Αθήνα 29/04/2015
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σίτισης για
προγράμματα εκπαίδευσης του Υποέργου 9 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους
της επιμόρφωσης - ΕΕΔΕ», της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας:
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ (ΑΠ4 - 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)», η οποία είναι ενταγμένη (κωδικός ΟΠΣ: 491402) στο
Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Εκπαίδευση

και

Δια

Βίου

Μάθηση»

και

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) στις
παρακάτω πόλεις:


Άρτα



Ηγουμενίτσα



Πρέβεζα

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση της
Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ (ΑΠ4 - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)», η οποία είναι
ενταγμένη (κωδικός ΟΠΣ: 491402) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΚΤ).
Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η ΕΕΔΕ υλοποιεί το Υποέργο 9 «Υλοποίηση του
θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης - ΕΕΔΕ», το οποίο αφορά Προγράμματα
θεωρητικής εκπαίδευσης που θα υλοποιήσει η ΕΕΔΕ για 4.000 απόφοιτους των ΙΕΚ,
ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ, ηλικίας έως 29 ετών, με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων
δεξιοτήτων τους και την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ετοιμότητας. Η ΕΕΔΕ θα
υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 - 8
Περιφέρειες Σύγκλισης, διάρκειας 80 ωρών το καθένα, τα οποία θα διεξαχθούν δια
ζώσης σε προεπιλεγμένους χώρους. Σε κάθε πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν
περίπου 20 άτομα.
Για τις ανάγκες των Προγραμμάτων αυτών προβλέπεται η παροχή σίτισης στους
εκπαιδευόμενους που θα αναλάβει Ανάδοχος, ο οποίος θα προκύψει με αναλογική
εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 118/2007, ΦΕΚ 150/Α710-7-2007.
Για τη σίτιση των εκπαιδευομένων κάθε ενός από τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν
προβλέπεται ότι το κόστος θα ανέλθει έως το ποσό 5,00€/άτομο ανά ημέρα μαθημάτων,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο αριθμός των προγραμμάτων που
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συνολικά θα υλοποιηθούν, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ωφελούμενων που θα
συγκεντρωθεί.
Ο ανάδοχος που θα προκύψει ανά πόλη θα αναλάβει την παροχή σίτισης για όλα τα
Προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην εκάστοτε πόλη. Το κόστος για κάθε
Πρόγραμμα θα είναι αυτό που θα προκύψει από την προσφορά που θα υποβάλει ο
ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. H πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται
με την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων στην εκάστοτε πόλη.

Με εκτίμηση
Αθανάσιος Ρούλιας
Γενικός Διευθυντής
Μέλος Δ.Σ ΕΕΔΕ
Επισυνάπτονται:
1. Διαδικασία υποβολής προσφορών
2.Παράρτημα Α: Έντυπο Προσφοράς για ανάδοχο σίτισης
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Διαδικασία υποβολής προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου σίτισης στις
παρακάτω πόλεις:


Άρτα



Ηγουμενίτσα



Πρέβεζα

για το Υποέργο 9 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης - ΕΕΔΕ»,
της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής
εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ (ΑΠ4 - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)»
Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής (ΕΕΔΕ / Κεντρική Δομή), στη διεύθυνση Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων
61, 4ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 111 44, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 5, μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 και ώρα 14:00.
Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 και ώρα 14:30, στα γραφεία της
ΕΕΔΕ, Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Αθήνα, Τ.Κ. 111 44.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της αποσφράγισης των προσφορών.
Κριτήριο κατακύρωσης: Το κριτήριο επιλογής του Αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή,
με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται, στο σύνολό τους, οι απαιτούμενες προδιαγραφές
(βλ. παρακάτω άρθρο 1).
Κατά τα λοιπά, η διαδικασία επιλογής Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α710-7-2007) "Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".
β) Τους κατωτέρω όρους:
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά τη σίτιση των καταρτιζομένων των προγραμμάτων θεωρητικής
εκπαίδευσης που θα υλοποιηθούν, στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «Υλοποίηση του
θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης - ΕΕΔΕ», της Πράξης «Πρόσβαση στην
αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΛ (ΑΠ4 - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)», η οποία είναι ενταγμένη (κωδικός ΟΠΣ:
491402) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) στις παρακάτω
πόλεις:


Άρτα



Ηγουμενίτσα



Πρέβεζα

Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει τη σίτιση των καταρτιζομένων θα παρέχει μπουφέ (είδη
διατροφής, απαραίτητο εξοπλισμό και λοιπά αναλώσιμα) τουλάχιστον 20 ατόμων, για
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κάθε ένα από τα προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης που θα υλοποιηθούν σε χώρο
που θα του υποδειχθεί από την ΕΕΔΕ κατά τον χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων
(προβλέπονται 15 ημέρες μαθημάτων συνολικά για κάθε ένα από τα προγράμματα που
θα υλοποιηθούν).
Ο μπουφές θα περιλαμβάνει:
►

