλυση

(3)

Ιστολογική εξέταση

στ. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται από το προς εξέταση είδος θα είναι
πέντε (5) και θα συνοδεύονται από τον αντίστοιχο αριθµό αντιδειγµάτων. Τα
δείγµατα και τα αντιδείγµατα πρέπει να συλλέγονται σύµφωνα µε τις οδηγίες
δειγµατοληψίας και να µεταφέρονται στο εργαστήριο µε επίσηµο τρόπο συνοδευόµενα
από το δελτίο αποστολής του εκάστοτε εργαστηρίου, να αποστέλλονται δε στο εργαστήριο
στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα και υπό ψύξη. Τα δείγµατα και αντιδείγµατα πρέπει να
σηµαίνονται κατάλληλα µε τα στοιχεία της ταυτότητας τους (ιχνηλασιµότητα) και να
αναφέρεται η ηµεροµηνία λήξης για τα είδη που προβλέπεται (τυροκοµικά). Το κόστος
τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει και το κόστος των χηµικών
αναλύσεων. Το εν λόγω κόστος θα καταβάλλεται από τον ανάδοχο την ηµέρα που θα
πραγµατοποιηθεί η λήψη δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο ή µε συµψηφισµό των
οφειλοµένων σε αυτόν κατά τη διαδικασία πληρωµών.
ζ.
Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι
απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων.
2.

Έλεγχος κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου:

α.
Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα συσσίτια (βάρος,
περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χηµικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από αρµόδια
επιτροπή υγειονοµικού προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις
προς τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας.
β.
Τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας θα ελέγχουν την καθαριότητα των
χώρων παρασκευής των µερίδων.
γ.
Ο έλεγχος αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία των χώρων παράθεσης
(υγειονοµικός έλεγχος τροφίµων), στην ασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων.
δ.
Η υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονοµικό έλεγχο των
εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του ανάδοχου, ώστε να διαπιστώνεται η συµµόρφωσή του
µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις.
Άρθρο 12ο
Παραγγελία – Παράδοση – Παραλαβή Μερίδων
1.
Η παραγγελία των µερίδων, η ποσότητα των µερίδων, καθώς και τυχόν
ειδικές οδηγίες για την παρασκευή τους, βάσει των προγραµµάτων των προσθηκών του
παρόντος Παραρτήµατος, θα δίνονται καθηµερινά εγγράφως µε φαξ ή µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την προηγούµενη ηµέρα από την παράδοση, µέχρι την 11:00.
Παραγγελία που θα δίνεται σε µικρότερο χρονικό διάστηµα, θα εκτελείται εφόσον υπάρχει
η δυνατότητα από τον προµηθευτή να την υλοποιήσει χωρίς να αποβεί σε βάρος της
ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών.

2.
Η Υπηρεσία διατηρεί, µονοµερώς, το δικαίωµα να τροποποιεί,
αυξοµειώνοντας ανάλογα µε τις εκάστοτε ηµερήσιες ανάγκες σίτισης, τον αριθµό των
µερίδων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, µέχρι την 18:00 της
προηγούµενης ηµέρας από την παράδοση. Επιπλέον ο ανάδοχος διατηρεί υποχρέωση
δυνατότητας παράδοσης του πρωινού κάθε ηµέρας του γενικού συσσιτίου µε ετοιµότητα
παράδοσης εντός µίας (1) ώρας.
3.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εφοδιάζει επαρκώς το
Κέντρο και αναλόγως των αναγκών µε τα απαραίτητα σκεύη και αναλώσιµα (αλάτι, πιπέρι,
χαρτοπετσέτες, ποτήρια κτλ).
4.
Τα φαγητά πρέπει να παραδίδονται µέσα σε ισοθερµικά κουτιά
µεταφοράς και να αφήνονται µέσα στα ισοθερµικά κουτιά µεταφοράς προκειµένου να
διατηρούνται στην κατάλληλη θερµοκρασία. Τα ισοθερµικά κουτιά µεταφοράς πρέπει να
είναι καθαρά από την εταιρεία την επόµενη ηµέρα ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή.
5.
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης του συνόλου των
παρεχόµενων υπηρεσιών, η επίβλεψη και η παραλαβή τους θα γίνεται από τριµελή
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό
αυτό, ανά Ανοικτή ∆οµή Φιλοξενίας. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του
έργου θα παρακολουθεί διαρκώς τη χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία αλλά και την όλη
υλοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και ιδιαίτερα αν η διαδικασία υλοποίησης είναι
σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του αναδόχου, καθ’ όλα τα
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας µέχρι και της τελικής διάθεσης, σε συνεργασία µε
τους αρµόδιους φορείς.
6.
Καθηµερινά θα συντάσσονται εις διπλούν (2) καταστάσεις
παραληφθεισών µερίδων (πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) που θα
συνυπογράφονται από την αρµόδια επιτροπή της ανωτέρω παραγράφου, τον επικεφαλή αρµόδιο του Κέντρου Φιλοξενίας και τον Υπεύθυνο του έργου εκ µέρους του αναδόχου.
7.
Σε περίπτωση που οι παραγγελθείσες µερίδες δεν καταναλωθούν εντός
της ηµέρας, να επιστρέφονται στον ανάδοχο κατά την ολοκλήρωση της επόµενης χρονικά
παράδοσης. Ο αντισυµβαλλόµενος φέρει την ευθύνη για τη διαχείρισή τους.
8.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τις υποδείξεις της
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.
9.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά ή
παραλείψει να φέρει ορισµένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει
καθόλου, τότε η Υπηρεσία µπορεί να αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το
ελεύθερο εµπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής
απορρίψει τα προσφερόµενα είδη και ο ανάδοχος δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα
προθεσµία εντός ώρας το αργότερο, παραιτούµενος ρητώς από κάθε δικαίωµα.
10.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η τυχόν επιπλέον διαφορά τιµής
αγοράς µεταξύ συµβατικής και εκ του ελευθέρου εµπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο και
καταλογίζονται σε βάρος αυτού µετά από έκδοση σχετικής απόφασης σύµφωνα µε τα
ισχύοντα.
11.
Μετά το πέρας της διανοµής των γευµάτων, ο ανάδοχος υποχρεούται για
την συλλογή των σκευών και των µέσων που τυχόν διαθέτει.

