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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΚΟΙΝΟ

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε΄ ΚΛΑ∆ΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Τηλεφ.210 6551691
Φ.602.2/ 17 / 285842
Σ. 2783

Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την
Aνάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εκµετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των
Καταστηµάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης (Συγκεκριµένα των
Εκµεταλλεύσεων της Ψησταριάς, Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας, Κεντρικού
Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ, Μπαρ Παραλίας) στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ, Χρονικής ∆ιάρκειας
Τριών (3) Ετών µε ∆ικαίωµα Προαίρεσης ∆ύο (2) Επιπλέον Ετών, Έναντι
Συνολικού Μισθώµατος 300.000,00 για τα Πέντε (5) Χρόνια της Μίσθωσης.
∆ Ι ΑΚ Η Ρ Υ Ξ Η

Μ Ε

ΑΡ Ι Θ Μ Ο

1 9 / 2 0 1 8

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συστηµικός Αριθµός (Α/Α)
ΕΣΗ∆ΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή
(Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, µε
κύρια δραστηριότητα:
Άµυνα)

Επιχειρησιακός Φορέας
Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισµό και στην οποία
κατατίθενται τα δικαιολογητικά
(όποια απαιτούνται) σε έντυπη
µορφή
Είδος διαγωνισµού
Κριτήριο ανάθεσης / κατακύρωσης
∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας
διαγωνισµού
Τόπος Παράδοσης
Εκτιµώµενη Αξία (άνευ ΦΠΑ)
Αντικείµενο διαγωνισµού

65424
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
www.helenicnavy.gr
email: gen_e2ii@navy.mil.gr
fax: 210 6551691
Μεσογείων 229 Χολαργός, Τ.Κ. 15 561
Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ)/
∆νση Εφοδιασµού & Οικ. Μέριµνας
τηλ: 2294060102
ΑΕΠ/ΚΕΦΝ
Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία
Κλαυθµώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µε βάση την τιµή (Χαµηλότερη
τιµή)
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
ΝΒΝΕ/ΘΑΝ
300.000,00€ (και για τα πέντε χρόνια της
µίσθωσης)
Εκµετάλλευση από Ιδιωτικό Φορέα των
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Κωδικός CPV
∆ιάρκεια της σύµβασης
Ηµεροµηνία αποστολής για
δηµοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
KΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ηµεροµηνία ανάρτησης όλης της
διακήρυξης (παρέχεται ελεύθερη,
πλήρης, άµεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση) στο
ΕΣΗ∆ΗΣ
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης
υποβολής προσφορών στο
ΕΣΗ∆ΗΣ
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής προσφορών στο
ΕΣΗ∆ΗΣ
Ηµεροµηνία αποσφράγισης
προσφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ

καταστηµάτων µαζικής και γρήγορης
εστίασης και συγκεκριµένα των
εκµεταλλεύσεων της Ψησταριάς,
Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας,
Κεντρικού Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ, Μπαρ
Παραλίας στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ.
55410000-7
Τρία (3) έτη µε µονοµερές δικαίωµα της
Υπηρεσίας για εξάσκηση προαίρεσης δύο (2)
επιπλέον ετών.
16.10.2018

18.10.2018

18.10.2018
12.11.2018, ώρα 07:00 πµ

19.11.2018, ώρα 11:00 πµ
23.11.2018, ώρα 9:00 πµ

Έχοντας υπόψη:
α. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και
Λογιστικού των Ε.∆»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του
Ν.3257/2004 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143).
β. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών».
γ. Το ν.2690/99 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45) όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π∆ 28/15.
δ. Το ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΕΚ Α΄
248) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
ε. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και
Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) και Άλλες
∆ιατάξεις».
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στ. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. Το Ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. Το Ν.4152/13 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ».
θ. Το Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ια. Το Π∆ 82/96 (ΦΕΚ 66Α/96) «Ονοµαστικοποίηση των Μετόχων
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05.
ιβ. Το Π∆ 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες».
ιγ. Την υπ’ αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ ΄Β 2300/3-12-07) ‘’Μεταβίβαση
Οικονοµικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις
∆ιοίκησης των Ε.∆ .κλπ‘’ όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’
αριθµ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/2-9-08) Υπουργική
απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12)
ιδ. Το Π∆ 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
ιε. Το Π∆ 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισµός εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών».
ιστ. Την ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «Καθορισµός του
χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3,
του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α΄ 147).».
ιζ. Την ΥΑ 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23.5.2017) «Ρύθµιση
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης».
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ιη. Την ΥΑ 56902/215//19.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
ιθ. Α∆.
Υπηρεσιών).

Φ.604/196/Σ.684/12

Οκτ.

