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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ
(ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)

Ταχ. Δ/νση:

3ΗΣ Σεπτεμβρίου 36

Ταχ. Κώδικας:

10432, Αθήνα

Τηλέφωνο:

210-5218700

Fax:

210-5218754

E-mail:

Kanep-gsee@otenet.gr

Ιστοσελίδα:

www.kanep-gsee.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών:
Τόπος υποβολής προσφορών:

21/04/2015

Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών:

21/4/2015

Αναθέτουσα Αρχή:

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής
Πολιτικής ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)

Κριτήριο επιλογής Αναδόχου:

Η χαμηλότερη τιμή ανά
εκπαιδευόμενο/ημέρα

Ημερήσιο κόστος ανά εκπαιδευόμενο με
ΦΠΑ (13%):

Τρία ευρώ και εξήντα δύο λεπτά
(3,62 €)

3ΗΣ Σεπτεμβρίου 36 10432, Αθήνα

Ημερήσιο κόστος ανά εκπαιδευόμενο με
ΦΠΑ (13%):
Διευθύνσεις Ιστοσελίδων Ανάρτησης του
Διαγωνισμού

Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (3,20 €)
www.kanep-gsee.gr
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο Διαγωνισμός διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:
1. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης
Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
2. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 «για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών προσφυγής στον τομέα σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
3. Η με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός ΕΠ 6, CCI: 2007GR05UP0002) της
προγραμματικής περιόδου 2007-2013 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
4. Το αναλογικά εφαρμοζόμενο Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-03-2007) «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005».
5. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
6. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 2, παρ.
2 (δδ).
7. Τον Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων ν 4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012), άρθρο 238, παρ. 2β
8. Τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’/25-01-2013), και ιδιαίτερα τις παραγράφους 4 και 5
του άρθρου 21, καθώς και το άρθρο 28
9. Ο Ν. 4156/2013 «Μνημόνιο κατανόησης στον τομέα της προστασίας του
περιβάλλοντος….» άρθρο 4 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γ.Γ.Δ.Ε. ΕΣΠΑ»
10. Τις υπ. αριθμ. 5347/3.04.2012 και 5348/3.04.2012 Αποφάσεις Ένταξής των Πράξεων
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2».
11. Τις υπ. αριθμ. 2210/28.01.2013, 2211/28.01.2013 1η Τροποποίηση των Αποφάσεων
Ένταξης
των
Πράξεων
«ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
–
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2».
12. Την υπ’ αριθμ, 7807/11.04.2013 και 7808/11.04.2013 2η Τροποποίηση των
Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
–
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2»
13. Την υπ’ αριθμ, 5465/17.03.2014 και 7808/11.04.2013 3η Τροποποιήση των
Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

–

ΑΞΟΝΑΣ

14. Την υπ’ αριθ. 1/4/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ για την έγκριση των τευχών
του παρόντος διαγωνισμού και τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού
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Α΄ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Αναθέτουσα Αρχή είναι: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)
Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι:

3Η Σεπτεμβρίου 36
10432, Αθήνα
210-5218700
210-5218754
Kanep-gsee@otenet.gr
http://www.kanep-gsee.gr

ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η παροχή σίτισης σε ενδοσχολικά σεμινάρια που
υλοποιεί το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε σχολικές μονάδες της Αττικής μέχρι την 30/10/2015 στο
πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2».
2. Το αντικείμενο της διακήρυξης περιγράφεται στο Μέρος Β «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσας.
3. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
4. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των υπηρεσιών.
5. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.
6. Δεν προβλέπεται η άσκηση δικαιώματος προαιρέσεως .

ΑΡΘΡΟ 3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί μέχρι τη
31/10/2015.
2.Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών ευρώ και είκοσι λεπτά (3,20)
ανά εκπαιδευόμενο/ημέρα μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (13%) και τριών ευρώ και
εξήντα δύο λεπτών (3,62) ανά εκπαιδευόμενο/ημέρα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
(13%).
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3. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από
Εθνικούς Πόρους.
4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της πράξης «Δράσεις ευαισθητοποίησης και
επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών - Άξονας Προτεραιότητας 1».
5. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά εκπαιδευόμενο/ημέρα

ΑΡΘΡΟ 4.

ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Οι ακόλουθοι όροι έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συμφραζόμενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που ακολουθούν:
Αναθέτουσα Αρχή και Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Κέντρο Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), που θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη
Σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών.
Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών: Κουτούζης Μανώλης, που παρέχει σχετικές με το
διαγωνισμό πληροφορίες με τηλέφωνο επικοινωνίας 210.5218707, φαξ 210.5218754>και email mkoutouzis@kanep-gsee.gr.
Έργο/ υπηρεσίες: Το έργο παροχής των υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα και
περιγράφονται στο Μέρος Β « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της διακήρυξης.
Προϋπολογισμός Έργου: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως δαπάνη για την
προκηρυσσόμενες υπηρεσίες.
Υποψήφιος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων συμμετέχει στο
διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα
Αρχή.
Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του
υποψηφίου ή στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον παραπάνω, πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο προς τούτο με ειδικό πληρεξούσιο από τον υποψήφιο ή σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με ειδικό πληρεξούσιο από όλα τα
μέλη της ένωσης.
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Το πρόσωπο που ο υποψήφιος με δήλωσή του, στην οποία
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον υποψήφιο.
Υπεύθυνη δήλωση: Όπου γίνεται αναφορά σε υπεύθυνη δήλωση εννοείται του Ν.
1599/1986.
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού ή Επιτροπή: Η Επιτροπή, που έχει
οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή για τη διενέργεια του Διαγωνισμού.
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Ανάδοχος: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή
για το Έργο παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που
περιγράφονται στην παρούσα.
Απόφαση Κατακύρωσης ή κατακυρωτική απόφαση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών.
Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την
παροχή των υπηρεσιών, η οποία καταρτίζεται μετά την κατακύρωση
Επιτροπή Παραλαβής: Η Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για την
παραλαβή των υπηρεσιών/ παραδοτέων του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 5.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Οι περιεχόμενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους
καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε
αξιολόγηση.
2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να
αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.
4. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.
5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ ένωσης ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην
κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους
επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά
υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν
είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από
το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.
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8. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται,
επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του
έργου.
9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις
νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και
διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
10. Τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο
έγγραφο, και σε κάθε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει η επίσημη μετάφραση.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
11. Οι τιμές της Προσφοράς είναι επί ποινή αποκλεισμού σε ευρώ
12. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται
για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της
διακήρυξης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η διακήρυξη αυτή αποτελείται από:
α. το Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
β. το Μέρος Β (Απαιτήσεις Υλοποίησης Έργου – Τεχνική Περιγραφή)
γ. το Μέρος Γ (Οικονομική Πρόσφορα )
δ. Το Μέρος Δ (Αξιολόγηση Προσφορών)

10

ΑΡΘΡΟ 7.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1. Η διακήρυξη αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ www.KANEP-GSEE.gr
στις 3/4/2015

ΑΡΘΡΟ 8.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 21/4/2015 και ώρα 12:30, στα γραφεία του
Kέντρου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), στον 7ο όροφο του επί της οδού
3Η Σεπτεμβρίου 36, Τ.Κ. 10432, Αθήνα, Ελλάδα.
2. Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει είτε να υποβάλλονται στο Kέντρο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) μέχρι την Τρίτη 21/4/2015 και ώρα 12:00,
που αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών,
είτε να αποστέλλονται στο Kέντρο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) με
οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη. Στην τελευταία περίπτωση
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι προσφορές στο Kέντρο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η
οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στο Kέντρο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ). Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των προσφορών, που αποστέλλονται με τον
ως άνω τρόπο.
3. Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι
απαράδεκτες και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Δικαίωμα συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας
περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες
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και