12.
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα απόκρισης και αντιµετώπισης
οποιουδήποτε προβλήµατος δικής του υπαιτιότητας παρουσιαστεί κατά τη διανοµή των
γευµάτων µέσα σε χρονικό περιθώριο το αργότερο µίας (1) ώρας.
Άρθρο 13ο
Πληρωµή
1.
Η πληρωµή του εκάστοτε αναδόχου θα διενεργείται τµηµατικά (σύµφωνα
και µε τυχόν ειδικότερες προβλέψεις της κατακυρωτικής απόφασης της Αναθέτουσας
Αρχής) από την 117ΠΜ, για τις εβδοµαδιαίες υπηρεσίες σίτισης που παρασχέσθηκαν και
τις µερίδες συσσιτίου που παραδόθηκαν, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, την
τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου, καθώς και τις ισχύουσες διατάξειςδιαδικασίες και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά.
2.
Η τµηµατική εξόφληση του αναδόχου, διενεργείται µόνον κατόπιν
προσκόµισης κάθε φορά των δικαιολογητικών που περιγράφονται κατωτέρω.
3.
Η πληρωµή θα γίνεται µε την έκδοση Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος
(ΤΧΕ), µε µέριµνα της 117ΠΜ και η εξόφληση θα πραγµατοποιείται από το αρµόδιο
∆ηµόσιο Στρατιωτικό Ταµείο Λάρισας (∆ΣΤ/Λ). Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
προς την Υπηρεσία κατά την πρώτη τµηµατική πληρωµή του, Βεβαίωση Τραπέζης στην
οποία θα αναγράφεται ο τηρούµενος στην τράπεζα αριθµός λογαριασµού (ΙΒΑΝ) του,
στον οποίο θα γίνει η εξόφληση. Το αρµόδιο ∆ηµόσιο Στρατιωτικό Ταµείο προβαίνει στην
εξόφληση του αναδόχου στο λογαριασµό Τραπέζης που έχει δηλωθεί και στην απόδοση
του Φόρου Εισοδήµατος.
4.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής για την εξόφληση της υλοποίησης
του συµβατικού αντικειµένου είναι :
α.
Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των µερίδων του
συσσιτίου από τις αρµόδιες Επιτροπές της Υπηρεσίας, µε το οποίο θα πιστοποιείται η
καταλληλότητα των παραλαµβανοµένων ειδών.
β.

Η προσκόµιση εκ µέρους του αναδόχου :

(1)
Τιµολογίου επί πιστώσει, στο οποίο θα προσδιορίζονται
αναλυτικά οι παρασχεθείσες µερίδες συσσιτίου (περιγραφή ειδών, τιµές, ποσότητες,
ηµεροµηνία διάθεσης, κλπ).
(2)
Πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας του αρµοδίου
∆ηµοσίου Ταµείου (είσπραξη χρηµάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης), δηλαδή
βεβαίωση ότι δεν εκκρεµεί οφειλή σε βάρος του προµηθευτή.

(3)
Πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και
επικουρικής), για το απασχολούµενο προσωπικό, εφόσον το ποσό που πρόκειται να
πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70 €.
γ.
Κάθε άλλου δικαιολογητικού που απαιτείται βάσει της ισχύουσας
νοµοθεσίας και ζητείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωµή.
5.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

6.
Η µη προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αποτελεί
λόγο λύσης της σύµβασης.
7.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη της
υποβολής του/των τιµολογίου/ων και των λοιπων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.
8.
Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4152/2013
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄
107/9-5-2013) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική
αίτηση του προµηθευτή, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου
αναφοράς (το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον
πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηµατοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον
ποσοστιαίες µονάδες.
9.
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν
δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7
του Π∆ 118/2007. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, κλπ).
10.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, οι οποίες
αναλύονται ως κατωτέρω:
Περιγραφή Κρατήσεων
Υπέρ ΜΤΑ
Υπέρ ΕΛΟΑΑ
Χαρτόσηµο 2%
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου
Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Σύνολο

Ποσοστά
4%
2%
0,12%
0,024%
0,10%
0,003%
0,0006%
6,2476%

11.
Κατά την πληρωµή του αναδόχου, παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το Ν.4254/14, φόρος
εισοδήµατος ποσοστού 8% επί της συµβατικής αξίας (άνευ ΦΠΑ), ενώ η Υπηρεσία
βαρύνεται µε τον αναλογούντα ΦΠΑ.
12.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωµής του αναδόχου, όταν
αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ σε µη έγκαιρη παράδοση των τιµολογίων,
σε λανθασµένη έκδοση αυτών, σε συµβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι παράγοντες
άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν.
Άρθρο 14ο
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου – Εξαιρέσεις
1.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην προθεσµία που του
ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει
από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.

2.
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή
εκτέλεσε το συµβατικό αντικείµενο στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων
προµηθειών / παροχή υπηρεσιών.
3.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύµβαση, επιβάλλονται κυρώσεις µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου
για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,
αφού πρώτα κληθεί για παροχή εξηγήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του
Π∆ 118/07.
4.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
τη σύµβαση, όταν:
α.
Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή οι συµβατικές υπηρεσίες δεν
εκτελέσθηκαν µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
β.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται

παρακάτω:
(1)
Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των
εργασιών του Προσωπικού της εταιρείας.
(2)
Πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου
που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη.
(3)

Πληµµύρα.

(4)

Σεισµός.

(5)

Πόλεµος / Τροµοκρατική Ενέργεια.

(6)
∆ιακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη στα
µηχανήµατα που βεβαιώνεται αρµοδίως και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της
σύµβασης από τον ίδιο τον ανάδοχο ή από προµηθευτή πρώτων υλών.
(7)

Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς δικτύου).

(8)

Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMPARGO).