σφολιατοειδή

►

σάντουιτς

►

γλυκίσματα

►

καφέ φίλτρου

►

χυμούς ή/και αναψυκτικά

►

εμφιαλωμένο νερό

Επισημαίνεται ότι η μονάδα μέτρησης και η αντίστοιχη ποσότητα κάθε ενός από τα
παραπάνω είδη, περιλαμβάνονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΙΤΙΣΗΣ
(βλέπε Παράρτημα Α) και τα είδη θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλύπτουν τον
αριθμό των ατόμων για κάθε ένα από τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν.
2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση των ζητούμενων ειδών με ευθύνη και έξοδά
του κατά τις ημέρες και ώρες διενέργειας των μαθημάτων
3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να εξυπηρετούν
τις ανάγκες του έργου.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ζητούμενων ειδών θα διενεργηθεί από
συνεργάτη της Αναθέτουσας Αρχής ο οποίος θα συντάξει τα σχετικά πρακτικά
παραλαβής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του
συνεργάτη, την αντικατάσταση των προς προμήθεια ειδών από τον Ανάδοχο, εφόσον
διαπιστωθεί, είτε κατά την παραλαβή τους είτε κατά την κατανάλωσής τους, ότι δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
4. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
H πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων στην
εκάστοτε πόλη. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των
φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. και των λοιπών νομίμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για
την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, υπό τον όρο ότι θα είναι διαθέσιμες
οι σχετικές πιστώσεις του έργου από το ΕΣΠΑ.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, με πρόταση του Υπευθύνου του Υποέργου, να καταγγείλει
και να λύσει μονομερώς τη σχετική σύμβαση εφ' όσον υφίσταται σοβαρός λόγος μέχρι
της περατώσεως του έργου, δια σχετικής ανακοινώσεως προς τον εργολήπτη.
Σημαντικός λόγος καταγγελίας της συμβάσεως αποτελεί ενδεικτικά η διακοπή
χρηματοδότησης του προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων ή η
ποιότητα των προμηθειών.
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5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ KAI ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές:
5.1.1

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος)

δακτυλογραφημένες ή καθαρογραμμένες, με αντίγραφο, υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα (δηλ. εις διπλούν).
5.1.2

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την

επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της εταιρείας που υποβάλει προσφορά καθώς επίσης
και τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την Πρόσκληση ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ……….. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 9 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΕΔΕ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΑΠ4 – 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)»
Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) / Κεντρική Δομή
Διεύθυνση: Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, 4ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 111 44
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο »

Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυμίες των μελών
τους

και

τα

στοιχεία

(επωνυμία,

διεύθυνση,

αριθμός

τηλεφώνου,

αριθμός

τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του εκπροσώπου τους.
5.1.3

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει, επιπλέον, να περιλαμβάνει
τους παρακάτω δύο (2) ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους:

5.1.3.1 Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα
περιλαμβάνει:
1. Νομιμοποιητικά έγγραφα: Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό
πρόσωπο,

προσκομίζεται

αντίγραφο

Καταστατικού

και

των

τυχόν

τροποποιήσεων αυτού, και έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής που να
αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και τις τροποποιήσεις
που τυχόν έχουν γίνει στο Καταστατικό του (πιστοποιητικό που εκδίδεται είτε
από το πρωτοδικείο είτε από το ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι
φυσικό πρόσωπο, προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την
αρμόδια διοικητική Αρχή. Σε περίπτωση σύμπραξης, προσκομίζονται τα
αντίστοιχα ως άνω έγγραφα για κάθε μέλος της σύμπραξης.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α'75, όπως εκάστοτε ισχύει, από τα φυσικά
πρόσωπα που υποβάλουν προσφορά, καθώς και από τους νομίμους
εκπροσώπους των νομικών πρόσωπων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία
της πρόσκλησης (για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την σίτιση για
προγράμματα εκπαίδευσης για το ΥΠΟΕΡΓΟ 9 «Υλοποίηση του θεωρητικού
μέρους της επιμόρφωσης - ΕΕΔΕ»), στην οποία συμμετέχουν, και δηλώνεται ότι
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς οι προσφέροντες:
-

αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
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-

η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο
γνώση,

-

δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία,

-

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,

-

δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχουν κηρυχθεί
έκπτωτοι, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των
συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους προς
Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα (προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται
δήλωση ότι τα παραπάνω ισχύουν στη χώρα εγκατάστασής τους),

-

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 118/2007,

5.1.3.2 Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει
το

Έντυπο

προσφοράς

για

ανάδοχο

σίτισης,

του

Παραρτήματος

Α,

υπογεγραμμένο, σφραγισμένο και συμπληρωμένο πλήρως και καταλλήλως.
5.1.4

H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για

την αξιολόγηση των προσφορών.
5.1.5

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της

παρούσας δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν
αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια
Επιτροπή.
5.1.6

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η

προσφορά απορρίπτεται.
5.1.7 Επισημαίνεται ότι:
-

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

-

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από
συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από
τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

5.2 ΤΙΜΕΣ
5.2.1

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.