έχουν αποδεδειγμένη και

τεκμηριωμένη

εμπειρία και ενασχόληση πριν από τη

διενέργεια του διαγωνισμού με το αντικείμενο των υπηρεσιών του παρόντος διαγωνισμού.
Επιπλέον, επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 παρ. Β4,
ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί ο Υποψήφιος
Ανάδοχος να τεκμηριώνει εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) παρόμοιου έργου παροχής
σίτισης την τελευταία τριετία.
2. Προκειμένου για ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφόσον
όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων
Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες. Επιπρόσθετα οι
προϋποθέσεις συμμετοχής, τεχνικής επάρκειας πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της
ένωσης/κοινοπραξίας.
3. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους.
4. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση

κατακύρωσης ή

ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
5. Κανείς υποψήφιος δεν επιτρέπεται να μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε περισσότερες από μία
προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή
ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Από το διαγωνισμό αποκλείονται:
1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ.
60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»
και στις ακόλουθες περιπτώσεις. Ειδικότερα, αποκλείεται από το Διαγωνισμό υποψήφιος,
όταν έχει εις βάρος του εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε
γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
o

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

o

Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21)
και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
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o

Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της Σύμβασης για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

o

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.

o

Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2. Όσοι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος βάσει απόφασης που έχει
ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή
του Ελληνικού Δικαίου, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαπιστώσει με
οποιοδήποτε τρόπο.
3 Προκειμένου για νομικά πρόσωπα όσα δεν είναι εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού σε οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο υπό τους όρους
που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του που να τους νομιμοποιεί για
τη ζητούμενη παροχή υπηρεσιών.
4. Όσοι αποκλείστηκαν από Διαγωνισμούς προμηθειών/ υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο
με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Εμπορίου). Αν η ποινή του
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψιν για την
απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Όσα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.
5. Όσοι δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια τεχνικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 11
όπως αποδεικνύονται με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο ίδιο άρθρο της παρούσας.
6. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
7. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα όσοι τελούν σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή σε
διαδικασία θέσεως σε κατάσταση συνδιαλλαγής ή προκειμένου για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα όσοι τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης του Υποψηφίου.
8. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα όσοι τελούν σε διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης ή θέσεως σε συνδιαλλαγή, ή προκειμένου για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα όσοι υπόκεινται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του Υποψηφίου.
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9. Όσοι δεν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις
10. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
11. Υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος απόρριψης
προσφοράς οριζόμενος στην παρούσα Διακήρυξη.
12. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, σε περίπτωση που
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα
τουλάχιστον μέλος τους.
Οι υποψήφιοι για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν
τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρα. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον
αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων, να απευθυνθεί στις
αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική
κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκατεστημένο
σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων
αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου
είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου.

ΑΡΘΡΟ 11.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

–

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τα παρακάτω
κριτήρια τεχνικής επάρκειας, άλλως η προσφορά τους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τα
παρακάτω αποδεικνύονται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά και τα οποία προσκομίζονται επί
ποινή αποκλεισμού κατά την υποβολή της Προσφοράς στο φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής :
Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας
Για την πιστοποίηση της Τεχνικής Ικανότητας τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα ακόλουθα:
1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το
απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου
Έργου.
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2. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί ο Υποψήφιος
Ανάδοχος να τεκμηριώνει ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό
αποτελεί ο Υποψήφιος Ανάδοχος να τεκμηριώνει εμπειρία τουλάχιστον ενός (1)
παρόμοιου έργου παροχής σίτισης την τελευταία τριετία.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας (φυσικών ή νομικών προσώπων) που υποβάλλει κοινή
προσφορά,

οι

προϋποθέσεις

των

ανωτέρω

δικαιολογητικών

και

τα

αντίστοιχα

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η Προσφορά της ένωσης
/κοινοπραξίας καλύπτει εξ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις των παραπάνω εδαφίων.