5.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν παραδώσει όλη την ποσότητα
συσσιτίου ή µέρος αυτού που ανέλαβε να προµηθεύσει µέσα στις προθεσµίες που
καθορίζονται από την παρούσα σύµβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτηµα
παράτασης ή σε περίπτωση απόρριψης όλης ή µέρους της ποσότητας του συσσιτίου και
µη αντικατάστασής του µέσα στις καθορισµένες προθεσµίες ή σε περίπτωση αθετήσεως
οποιουδήποτε όρου της σύµβασης αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του
αρµόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, κατά
το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος (άρθρο 34 του Π.∆ 118/07). Η κήρυξη του
προµηθευτή ως εκπτώτου έχει τις παρακάτω συνέπειες αθροιστικά ή διαζευκτικά:
α.
σύµβασης.

Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της

β.
Εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου σε βάρος του εκπτώτου
αναδόχου, είτε από τους υπόλοιπους οικονοµικούς φορείς που είχαν λάβει µέρος στη
διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε νέα διαπραγµάτευση. Κάθε
άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται
ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα παροχή υπηρεσιών θέµατος,
κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του
καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και
µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ.
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο
ή µέρος των προµηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής των Π.∆ 60
και 118/07. Ο αποκλεισµός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγµατοποιείται µόνο µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
δ.
Καταλογισµός στον ανάδοχο ποσού ίσου µε το 10% της αξίας του του
συµβατικού αντικειµένου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα
να παρέξει τις συµβατικές υπηρεσίες µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας
του διαγωνισµού ή της διαπραγµάτευσης, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του
δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στο
άρθρο 32, παρ. 2 και 3 του Π.∆ 118/07.
ε.
Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον
έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο
υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για
τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου σε βάρος
εκπτώτου αναδόχου γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά
περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η
διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών
προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.
6.
Με τηv απόφαση κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου από τη σύµβαση
µπορεί vα του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του συµβατικού αντικειµένου µέχρι
τηv πρoηγoύµεvη της ηµερoµηvίας διενέργειας τoυ διαγωvισµoύ πoυ γίνεται σε βάρος
τoυ, πέραν της oπoίας oυδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απoρριφθέvτoς είδους γίνεται
δεκτή.
7.
Σε περίπτωση εκτέλεσης των συµβατικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη
των οριζόµενων στο άρθρο 3 του Π.∆. 118/07, µε παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά τους, είναι δυνατή η παραλαβή
τους, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση του έχοντα την
οικονοµική εξουσία, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07).
8.
Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως εν όλω ή εν
µέρει κατά την κρίση της την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύµβασης εν όλω ή εν
µέρει κατά την κρίση της, επιφυλασσόµενη κάθε άλλου νοµίµου δικαιώµατός του, στην
περίπτωση που :
α.
άρθρα.

∆εν εκτελέσει ο ανάδοχος τα συµφωνηθέντα στα προηγούµενα

β.
∆εν τηρήσει ο ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της σύµβασης και της
σχετικής διακήρυξης, τούτων θεωρουµένων όλων ουσιωδών.
γ.
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, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
9.
Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η επιβολή
τυχόν ποινικών ρητρών, διατηρουµένου του δικαιώµατος καταλογισµού σε βάρος του
αναδόχου της διαφοράς τιµής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής
ζηµίας που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση του συγκεκριµένου συµβατικού
αντικειµένου, µε βάση την απόφαση της Υπηρεσίας σε άλλο ανάδοχο. Περαιτέρω η
Υπηρεσία δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου
σύµφωνα µε τη σύµβαση προς τον ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους
υποχρεώσεων, ενώ οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
10.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζηµιές και δαπάνες
του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων µέσων κατά του σχετικού
διαγωνισµού.
11.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στα Π.∆ 60-118/07, o
ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας
από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.
12.
Ο ανάδοχος, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιµοποιήσει κατά
την εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν έχουν καµία απολύτως σχέση εξαρτηµένης
εργασίας µε την Υπηρεσία, οι δε µισθοί, ηµεροµίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες
αµοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι αυτών
µε τους οποίους συνδέεται µε εργασιακή ή άλλη σχέση.
13.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή αποζηµίωσης στην Υπηρεσία, σε
περίπτωση που το συµβατικό αντικείµενο εκτελεστεί πληµµελώς και προκληθεί βλάβη,
φθορά ή καταστροφή υλικού και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.
Άρθρο 15ο
Κυρώσεις σε Βάρος του Αναδόχου - Ποινικές Ρήτρες
1.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, επιβάλλονται στον
ανάδοχο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και έγκρισης της
Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις:
(1)

Αδυναµίας υλοποίησης παραγγελιών - ελλείψεις προϊόντων.

(2)

Χρονικής καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων.

(3)
Άρνησης αντικατάστασης προϊόντων τα οποία δεν
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, κατόπιν µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής
εξέτασης, ή χρονικής καθυστέρησης πέραν των τριών (3) ωρών στην αντικατάσταση
αυτών.

(4)
Επαναλαµβανόµενης απαίτησης
αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας.

της

Υπηρεσίας

για

(5)
Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεποµένης καθαριότητος, τόσο
κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία και µεταφορά των προϊόντων.
(6)

Μη συµµόρφωσης του προµηθευτή στις υποδείξεις των

αρµοδίων Οργάνων,
επιβάλλεται
▬

Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο 1.000,00€.

▬

Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο 1.500,00€.

▬

Για την τρίτη παράβαση, πρόστιµο 2.000,00€.

