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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανάθεση της σίτισης ηλικιωμένων μέσα στα
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας της Αλικαρνασσού, Αγίας Τριάδας του Δήμου
Ηρακλείου. Η υπηρεσία αυτή προσφέροντας φρεσκομαγειρεμένο έτοιμο φαγητό μέσα
από μεγάλη ποικιλία προϊόντων, έχει σαν στόχο, να αποφέρει καλύτερο αποτέλεσμα
στην εξυπηρέτηση των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που υλοποιεί η
Κοινωφελής

Δημοτική

Επιχείρηση

Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής

Πρόνοιας Ηρακλείου.
Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
1. Έλληνες πολίτες
2. Αλλοδαποί
3. νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπηρεσίας catering, που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα
πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του
κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή
πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.
Β) Προσόντα &δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά
τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ
ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά
περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:
Α. Έλληνες Πολίτες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
2.Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
4Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986(Α/75), πρέπει:
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι
προσφέροντες.
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
προσφέροντες
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1) Το φυσικό πρόσωπο ή ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του ……………….…
(επωνυμία φορέα), δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και είναι συνεπής
στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα,
2) ο εν λόγω Φορέας δεν τελεί υπό εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση ή
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης και αναγκαστικής
διαχείρισης,
3) ο εν λόγω Φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
4) ο εν λόγω Φορέας είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος,
5) δεν υφίσταται για το Φορέα διακοπή άσκησης δραστηριότητας/επιτηδεύματος
καθώς και παύση εργασιών,
6) δεν υφίστανται για το Φορέα νομικοί περιορισμοί λειτουργίας και δεν έχει
αποκλεισθεί από Διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση,
7) ο Φορέας θα αναλάβει την υποχρέωση για την έγκαιρη προσκόμιση των
δικαιολογητικών που απαιτούνται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης με το
δικαιούχο, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω μαζί με Εγγυητική Επιστολή
καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3%
επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ.
4Β. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: ότι μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες


ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
 ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
 διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη
διαχείριση της ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο .
Β. Αλλοδαποί
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου
8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει:
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι
προσφέροντες.
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
προσφέροντες
8) Το φυσικό πρόσωπο ή ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του ……………….…
(επωνυμία φορέα), δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και είναι συνεπής
στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα,
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9) ο εν λόγω Φορέας δεν τελεί υπό εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση ή
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης και αναγκαστικής
διαχείρισης,
10) ο εν λόγω Φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
11) ο εν λόγω Φορέας είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος,
12) δεν υφίσταται για το Φορέα διακοπή άσκησης δραστηριότητας/επιτηδεύματος
καθώς και παύση εργασιών,
13) δεν υφίστανται για το Φορέα νομικοί περιορισμοί λειτουργίας και δεν έχει
αποκλεισθεί από Διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση,
14) ο Φορέας θα αναλάβει την υποχρέωση για την έγκαιρη προσκόμιση των
δικαιολογητικών που απαιτούνται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης με το
δικαιούχο, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω μαζί με Εγγυητική Επιστολή
καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3%
επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ
4Β. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες
 ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
 ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
 διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη
διαχείριση της ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο .
Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες
πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες
κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.
2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των
ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης.
Συγκεκριμένα:
2.Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας
• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
• Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την
οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο
και τα όργανα διοίκησης αυτού.
• Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και
εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.
2.Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
• Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης
της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ
καταστατικού της εταιρίας.
• Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή
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2.Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά
με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία
προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία
αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα
μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες
και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα
προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία
προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το
σχετικό νομιμοποιητικό όρο.
Γ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή επί ποινής απόρριψης:
1. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης
2. άδεια λειτουργίας εγκατάστασης, κωδικό αριθμό έγκρισης εγκατάστασης
Δ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά – Καταγωγή προσφερομένων
υλικών
Στα προσφερόμενα είδη πρέπει να περιλαμβάνετε περιγραφή των προσφερομένων
ειδών και τις τεχνικές προδιαγραφές του. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να
περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια,
τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της
διακήρυξης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις που
προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07:
(α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει
στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της.
(β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική
τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική
μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο
εγκατάστασης της.
Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωση τους, με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή
του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς
και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την
εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει
και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν
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υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Επισημαίνεται ότι:
1 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης
δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν
αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια
Επιτροπή.
2 Η προσφορά θα είναι τιμή / άτομο και η χρονική διάρκεια της υπηρεσίας catering
θα είναι 9 μήνες για το 2016 με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση του Δ.Σ
και τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 3 μήνες. Η
υπέρβαση του ζητούμενου χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη «απόκλιση και n
προσφορά θα απορρίπτεται. Η τιμή /άτομο θα εκφράζεται σε ευρώ και σύμφωνα
με το 2842/27-9-2000(ΦΕΚ 207/Α) θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς
3 Ο ΦΠΑ θα δίνεται σε ξεχωριστή στήλη και στην περίπτωση που δίδεται
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία
4.Η προσφορά θα συνοδεύεται με εβδομαδιαίο μενού που θα περιλαμβάνει κρέας,
ψάρι, όσπρια, ζυμαρικά, λαχανικά, σούπες, σαλάτες ή χορταρικά. Να υπάρχει άριστη
ποιότητα πρώτων υλών και φρέσκων λαχανικών
5. Το μενού θα είναι για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες/εβδομάδα. Στο ημερήσιο
μενού, μηνιαίως, θα περιλαμβάνεται κρέας, ψάρι, όσπρια, ζυμαρικά, λαχανικά,
σούπες, σαλάτες ή χορταρικά.
6. Όλα τα φαγητά θα είναι ανάλατα
7.Να πληρούνται οι κανόνες υγιεινής στα μεταφορικά οχήματα και στους περιέκτες
που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων. Πρέπει να διατηρούνται καθαρά
και σε καλή κατάσταση.
8.Τα γεύματα να παραδίδονται στις κατάλληλες θερμοκρασίες για τη ζεστή και την
κρύα κουζίνα, όπως αυτές ορίζονται στους οδηγούς υγιεινής μαζικής εστίασης (ζεστή
κουζίνα στους > 60ο C, ενώ στην κρύα <4ο C)
9.Τα οχήματα διανομής να διαθέτουν άδεια μεταφοράς τροφίμων. Απαιτείται
φωτοαντίγραφο της άδειας μεταφοράς.
10.Να υπάρχει σχέδιο δειγματοληψίας των παραγόμενων τροφίμων και νερού της
εγκατάστασης και να τηρούνται μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις
11.Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να είναι από 12:00μμ – 13:00μμ
12.Η ασφάλεια και η υγιεινή αποτελεί πρωταρχική μέριμνα. Από τους χώρους
παραλαβής και αποθήκευσης μέχρι τους χώρους παραγωγής και διάθεσης των
εδεσμάτων. Πρέπει να τηρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις και διαδικασίες
προς αποφυγή διασταυρούμενων επιμολύνσεων
ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
-Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ
.
Σίτιση Ηλικιωμένων μέσω Catering Κατ’
στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας ατομ
ο
Αλικαρνασσού, Αγίας Τριάδας