5.2.2

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή:
για κάθε είδος ανά μονάδα μέτρησης,
για κάθε είδος στο σύνολό του,
η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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5.2.3

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.2.4

Οι τιμές θα δίδονται στο Έντυπο προσφοράς για για ανάδοχο σίτισης (βλέπε
Παράρτημα Α), ως εξής:
- Τιμή ανά μονάδα είδους (χωρίς ΦΠΑ)
- Συνολικό κόστος ανά είδος (χωρίς ΦΠΑ)
- Σύνολο κόστους για το σύνολο των ειδών (χωρίς ΦΠΑ)
- Το ΦΠΑ ανά είδος για τα είδη που υπάγονται σε ΦΠΑ 13%
- Το ΦΠΑ ανά είδος για τα είδη που υπάγονται σε ΦΠΑ 23%
- Το συνολικό ΦΠΑ για τα είδη που υπάγονται σε ΦΠΑ 13%
- Το συνολικό ΦΠΑ για τα είδη που υπάγονται σε ΦΠΑ 23%
- Συνολικό κόστος ανά είδος (με ΦΠΑ)

5.2.5

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τιμή που ζητείται στο πεδίο 3
(Οικονομικά στοιχεία) του Εντύπου προσφοράς για ανάδοχο σίτισης, το οποίο
αφορά το κόστος σίτισης ανά Πρόγραμμα (κόστος σίτισης ανά ημέρα * 15
ημέρες).

5.2.6

H Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε
συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5.2.7

Γενικά ισχύει ό,τι ορίζει το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α710-7-2007) "Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".

5.3 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Για τυχόν προσφυγές κατά της διαδικασίας, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτή και
της διενέργειάς της, έως και την κατακυρωτική απόφαση, εφαρμόζεται το Π.Δ. 118/2007
(ΦΕΚ 150/Α710-7-2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".
5.4

ΕΙΔΙΚΟΙ OPOI

5.4.1 Οι προσφορές κατά φύλλο πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του
συμμετέχοντος.
5.4.2 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για
αποζημίωση από κάθε αιτία κατά την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με
τον Ανάδοχο.
5.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του
Αναδόχου.
5.4.4 Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας
Αρχής από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην
Αθήνα αρμόδια δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα.
5.4.5 Στις αναγραφόμενες τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η αξία των
υπηρεσιών και οι νόμιμες κρατήσεις.
5.4.6 Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει παραλαβή είδους του αναδόχου αν δεν
διαπιστωθεί και βεβαιωθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι το είδος πληροί της
προδιαγραφές.
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5.4.7 Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης
οιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή απαγορεύεται
χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Με εκτίμηση
Αθανάσιος Ρούλιας
Γενικός Διευθυντής
Μέλος Δ.Σ ΕΕΔΕ

Επισυνάπτεται:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Έντυπο προσφοράς για ανάδοχο σίτισης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι σίτισης συμπληρώνουν το Έντυπο προσφοράς για ανάδοχο
σίτισης και το υποβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός του φακέλου «Οικονομική
Προσφορά».
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ………..

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Επωνυμία (σε περίπτωση νομικού προσώπου):

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Διεύθυνση:
ΑΦΜ:

Πόλη:

Τ.Κ.

E-mail:

Τηλ. σταθ.:

Κιν.:

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΜΕΝΟΥ (για 20 άτομα) ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
Είδος
ΦΠΑ
Ποσό
Τιμή
ανά Συνολικό
Μονάδα
τητα
μονάδα
Κόστος
μέτρησης
(χωρίς ΦΠΑ) (χωρίς
13% 23%
ΦΠΑ)
Σφολιατοειδή

Κιλά

2

Τμχ

20

Κιλά

2

Καφές Φίλτρου

Λίτρα

6

Χυμοί ή/και Αναψυκτικά

Λίτρα

6

Νερά

Λίτρα

6

Σάντουιτς
Γλυκίσματα

Συνολικό
Κόστος (με
ΦΠΑ)

Σύνολο

Τηρούνται οι προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας;
ΝΑΙ □
ΟΧΙ □
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κόστος σίτισης ανά Πρόγραμμα
(Κόστος σίτισης
ανά ημέρα * 15 ημέρες):

Ημερομηνία .............................. /......... /2015

……………………€
(αποτελεί τελικό κόστος και συμπεριλαμβάνει όλες τις κρατήσεις
και τους άμεσους και έμμεσους φόρους, επιβαρύνσεις κλπ)

Ονομ/μο - Υπογραφή / Σφραγίδα
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