▬

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

β.
Όσον αφορά στα προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία
είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ή είναι ακατάλληλα
για ανθρώπινη κατανάλωση (µε τοξικές ουσίες, ουσίες που υπέχουν µόλυνση κλπ.),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ΚΤΠ και στις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας,
επιβάλλεται:
(1)
Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο πέντε χιλιάδες ευρώ
(€5.000,00). Παράλληλα γίνεται έγγραφη ενηµέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ και στο
ΓΕΑ/∆ΥΓ, ενώ διακόπτεται η υλοποίηση της σύµβασης έως ότου υπάρξουν διορθώσεις
και διορθωτικές ενέργειες για το συγκεκριµένο πρόβληµα και έλεγχος της
αποτελεσµατικότητας αυτών των ενεργειών µε ανάλογο αποδεικτικό από τον ανάδοχο. Για
το χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει, η Υπηρεσία µπορεί να προµηθεύεται τα
απαιτούµενα προϊόντα από άλλον οικονοµικό φορέα, επιβαρύνοντας το συµβασιούχο µε
την επιπλέον διαφορά που θα προκύψει στην τιµή.
(2)
Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση.
2.
Όταν ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, του επιβάλλονται αθροιστικά ή
διαζευκτικά οι προβλεπόµενες από το Π.∆.118/07 κυρώσεις.
3.
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από αθέτηση
κάποιου όρου της σύµβασης από τον ανάδοχο, εισπράττεται από όσα ο ανάδοχος έχει
λαµβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή
ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης
δηµοσίων εσόδων. Επίσης µε τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια µέσα, εισπράττονται τα ποσά
που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. Η διαδικασία είσπραξης των προστίµων θα αρχίζει
µετά τη λήψη από τον ανάδοχο της σχετικής γνωστοποίησης της Π.Α.
Άρθρο 16ο
Υπεργολαβίες
1.
Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, αναθέτει οποιοδήποτε µέρος ή σύνολο του συµβατικού αντικειµένου
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί στην
προσφορά του.

2.
Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της σύµβασης, αποδεδειγµένα
διακοπεί η συνεργασία του αναδόχου µε υπεργολάβο/υπεργολάβους, που έχει
συµπεριλάβει στην προσφορά του, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, ενώ η εκτέλεση της σύµβασης θα συνεχίζεται
από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από πιθανά
νέους συνεργάτες / υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση της, µετά από
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του
υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, θα
πρέπει να αποδείξει ο ανάδοχος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν
όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.
3.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύµβασης,
φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος ανεξαρτήτως υπεργολαβιών και συνεργασιών του.
Άρθρο 17ο
Εκχωρήσεις
1.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί
µεταξύ αυτού και της αρµόδιας Υπηρεσίας.
2.
Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συµβατικού τιµήµατος (δικαίωµα
του αναδόχου) σε αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα, µετά από αίτηµά του και έγκριση
της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 18ο
Εµπιστευτικότητα
1.
Ο ανάδοχος, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, οφείλει να
τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε
αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως αυτής.
2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του. Ο
ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για
σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων και
να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική
εξάρτηση από αυτόν κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που
αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
3.
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ δε δεσµεύει αυτή µε
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
4.
Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον ανάδοχο
και µετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.

Άρθρο 19ο
Λοιποί Όροι
1.
Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης
και της σύµβασης που θα υπογραφεί, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική
αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων.
2.
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου, προκύπτουν
αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως
εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις
απορρίπτει.
3.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου, ο ανάδοχος
πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεσή του.
4.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις,
εφόσον του ζητηθεί, που αφορούν σε κάθε φάση του έργου (τακτικές και έκτακτες),
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
5.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση
της ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου από
τα στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση
µε την υπογραφείσα σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
6.
Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε
το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
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Σµχος (Ι) Κων. ∆ελήµπασης
∆ιοικητής 117ΠΜ

Ανθστης (ΥΤΑ) Βασιλόπουλος Γ.
Αξκος Π/Υ 117ΠΜ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1»:
«2»:
«3»:
«4»:
«5»:
«6»:
«7»:
«8»:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (0-6 ΜΗΝΩΝ)
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (6-12 ΜΗΝΩΝ)
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ (1 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ)
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ (ΕΓΚΥΟΙ, ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ, ΚΛΠ)

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆.06/2016)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α»
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
Ονοµασία Τράπεζας||||||||||
Κατάστηµα||||||||||||||.
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης ||||||||
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία
απευθύνεται
Εγγύηση µας υπ΄ αριθ. ||||||||||||.
για ποσό ΕΥΡΩ |||||||||||||||.
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία
|||||||||.) οδός ||||||||.. αριθ. |||||. ως ανάδοχος πρόκειται
να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστής, σύµβαση, που θα καλύπτει την
προµήθεια||||||||||..|.,
συνολικής
αξίας
|||||||||||
(εκτελούµενη δυνάµει της υπ΄ αριθ. |../2016 διακήρυξης της 117 Πτέρυγας Μάχης) και
ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία)
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της
συµβατικής
αξίας
των
προς
προµήθεια
ειδών
δηλαδή
για
ΕΥΡΩ
||||||||............
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα |||||||||||.. παρέχει την απαιτούµενη
εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιρειών 1) |||| ||||||||.. και 2) |||||||||||||||.
ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης οικονοµικών φορέων ή Κοινοπραξίας),
και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες,
ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς
έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και
δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της
σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το
οριζόµενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσηµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ||||||||||.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ανθστης (ΥΤΑ) Βασιλόπουλος Γ.
Αξκος Π/Υ 117ΠΜ

Σµχος (Ι) Κων. ∆ελήµπασης
∆ιοικητής 117ΠΜ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆.06/2016)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α»
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
Ονοµασία Τράπεζας||||||||||
Κατάστηµα||||||||||||||.
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης ||||||||
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία
απευθύνεται
Εγγύηση µας υπ΄ αριθ. ||||||||||||.
για ποσό ΕΥΡΩ |||||||||||||||.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ||||||(και ολογράφως)|||||||.|||.. στο
οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας
|||||||||||||||.. ∆/νση||||||||||||||||||για την
λήψη προκαταβολής ίσης µε το % της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ||||.ΕΥΡΩ της
µε αριθ||||..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια
||||||||||||.της (αριθ. ∆ιακ/ξης|..) προς κάλυψη αναγκών του ||||.,
πλέον τόκων κατ εφαρµογή των άρθρων 25, 32 και 34 του Π∆ 118/2007.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά
ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά
µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ανθστης (ΥΤΑ) Βασιλόπουλος Γ.
Αξκος Π/Υ 117ΠΜ

Σµχος (Ι) Κων. ∆ελήµπασης
∆ιοικητής 117ΠΜ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆.06/2016)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α»
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
Α/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη
σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Φακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά)
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

α. Το γεύµα και το δείπνο να
συνοδεύεται από Άρτο 250 gr ή Ένα
(1) Αρτίδιο 80 gr.