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ

30x5x4=
600x9
Μήνες
Σύνολο
5400

4,00

21.600

Σύνολο 21.600,00
Φ.Π.Α 23% 4968,00
Γενικό σύνολο δαπάνης 26.568,00ευρώ
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 21.600 ευρώ συν Φ.Π.Α. 23%
(4.968 ευρώ) δηλαδή συνολικά 26.568 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Άρθρο 1ο :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανάθεση της σίτισης ηλικιωμένων μέσα στα
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας της Αλικαρνασσού, Αγίας Τριάδας του Δήμου
Ηρακλείου. Η υπηρεσία αυτή προσφέροντας φρεσκομαγειρεμένο έτοιμο φαγητό μέσα
από μεγάλη ποικιλία προϊόντων, έχει σαν στόχο, να αποφέρει καλύτερο αποτέλεσμα
στην εξυπηρέτηση των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που υλοποιεί η
Κοινωφελής
Δημοτική
Επιχείρηση
Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής
Πρόνοιας Ηρακλείου.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Αναθέτουσα Αρχή
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-περιβάλλοντος-Κοινωνικής
Πρόνοιας Ηρακλείου που εδρεύει στην Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσό, ΗράκλειοΚρήτης και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-περιβάλλοντος-Κοινωνικής
Πρόνοιας Ηρακλείου που εδρεύει στην Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο
Κρήτης Τηλ. 2813409827 Fax 2813409809, dikeh@heraklion.gr
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας
Η κα. Καρδάση Ελένη που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες
(τηλέφωνο επικοινωνίας 2813409827 Fax: 2813409809, όλες τις εργάσιμες ημέρες
12:00-14:00).
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό
όργανο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-περιβάλλοντος7

Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, το οποίο έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό
αυτό με την υπ΄αρ 4/2016 απόφαση. του Δ.Σ της επιχείρησης.
Προσφέρων
Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
1. Έλληνες πολίτες
2. Αλλοδαποί
3. νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπηρεσίας catering, που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα
πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του
κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή
πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο
Παράρτημα της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό
ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον
ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του
Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο
εκπρόσωπό του.
Προμηθευτής
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Κοινωφελή Δημοτική
Επιχείρηση Ηρακλείου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται
στην παρούσα.
Κατακύρωση
Η απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης πολιτισμούπεριβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου με την οποία κατακυρώνεται η
υλοποίηση της προμήθειας στον προμηθευτή
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή/ές, η
οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η
ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη,
τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των
διαγωνιζομένων / υποψηφίων Προμηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι
υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Το τεύχος της διακήρυξης με όλους
τους όρους, η τεχνική και οικονομική προσφορά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
σύμβαση
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:






των άρθρων 103 και 209 του Ν3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3
του άρθρου 22 του Ν.3536/07
την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν3731/08
το άρθρο 83 του Ν2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
του ΠΔ 28/80
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την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπ. Οικονομικών

Άρθρο 3ο :

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Το τιμολόγιο μελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη
Άρθρο 4ο :

Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το έτος 2016 και με
δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση του Δ.Σ και τη σύμφωνη γνώμη του
προμηθευτή, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 3 μήνες .
Άρθρο 5ο :

Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και
ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της
εργασίας.
Άρθρο 6ο :

Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
Άρθρο 7ο :

Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι
αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης
του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά
γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες
ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .
Άρθρο 9ο :

Τρόπος πληρωμής
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Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε
26.568,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, . Η καταβολή του ως άνω
ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του
εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών στα Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων
ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.
Άρθρο 11ο :

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ηράκλειο, 2/3/2016
Θεωρήθηκε

Γεώργιος Τσαγκαράκης
Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου

Συντάχθηκε

Καρδάση Ελένη
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