ΑΡΘΡΟ 12.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την
προσφορά τους στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα παρακάτω οριζόμενα
δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του
Διαγωνισμού.
Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού
από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
2. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση:
(α) Φυσικά ημεδαπά ή αλλοδαπά Πρόσωπα
I. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία
1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο χρόνος ισχύς της
προσφοράς
2. Θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/25-01-2013), και στην οποία να δηλώνονται ότι:


Δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης



Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση

α) Για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του πδ 60/2007 και του άρθρου 45
της Οδηγίας 18/2004.
β) Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας, δόλιας χρεωκοπίας, απάτης.
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Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ή υποχρεωτικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.



Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.



Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου.



Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε διακίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που σχετίζεται με την αναβολή ή ακύρωση του
διαγωνισμού.

ΙΙΙ. Τα δικαιολογητικά τεχνικής επάρκειας όπως ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας
(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
I. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία
1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο χρόνος ισχύς της
προσφοράς
2. Θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/25-01-2013), και στην οποία να δηλώνονται ότι:


Δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης



Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση

α) Για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του πδ 60/2007 και του άρθρου 45
της Οδηγίας 18/2004.
β) Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας, δόλιας χρεωκοπίας, απάτης.


Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις



Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου.



Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε διακίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που σχετίζεται με την αναβολή ή ακύρωση του
διαγωνισμού.

ΙΙ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί
εγγραφής σε οικείο επιμελητήριο, επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο υπό τους όρους που
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προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους, που τους νομιμοποιεί για τη
ζητούμενη παροχή υπηρεσιών
III. Τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία
διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία
του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή
τους.
ΙV. Τα δικαιολογητικά τεχνικής επάρκειας όπως ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας
(γ) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Προσώπων
1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α)
και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας
κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω:
2. Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου, με το οποίο
εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας.
3. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι
αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο
Διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση του Έργου, ορίζεται ο εκπρόσωπος της
ένωσης ή της κοινοπραξίας και αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της
ένωσης/κοινοπραξίας σε αυτή.
4. Η ένωση ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό έγγραφο.
Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από
ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο.
Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα παραπάνω
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας
εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο
πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η
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αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία
αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Αν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε
τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά τότε ο διαγωνιζόμενος
αποκλείεται από το διαγωνισμό.
Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα έγγραφα του παρόντος άρθρου της
Διακήρυξης, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην ελληνική γλώσσα ή σε
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση
στην ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
2. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ. Αν υπάρχουν διορθώσεις, κλπ. θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον
υποψήφιο, η δε αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις
διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της
προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 14.

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για δύο (2)
μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, της
προθεσμίας υπολογιζόμενης.. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δύο
(2) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
φέρει τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε
προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους
(«υποφακέλους»):
Α) Υποφάκελος, που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και που περιέχει τα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 11 της παρούσας
Διακήρυξης σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο.
Β) Υποφάκελος, που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και που
περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται
αναλυτικά στο Μέρος Β΄ της παρούσας Διακήρυξης. Στο ένα από τα δύο παραπάνω και σε
κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το
επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να

ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του

είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του

προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση.
Γ) Υποφάκελος, που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο
οποίος, επί ποινή αποκλεισμού είναι χωριστός και σφραγισμένος, και περιέχει το
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο
Μέρος Γ΄ της παρούσας Διακήρυξης. Στο ένα από τα δύο παραπάνω και σε κάθε σελίδα του,
θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου
αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να
είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και να έχουν συνεχή
αρίθμηση.

Η αρίθμηση πρέπει να είναι αυτοτελής για κάθε Υποφάκελο.

2. Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου, αριθμό τηλεμοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του υποψηφίου
καθώς επίσης και τις παρακάτω ενδείξεις

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΠΑΡΟΧΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο
πλαίσιο της πράξης «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης
εκπαιδευτικών - Άξονας Προτεραιότητας 2»
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ...-....-....
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ : ________________________________
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
4. Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυμίες των μελών τους
και τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax) και
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του εκπροσώπου τους.
5. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
6. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να
αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. Όλοι
οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
7. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο
περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες, σε ιδιαίτερο
πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την
εξήγηση της έννοιας τους.
8. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), συμφωνούμε και
αποδεχόμεθα (COMPLIED) κτλ. Προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 15.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού (εφεξής «η Επιτροπή»). Η
απόφαση επιλογής του αναδόχου θα ληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:
o

Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς, Αποσφράγιση και έλεγχος
υποφακέλου

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,

Αποσφράγιση υποφακέλου

«ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τονίζεται ότι η Τεχνική Προσφορά δεν βαθμολογείται. Η Επιτροπή
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θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το
βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προκήρυξης. Τα στοιχεία των
τεχνικών προσφορών χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης (τεχνικές προδιαγραφές).
o

Αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η
αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά και
την τεχνική προσφορά, θα γίνει με βάση το ημερήσιο κόστος σίτισης ανά
εκπαιδευόμενο, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο τη χαμηλότερη
τιμή.

o

Τελική βαθμολόγηση - επιλογή αναδόχου. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
του Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών,
συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά
της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ, τον οποίο και
υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ. Με βάση την τελική κατάταξη
των προσφορών αναδεικνύεται ως Ανάδοχος ο πρώτος προσφέροντας στην κατάταξη
(χαμηλότερη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ)

3. Σε περίπτωση κωλύματος η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναβάλει τη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών σε νέα ημέρα και ώρα που θα ορίσει ενημερώνοντας
εγγράφως όλους του υποψηφίους προς τούτο.

ΑΡΘΡΟ 16.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά, με απόφασή της μετά
από σχετική εισήγηση της Επιτροπής σε κάθε περίπτωση, που ορίζεται στην παρούσα και
ιδίως όταν:
o

είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και
αιρέσεις,

o

αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,

o

αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα
του έργου,

o

αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων
υπηρεσιών,

o

δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά
κεφάλαια της παρούσας,
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o

δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε
οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς,

o

η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,

o

η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Μέρος Γ΄,

o

ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου
στην παρούσα,

o

ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος του οριζομένου με την παρούσα

o

παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας Διακήρυξης,

o

δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου
αυτοί αναφέρονται.

ΑΡΘΡΟ 17.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως
για αυτήν να ακυρώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να
επαναλάβει αυτόν ή να ματαιώσει την προμήθεια σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας,
και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο.

ΑΡΘΡΟ 18.

ΚAΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.Στον Ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α. Το αντικείμενο των υπηρεσιών.
β. Την τιμή
γ. Την Αναθέτουσα Αρχή και τον φορέα για τον οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες
δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και με το σχέδιο της
παρούσας Σύμβασης
ε. Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης
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2.Με την ανακοίνωση, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα και το έγγραφο της Σύμβασης
έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3.Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το Έργο υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα μέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
4. Αν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό Ανάδοχο η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα αν υπάρχει άλλως αποστέλλεται τηλεομοιοτυπία στον
αλλοδαπό Ανάδοχο.
5. Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος του επέρχονται οι
συνέπειες που ορίζονται στην παρούσα με την οριζόμενη σε αυτήν διαδικασία. Σε αυτή την
περίπτωση καλείται ο αμέσως επόμενος σε σειρά αξιολόγησης υποψήφιος ανάδοχος για την
υπογραφή της Σύμβασης, (σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διαδικασίες).
6. Η μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής Σύμβαση καταρτίζεται στην
ελληνική γλώσσα, ορίζει τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της και τα στοιχεία των
συμβαλλομένων και περιέχει τους όρους της Σύμβασης.
7. Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Παράρτημα 1.