Κοτόπουλο 250-300gr
µε Ρύζι 100gr

Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

γ. Οι ελιές είναι 20-30 g
r
δ. Όλες οι ποσότητες αναφέρονται
σε έτοιµα προς βρώση γεύµατα.

η

η

1 και 3 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
1

∆ευτέρα

Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

2

Τρίτη

Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

3

Τετάρτη

Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

4.

Πέµπτη

Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

5.

Παρασκε
υή

Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Φασολάκια λαδερά µε πατάτες
300 gr. (συνολικά)
Τυρί φέτα 50 gr

6.

Σάββατο

Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Φασολάδα 300 gr , Ελιές

7.

Κυριακή

Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Πουρές 300 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Μοσχάρι 150 gr µε
Μακαρόνια 250 gr

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε
Πατάτες 150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε
Πατάτες 150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Ρύζι 250 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

2η και 4η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
8.

∆ευτέρα

Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr

Μακαρόνια 250 gr
µε κόκκινη σάλτσα

Πουρές 300gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να
είναι 100-120 gr.

ε. Ηµερήσιο σιτηρέσιο είναι 2000
(+/- 100Kcal) θερµίδων

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

9.

Τρίτη

10.

Τετάρτη

Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

11.

Πέµπτη

Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

12.

Παρασκε
υή

Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

13.

Σάββατο

Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Κυριακή

Ατοµικός χυµός 250 ml
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

14.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ανθστης (ΥΤΑ) Βασιλόπουλος Γ.
Αξκος Π/Υ 117ΠΜ

Τυρί Φέτα 50 gr
Σπανακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Μακαρόνια 250 gr
µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr
Μακαρόνια 150 gr

Φακές 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Φασολάδα 300 gr , Ελιές

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr
Με Ρύζι 150gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε
Πατάτες 150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά)
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300 gr.
(συνολικά)
Ένα (1) φρούτο εποχής
Ρύζι 150 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Σµχος (Ι) Κων. ∆ελήµπασης
∆ιοικητής 117ΠΜ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆.06/2016)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α»
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (0-6 ΜΗΝΩΝ)

Α/Α

1

ΗΜΕΡΑ

ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
4 γεύµατα των 240ml (120 ml σκόνη διαλυµένη στα 120 ml νερό) έκαστο µε
Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας (0-6 µηνών) έτοιµο προς πόση

α. Με µέριµνα του αναδόχου να τοποθετηθεί υποδοµή
για την παροχή του γάλακτος (κουτιά συσκευασίας βραστήρες) εντός του χώρου της Υπηρεσίας.
β. Να τηρείται ποσότητα 100 φακελ. χαµοµήλι σε
απόθεµα για τα βρέφη.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ανθστης (ΥΤΑ) Βασιλόπουλος Γ.
Αξκος Π/Υ 117ΠΜ

Σµχος (Ι) Κων. ∆ελήµπασης
∆ιοικητής 117ΠΜ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆.06/2016)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α»
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (6-12 ΜΗΝΩΝ)

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
α. Το γεύµα και το δείπνο να
συνοδεύεται από Άρτο 250 gr ή Ένα
(1) Αρτίδιο 80 gr.

Όµοιο µε το γενικό συσσίτιο µε
προσθήκη γάλακτος εβαπορέ 240
ml πλήρες 3,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
σε
κάθε
γεύµα
αφαιρουµένου του χυµού

Όµοιο µε το γενικό συσσίτιο
αλεσµένο µε προσθήκη γάλακτος
εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5%
περιεκτικότητα σε λίπος σε κάθε
γεύµα

Όµοιο µε το γενικό συσσίτιο
αλεσµένο µε προσθήκη γάλακτος
εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5%
περιεκτικότητα σε λίπος σε κάθε
γεύµα

β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να
είναι 100-120 gr
γ. Κατά τις ηµέρες πρόβλεψης
οµελέτας σε γεύµα/ δείπνο, να
αλέθεται το έτερο γεύµα της ίδιας
ηµέρας.
δ. Όλες οι ποσότητες υπολογίζονται
στο µισό
ε. Ηµερήσιο σιτηρέσιο είναι περίπου
1300 (+/-100Kcal).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ανθστης (ΥΤΑ) Βασιλόπουλος Γ.
Αξκος Π/Υ 117ΠΜ

Σµχος (Ι) Κων. ∆ελήµπασης
∆ιοικητής 117ΠΜ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆.06/2016)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α»
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ (1 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ)

Α/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

α. Το γεύµα και το δείπνο να
συνοδεύεται από Άρτο 250 gr ή Ένα
(1) Αρτίδιο 80 gr.

1η και 3η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

1

2

∆ευτέρα

Τρίτη

3

Τετάρτη

4.

Πέµπτη

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη
σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Φακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Κοτόπουλο 250-300gr
µε Ρύζι 100gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Πουρές 300 gr µε κόκκινη
σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά)
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε
Πατάτες 150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%

β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να
είναι 100-120 gr.
γ. Οι ελιές είναι 20-30 gr
δ. Όλες οι ποσότητες αναφέρονται
σε έτοιµα προς βρώση γεύµατα.
ε. Ηµερήσιο σιτηρέσιο είναι 2400
(+/- 100Kcal) θερµίδων

5.

6.

7.

Παρασκε
υή

Σάββατο

Κυριακή

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Ατοµικός χυµός 250 ml

περιεκτικότητα σε λίπος

Φασολάκια λαδερά µε πατάτες
300 gr. (συνολικά)
Τυρί φέτα 50 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε
Πατάτες 150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Φασολάδα 300 gr , Ελιές
Ατοµικός χυµός 250 ml

Μοσχάρι 150 gr µε
Μακαρόνια 250 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Ρύζι 250 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής Γάλα
εβαπορέ 240 ml 1,5% περιεκτικότητα
σε λίπος
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

2η και 4η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

8.

∆ευτέρα

9.

Τρίτη

10.

Τετάρτη

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο
Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr

Μακαρόνια 250 gr
µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Πουρές 300gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Σπανακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε
Πατάτες 150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Μακαρόνια 250 gr
µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά)
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

11.

12.

13.

14.

Πέµπτη

Παρασκε
υή

Σάββατο

Κυριακή

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο
Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο
Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο
Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος Κρουασάν 75 85 gr
Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ανθστης (ΥΤΑ) Βασιλόπουλος Γ.
Αξκος Π/Υ 117ΠΜ

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr
Μακαρόνια 150 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Φακές 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300 gr.
(συνολικά)
Ένα (1) φρούτο εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Φασολάδα 300 gr , Ελιές
Ατοµικός χυµός 250 ml

Ρύζι 150 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr
Με Ρύζι 150gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Σµχος (Ι) Κων. ∆ελήµπασης
∆ιοικητής 117ΠΜ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆.06/2016)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «7» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α»
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ
Α/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1η και 3η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
1

2

3

4.

5.

6.

∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη

Παρασκε
υή

Σάββατο

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr

Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr

Φακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Αρακάς µε πατάτες 300 gr
(συνολικά)
Τυρί Φέτα 50 gr

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr

Κοτόπουλο 250-300gr
µε Ρύζι 100gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

α. Tο δείπνο να συνοδεύεται από
ένα (1) Αρτίδιο 80 gr.
β. Οι ελιές είναι 20-30 gr

Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη
σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr

Πουρές 300 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr

Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300 gr.
(συνολικά)
Τυρί φέτα 50 gr ,
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε
Πατάτες 150 gr

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr

Φασολάδα 300 gr , Ελιές
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Ρύζι 250 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί φέτα 50 gr

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε
Πατάτες 150 gr

γ. Όλες οι ποσότητες αναφέρονται
σε έτοιµα προς βρώση γεύµατα.
δ. Ηµερήσιο σιτηρέσιο είναι 1800
(+/- 100Kcal)

7.

Κυριακή

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr

Μοσχάρι 150 gr µε
Μακαρόνια 250 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

2η και 4η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
8.

9.

10.

∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr

Μακαρόνια 250 gr
µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Πουρές 300gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr

Σπανακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε
Πατάτες 150 gr

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr

Μακαρόνια 250 gr
µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Αρακάς µε πατάτες 300 gr
(συνολικά)

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr
Μακαρόνια 150 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

11.

Πέµπτη

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr

12.

Παρασκε
υή

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr

Φακές 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300
gr. (συνολικά)

13.

Σάββατο

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος, Αρτίδιο 80 gr

Φασολάδα 300 gr , Ελιές
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Ρύζι 150 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr
Με Ρύζι 150gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

14.

Κυριακή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ανθστης (ΥΤΑ) Βασιλόπουλος Γ.
Αξκος Π/Υ 117ΠΜ

Σµχος (Ι) Κων. ∆ελήµπασης
∆ιοικητής 117ΠΜ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆.06/2016)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «8» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α»
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ (ΕΓΚΥΟΙ, ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΚΛΠ)

ΠΡΩΙΝΟ

Όµοιο µε το γενικό συσσίτιο,
µε
προσθήκη
γάλακτος
εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5%
περιεκτικότητα σε λίπος σε
κάθε γεύµα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ανθστης (ΥΤΑ) Βασιλόπουλος Γ.
Αξκος Π/Υ 117ΠΜ

ΓΕΥΜΑ

Όµοιο µε το γενικό συσσίτιο,
µε
προσθήκη
γάλακτος
εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5%
περιεκτικότητα σε λίπος σε
κάθε γεύµα

∆ΕΙΠΝΟ

Όµοιο µε το γενικό συσσίτιο,
µε
προσθήκη
γάλακτος
εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5%
περιεκτικότητα σε λίπος σε
κάθε γεύµα

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
α. Το γεύµα και το δείπνο να συνοδεύεται
από Άρτο 250 gr ή Ένα (1) Αρτίδιο 80 gr.
β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να είναι
100-120 gr
γ. Ηµερήσιο σιτηρέσιο είναι περίπου 2600
(+/-100Kcal.

Σµχος (Ι) Κων. ∆ελήµπασης
∆ιοικητής 117ΠΜ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆.06/2016)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. f./16
«Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης Χρονικού ∆ιαστήµατος Εβδοµήντα
(70) Ηµερών στη ∆οµή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και
Μεταναστών της Μυρσίνης – Κυλλίνης Ηλείας»

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:fffffffff.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ f../16
Άρθρο 1ο :
Άρθρο 2ο :
Άρθρο 3ο :
Άρθρο 4ο :
Άρθρο 5ο :
Άρθρο 6ο :
Άρθρο 7ο :
Άρθρο 8ο :