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η συνολική πληρωμή του αναδόχου του έργου θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή του
συνόλου του έργου.
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση
κάθε ενέργειας.
Οι πληρωμές του αναδόχου θα πραγματοποιούνται εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή έχει
λάβει τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση»
2. Η συμβατική αμοιβή καταβάλλεται σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις,
επιβαρύνουν

τον

οριστικό

ανάδοχο.

Επί

του

συμβατικού

τιμήματος,

μη

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή ποσοστό
0,10%, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, στο
όνομα και για λογαριασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διακόψει τη σύμβαση ή για οποιονδήποτε λόγο
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διακοπεί η υλοποίηση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος αμείβεται για
τις υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης
ανακοίνωσης της Αναθέτουσας Αρχής περί διακοπής της σύμβασης, εφόσον παραληφθούν
οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή τα μέχρι τότε παραδοτέα του.
4 Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους
του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια,
αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών
εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις.
5 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας τα
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά,
ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην
τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή
αυτή.
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Β΄ ΜΕΡΟΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

25

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.1 Το έργο του αναδόχου
Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ θα υλοποιήσει μέχρι την 30/10/2015 περίπου 20-22 ενδοσχολικά
σεμινάρια στο Νομό Αττικής (κυρίως στο Δήμο Αθηναίων και σε όμορους Δήμους),
διάρκειας 5-6 ημέρες το καθένα και τα οποία θα παρακολουθήσουν περίπου 25
εκπαιδευτικοί. Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιηθούν εντός των σχολικών μονάδων και θα
διεξαχθούν Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή.
Τονίζεται ότι τις ίδιες ημέρες και ώρες ενδέχεται να διεξάγονται παραπάνω από 1
ενδοσχολικό σεμινάριο.
1.2 Τεχνικές Προδιαγραφές
Η παρεχόμενη τροφοδοσία ανά ενδοσχολικό σεμινάριο πρέπει να έχει τη δυνατότητα
κάλυψης του παρακάτω καταλόγου αλμυρών και γλυκών ατομικών εδεσμάτων ανά ημέρα
διενέργειας του ενδοσχολικού σεμιναρίου:


καφές ανά άτομο (ζάχαρη και ατομικά γαλατάκια), 1 ατομικό κέικ (muffin) ή 2
βουτήματα ή 1 κρουασάν σοκολάτας ή 1 κρουασάν λεμόνι ή 1 κρουασάν μήλου ανά
άτομο



1 μικρή μπαγκέτα γαλοπούλα και 1 μικρή μπαγκέτα τόνου ή 1 χάμπουργκερ ή 1
πεϊνιρλί τυρί μπέικον ή 1 καλτσόνε τυρί μπέικον ή 1 τυρόπιττα ή 1 κασερόπιτα ή 1
κολοκυθόπιτα ή 1 μανιταρόπιτα ή 1 σπανακόπιτα ανά άτομο

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να είναι φρέσκα και άριστης ποιότητας. Σε αντίθετη περίπτωση θα
τα είδη σίτισης επιστρέφονται στον ανάδοχο, ο οποίος δεν θα αμείβεται για τα είδη αυτά.
Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα δίνει στον ανάδοχο το τελικό μενού με βάση τον
ανωτέρω κατάλογο σε εβδομαδιαία βάση και οι τελικές ημερομηνίες, οι ημέρες υλοποίησης
των ενδοσχολικών σεμιναρίων, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα τα παρακολουθήσουν
και ο τόπος και οι ώρες παράδοσης θα ανακοινώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα
στον ανάδοχο. Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης της σίτισης βαρύνει τον ανάδοχο.
Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να βεβαιώνει ρητά
τη συμμόρφωσή του με τις παραπάνω απαιτήσεις.
Ανάδοχοι που δεν θα υποβάλλουν ρητή βεβαίωση συμμόρφωσης με τις τεχνικές
απαιτήσεις του παρόντος διαγωνισμού θα απορριφθούν.
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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1. Περιεχόμενο Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών ευρώ και είκοσι λεπτά
(3,20) ανά εκπαιδευόμενο/ημέρα μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (13%) και τριών
ευρώ