Γενικοί Όροι
Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου
∆ιάρκεια της Σύµβασης
Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά
Εγγυοδοσία
Λοιποί Όροι
Τροποποίηση Όρων Σύµβασης
Γενικές Επισηµάνσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΗΛ. : |||||..
ΦΑΞ : |||||..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: f./16
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (κατ’ ανώτατο όριο): fffff..
«Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης Χρονικού ∆ιαστήµατος Εβδοµήντα (70) Ηµερών σε
∆οµές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών της Μυρσίνης- Κυλλίνης
Ηλείας»
1.
Με
την
απόφαση
υπό
τα
στοιχεία
Φ||||||||||..||.(Α∆Α||..), τα αποτελέσµατα της προηγηθείσας
διαπραγµάτευσης ∆|./16 κατακυρώθηκαν υπέρ του ανάδοχου υπό τη διακριτική
επωνυµία||||..|||||||...
2.
Σήµερα|||||.στην|||||.(Οδός:
|||||||
T.K||||...Ανδραβίδα, τηλ. 210–||||.., ||||||||||||., E-mail
||||.@............), υπογράφεται η παρούσα σύµβαση απόρροια της ανωτέρω
κατακυρωτικής διαταγής µεταξύ των :
α. |||||||, ως νόµιµου εκπροσώπου τ|..||||.. η οποία θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «Αναθέτουσα Αρχή» και
β.
|||||||,
ως
νόµιµου
εκπροσώπου
της
εταιρείας|..||||..|||||.(Οδός: ||||||| T.K||||..., τηλ. |||..,
||||||||||||., E-mail ||||.@............) η οποία θα αποκαλείται στο εξής
χάριν συντοµίας «Ανάδοχος» .
3.
Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν και κάνουν αµοιβαία αποδεκτά τα
διαλαµβανόµενα στα επόµενα άρθρα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών σίτισης
(catering) σε πρόσφυγες-µετανάστες στη ∆οµή Ανοικτής Φιλοξενίας στην περιοχή |||
.
4.
Η παρούσα σύµβαση υπογράφεται κατόπιν διαπραγµάτευσης που
διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.∆ 60/07 και του
άρθρου 96 του Ν.4368/16.
Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και στην εκτέλεση
σύµβασης λύεται, εφόσον από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από
το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας της διαπραγµάτευσης, εφαρµοζοµένου του
Ελληνικού ∆ικαίου.
2.
Τα κάθε είδους, δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου των Ε.∆ των Οργανισµών και γενικά των εκµεταλλεύσεων των
Ενόπλων ∆υνάµεων, εξαιτίας της µη συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους
συµφωνιών και τη σύµβαση εισπράττονται από όσα ο ανάδοχος έχει να λαµβάνει από

οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Νόµου περί εισπράξεως ∆ηµοσίων εσόδων.
3.
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και αυξήσεις
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται από οποιαδήποτε
Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιµής
και χρόνου παράδοσης του συµβατικού αντικειµένου.
Άρθρο 2ο
Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου
1.
Η παρούσα σύµβαση αφορά στην παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) σε
πρόσφυγες-µετανάστες στη ∆οµή Ανοικτής Φιλοξενίας στην περιοχή |||.
2.
Ο ανάδοχος, αναλαµβάνει το ηµερήσιο συσσίτιο (πρωινό – γεύµα – δείπνο)
|.. ατόµων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα τροφοδοσίας της Υπηρεσίας, συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ffff€ συµπεριλαµβανοµένων των
προβλεπόµενων κρατήσεων και επιβαρυνόµενο µε ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού ff.
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος
ΦΠΑ.
3.
Η παροχή υπηρεσιών θέµατος θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις – ειδικούς όρους της Υπηρεσίας και την οικονοµική προσφορά του αναδόχου,
που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη ως Παραρτήµατα «Α» και «Β» αντίστοιχα,
καθώς και µε τις ακόλουθες τιµές:

∆οµή Ανοικτής
Φιλοξενίας

Άτοµα/Ηµέρα

Μυρσίνης

400

Προσφερθέν
Ποσοστό
Έκπτωσης επί
του ποσού των
5,87€ µε ΦΠΑ

Ηµερήσιο Κόστος
Σίτισης Περιοχής/
Άτοµο σε Ευρώ
µε ΦΠΑ

Ηµερήσιο
Κόστος Σίτισης
Περιοχής/ Άτοµο
σε Ευρώ χωρίς
ΦΠΑ

||

||

||.

Άρθρο 3ο
∆ιάρκεια της Σύµβασης
1.
Η παρούσα σύµβαση έχει ισχύ για εβδοµήντα (70) ηµέρες από την
υπογραφή της, ήτοι µέχρι την |||||.. .
2.
Το χρονικό διάστηµα των παρεχόµενων υπηρεσιών δύναται να υπερβεί τις
εβδοµήντα (70) ηµέρες, µέχρι την πλήρη ανάλωση της συµβατικής ποσότητας ή την
ανάλωση του κατακυρωθέντος ποσού της δαπάνης.
3.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης από την Π.Α και εν γένει από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδοθεί µέρος ή το
σύνολο της συµβατικής ποσότητας (προσέλευση ή έκτακτη αναχώρηση τµήµατος ή και
του συνόλου των προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας, κατανάλωση λιγότερων µερίδων
κλπ).
Άρθρο 4ο
Πληρωµή-∆ικαιολογητικά

1.
Η πληρωµή του εκάστοτε αναδόχου θα διενεργείται τµηµατικά (σύµφωνα
και µε τυχόν ειδικότερες προβλέψεις της κατακυρωτικής απόφασης της Αναθέτουσας
Αρχής) από την 117ΠΜ, για τις εβδοµαδιαίες υπηρεσίες σίτισης που παρασχέσθηκαν και
τις µερίδες συσσιτίου που παραδόθηκαν, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, την
τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου, καθώς και τις ισχύουσες διατάξειςδιαδικασίες και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά.
2.
Η τµηµατική εξόφληση του αναδόχου, διενεργείται µόνον κατόπιν
προσκόµισης κάθε φορά των δικαιολογητικών που περιγράφονται κατωτέρω.
3.
Η πληρωµή θα γίνεται µε την έκδοση Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος
(ΤΧΕ), µε µέριµνα της 117ΠΜ και η εξόφληση θα πραγµατοποιείται από το αρµόδιο
∆ηµόσιο Στρατιωτικό Ταµείο Λάρισας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει προς την
Υπηρεσία κατά την πρώτη τµηµατική πληρωµή του, Βεβαίωση Τραπέζης στην οποία θα
αναγράφεται ο τηρούµενος στην τράπεζα αριθµός λογαριασµού (ΙΒΑΝ) του, στον οποίο
θα γίνει η εξόφληση. Το αρµόδιο ∆ηµόσιο Στρατιωτικό Ταµείο προβαίνει στην εξόφληση
του αναδόχου στο λογαριασµό Τραπέζης που έχει δηλωθεί και στην απόδοση του Φόρου
Εισοδήµατος.
4.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής για την εξόφληση της υλοποίησης
του συµβατικού αντικειµένου είναι :
α.
Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των µερίδων του
συσσιτίου από τις αρµόδιες Επιτροπές της Υπηρεσίας, µε το οποίο θα πιστοποιείται η
καταλληλότητα των παραλαµβανοµένων ειδών.
β.

Η προσκόµιση εκ µέρους του αναδόχου :

(1)
Τιµολογίου επί πιστώσει, στο οποίο θα προσδιορίζονται
αναλυτικά οι παρασχεθείσες µερίδες συσσιτίου (περιγραφή ειδών, τιµές, ποσότητες,
ηµεροµηνία διάθεσης, κλπ).
(2)
Πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας του αρµοδίου
∆ηµοσίου Ταµείου (είσπραξη χρηµάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης), δηλαδή
βεβαίωση ότι δεν εκκρεµεί οφειλή σε βάρος του προµηθευτή.

(3)

Πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και
επικουρικής), για το απασχολούµενο προσωπικό, εφόσον το ποσό που πρόκειται να
πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70 €.
γ.
Κάθε άλλου δικαιολογητικού που απαιτείται βάσει της ισχύουσας
νοµοθεσίας και ζητείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωµή.
5.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
6.
Η µη προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αποτελεί
λόγο λύσης της σύµβασης.
7.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη της
υποβολής του/των τιµολογίου/ων και των λοιπων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

8.
Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4152/2013
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄
107/9-5-2013) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική
αίτηση του προµηθευτή, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου
αναφοράς (το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον
πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηµατοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον
ποσοστιαίες µονάδες.
9.
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν
δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7
του Π∆ 118/2007. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, κλπ).
10.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, οι οποίες
αναλύονται ως κατωτέρω:
Περιγραφή Κρατήσεων
Υπέρ ΜΤΑ
Υπέρ ΕΛΟΑΑ
Χαρτόσηµο 2%
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου
Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Σύνολο

Ποσοστά
4%
2%
0,12%
0,024%
0,10%
0,003%
0,0006%
6,2476%

11.
Κατά την πληρωµή του αναδόχου, παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το Ν.4254/14, φόρος
εισοδήµατος ποσοστού 8% επί της συµβατικής αξίας (άνευ ΦΠΑ), ενώ η Υπηρεσία
βαρύνεται µε τον αναλογούντα ΦΠΑ.
12.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωµής του αναδόχου, όταν
αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ σε µη έγκαιρη παράδοση των τιµολογίων,
σε λανθασµένη έκδοση αυτών, σε συµβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι παράγοντες
άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν.
Άρθρο 5ο
Εγγυοδοσία
Ο ανάδοχος κατέθεσε ως εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύµβασης, την υπ’ αριθµ|||||||||||||||..εγγυητική
επιστολή,
ισχύος
µέχρι
||||||||||.
ποσού
ευρώ
|||||||||||||. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας
του συµβατικού αντικειµένου, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν µε αίτησή του, µετά την
πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης.
Άρθρο 6ο
Λοιποί Όροι
1.
Οι όροι της προηγηθείσας διαπραγµάτευσης ∆.06/16 συνεχίζουν να
ισχύουν αυτούσιοι, ειδικότερα δε όσον αφορά:

α.
Την κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου και τις κυρώσεις – ποινικές
ρήτρες σε βάρος του.
β.
Την παράδοση
(παραγγελίες, πρωτόκολλα, κλπ).

–

παραλαβή

του

συµβατικού

αντικειµένου

γ.

Τα απαιτούµενα αποδεικτικά και πιστοποιητικά.

δ.

Την ανωτέρα βία.

ε.

Τις υπεργολαβίες.

στ.

Τις εκχωρήσεις δικαιωµάτων.

ζ.

Την εµπιστευτικότητα.

η.

Τις λοιπές διατάξεις.

θ.

Τους λοιπούς ειδικούς όρους και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

2.
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύµβαση, τα οποία υπογράφονται
από αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη και προσαρτώνται σε αυτή, αποτελούν ένα ενιαίο
και αναπόσπαστο σύνολο. Υπό αυτήν την έννοια, ό,τι δε ρυθµίζεται στη σύµβαση
συµπληρώνεται από τα προσαρτώµενα κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το
ίδιο µε τους όρους της σύµβασης και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής :
α.
Παράρτηµα «Α» : Όροι ∆ιαπραγµάτευσης ∆.06/2016 – Υλοποίηση
Συµβατικού Αντικειµένου και Απαιτήσεις Υπηρεσίας
γ.

Παράρτηµα «Β» : Τεχνική και Οικονοµική προσφορά αναδόχου.
Άρθρο 7ο
Τροποποίηση Όρων Σύµβασης

Τροποποίηση της συναφθείσας σύµβασης επιτρέπεται µόνο σε
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη, µετά από προηγούµενη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 8ο
Γενικές Επισηµάνσεις
1.

Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2.

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

3.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός
κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
4.
Το τελικό ποσό που θα ανέλθει η παρούσα σύµβαση λόγω της
ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών σίτισης που συναρτώνται από το πλήθος των προσφύγων
και µεταναστών που καταφθάνουν στην εν λόγω περιοχή, δεν µπορεί να καθοριστεί εκ
των προτέρων.

5.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα να αυξοµειώνει τον
αριθµό των σιτιζόµενων και κατά συνέπεια των ηµερήσιων µερίδων ή/και επιµέρους
γευµάτων, χωρίς περαιτέρω αξιώσεις του αναδόχου.
6.
Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο παραµένει το ύψος της συµβατικής
ποσότητας και αξίας.
7.
Ο ανάδοχος δεν έχει εκ προοιµίου δικαιώµατα έναντι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, στο πλαίσιο της ήδη επιτευχθείσας ή τυχόν µελλοντικών συµφωνιών
χρηµατοδότησης.
8.
Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς ή εάν ανακύψουν αντικρουόµενοι αντιφατικοί όροι της, λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά η παρούσα, η κατακύρωση, η
διακήρυξη, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων της περί
προµηθειών νοµοθεσίας και του Αστικού Κώδικα.
9.
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ανθστης (ΥΤΑ) Βασιλόπουλος Γ.
Αξκος Π/Υ 117ΠΜ

Ο
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

Σµχος (Ι) Κων. ∆ελήµπασης
∆ιοικητής 117ΠΜ