και

εξήντα

δύο

λεπτών

(3,62)

ανά

εκπαιδευόμενο/ημέρα

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (13%).
2. Οι Οικονομικές Προσφορές θα πρέπει να συμπληρωθούν με βάση τα όσα ορίζονται στο
παρόν Μέρος της Προκήρυξης, καθώς και με βάση κάθε άλλο στοιχείο που περιλαμβάνεται
στην παρούσα Προκήρυξη και αφορά στη διαμόρφωση των Οικονομικών Προσφορών.
2. Στοιχεία Οικονομικής Προσφοράς – Νόμισμα
1. Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και
ολογράφως. Ο ΦΠΑ 13% θα αναγράφεται (αριθμητικά και ολογράφως) χωριστά ως ποσοστό
και ως ποσό.
Στις προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου περιλαμβάνονται και τον βαρύνουν όλες οι
προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, εκτός από τον αναλογούντα Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Η συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό άνευ
και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό του διαγωνισμού, όπως αυτός περιγράφεται στο Άρθρο 1 του Μέρους
Γ’ της παρούσας προκήρυξης.
2. Είναι απαραίτητο όλα τα κόστη των προσφορών των Υποψηφίων να μπορούν να
αξιολογηθούν “επί ίσοις όροις”. Ως εκ τούτου, τα περιεχόμενα των Οικονομικών Προσφορών
θα διασταυρωθούν με τα αντίστοιχα στοιχεία των Τεχνικών Προσφορών για να επιβεβαιωθεί
ότι όλα τα μέρη των προσφερόμενων λύσεων έχουν κοστολογηθεί με ακρίβεια. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της Τεχνικής και Οικονομικής
Προσφοράς, τότε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, κατά την
ελεύθερη κρίση της, μπορεί να αποκλείσει την αντίστοιχη προσφορά από περαιτέρω
αξιολόγηση. Σε περίπτωση επουσιώδους απόκλισης ή ασάφειας, η Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ρυθμίσεις με
γνώμονα το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Εάν οι τιμές ενός προσφέροντος είναι ασυνήθιστα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή, πριν απορρίψει την
προσφορά, θα ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο να παραδώσει εγγράφως, εντός εύλογης
προθεσμίας που του τάσσει, τις όποιες διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς του
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κρίνει σκόπιμες και θα ελέγξει, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο, τη σύνθεση της προσφοράς
του, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις.
3. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς που υποχρεούται να συμπληρώσει ο προσφέρων επί
ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να συμπληρωθούν με βάση τα όσα ορίζονται στο παρόν
Άρθρο, καθώς, και με βάση κάθε άλλο στοιχείο που περιλαμβάνεται στην παρούσα
Προκήρυξη και αφορά στην διαμόρφωση των Οικονομικών Προσφορών.
Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να περιέχει:
1. Συνολική Οικονομική Προσφορά (Το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και
αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο) .
2. Ανάλυση του συνολικού ποσού ανά Υποψήφιο σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΥΡΩ)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

Ημερήσιο κόστος
σίτισης ανά
εκπαιδευόμενο χωρίς
ΦΠΑ (13%)
Ημερήσιο κόστος
σίτισης ανά
εκπαιδευόμενο
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (13%)

Σε περίπτωση Ένωσης Υποψηφίων ή Κοινοπραξίας ο παραπάνω Πίνακας 1 διαμορφώνεται
ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΥΡΩ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

Ημερήσιο κόστος σίτισης
ανά εκπαιδευόμενο χωρίς
ΦΠΑ (13%)

Υποψήφιος χ
Υποψήφιος ψ
ΣΥΝΟΛΟ
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Ημερήσιο κόστος σίτισης ανά
εκπαιδευόμενο
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%)

Οποιαδήποτε απόκλιση από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους αποτελεί
λόγο απόρριψης της Προσφοράς.
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