18

(Εντολή

Ανάθεσης

Παροχής

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
1. Ανοικτό
Ηλεκτρονικό
Μειοδοτικό
∆ιαγωνισµό,
µε
κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή όπως προκύπτει από τον τύπο
που αναλύεται στο παράστηµα «Γ» της παρούσας) , για τη σύναψη Σύµβασης
Τριών (3) Ετών, µε µονοµερές δικαίωµα της Υπηρεσίας για εξάσκηση προαίρεσης
δύο (2) επιπλέον ετών και µε αντικείµενο την εκµετάλλευση από Ιδιωτικό Φορέα
των καταστηµάτων µαζικής και γρήγορης εστίασης και συγκεκριµένα των
εκµεταλλεύσεων της Ψησταριάς, Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας, Κεντρικού
Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ, Μπαρ Παραλίας στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ. Η τιµή των
παρεχόµενων ειδών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν
θα γίνονται δεκτές.
2. α. Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο
Παράρτηµα «Ε» παρούσης.
β. ∆είγµα φορέα: ∆εν υφίσταται.
γ. Κατάθεση

δείγµατος

από

τον

υποψήφιο

προµηθευτή:

∆εν

απαιτείται.
δ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ε.Ε.:
16.10.2018
ε. Ηµεροµηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 18.10.2018
ζ. Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών µέσω
ΕΣΗ∆ΗΣ: 12.11.2018 / 07:00 π.µ. Η συγκεκριµένη ηµεροµηνία δεν κωλύει την
δηµιουργία και διαµόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προµηθευτή στο
ΕΣΗ∆ΗΣ, ο οποίος δύναται να εισέλθει στο Σύστηµα, να δηµιουργήσει την
προσφορά του και να την αποθηκεύσει ως προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της
προσφοράς του θα είναι δυνατή µόνο µετά την εν λόγω ηµεροµηνία. Η
συγκεκριµένη τεχνική ενέργεια στο ΕΣΗ∆ΗΣ, πραγµατοποιείται, προκειµένου ο
κάθε υποψήφιος οικονοµικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, να
έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και
ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούµενες
(διευκρινισµένες και µη) πληροφορίες του διαγωνισµού.
η. Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο
ΕΣΗ∆ΗΣ: 19.11.2018 / 11:00 π.µ.
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3. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από
κανονική προθεσµία τουλάχιστον τριάντα δύο (32) ηµερών από την εποµένη
ηµέρα της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. α. Τόπος διενέργειας του
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.

διαγωνισµού:

∆ιαδικτυακή

πύλη

β. Ηµεροµηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισµού (ηλεκτρονική
αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ): 23.11.2018 / 09:00 π.µ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται
ηλεκτρονικά από το αρµόδιο συλλογικό όργανο την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα από
την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα «Β» της παρούσης.
5. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής
προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π12390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος
Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Η
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β».
6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο
τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου και µετά την
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και είτε επιστρέφονται
χωρίς να αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν
γίνονται αποδεκτές µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά.
7. ∆εν απαιτείται διαθεσιµότητα πίστωσης.
8. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά που
σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 25 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147). Οι συµµετέχοντες
θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις
της παρούσας διακήρυξης. Η συµµετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισµό µπορεί να
γίνει απευθείας ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους ή µέσω εµπορικών αντιπροσώπων
τους στην Ελλάδα.
9. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη
από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) - (∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, σύµφωνα µε τις παρεχόµενες στην εν
λόγω ιστοσελίδα οδηγίες.
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10. Οι Γενικοί / Ειδικοί Όροι του διαγωνισµού καθώς και η Τεχνική
Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των
συµµετεχόντων το διαγωνισµό.
11. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) µήνες από την
εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Αναφορικά µε τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα
οριζόµενα στο άρθρο 97 του ν.4412/16.
12. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό, ήτοι τουλάχιστον εννέα (9)
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, αυτές
παρέχονται το αργότερο έως έξι (6) ηµέρες πριν από την εν λόγω καταληκτική
ηµεροµηνία, σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 60 του Ν.4412/16.
13. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.
14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί:
α. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr
β. Στην Κεντρική
κοινοποίηση στα µέλη της.

Ένωση

Επιµελητηρίων

Ελλάδος,

για

ευρεία

15. Ολόκληρο το κείµενο της παρούσης διακήρυξης, θα δηµοσιευτεί:
α. στον ιστοχώρο του ΚΗΜ∆ΗΣ
β. στον ιστοχώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α 65424
16. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην
ΥΕΕ της ΕΕ και θα αναρτηθεί εντός 48 ωρών από την ηµεροµηνία βεβαίωσης
παραλαβής της προκήρυξης από την ΥΕΕ της ΕΕ στη διαδικτυακή πύλη
http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και στη διαδικτυακή πύλη του
Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ (όπου θα παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης, άµεσης, πλήρους
και δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού).
17. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παραρτήµατα και
τις προσθήκες αυτών, της παρούσης διακήρυξης τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος αυτής.
18. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ∆ιακήρυξη και τα
δικαιώµατα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της
∆ιακήρυξης από τους υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται µόνο για τις
ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών τους.
19. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη
συµµετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών
εγχειριδίων που δύνανται να είναι και στην αγγλική γλώσσα.
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20. Η πλαισίωση της ΑΕΠ µε δύο (2) συµπληρωτικά µέλη
εµπειρογνωµόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
εκτελείται µετά από αίτηµα της διενεργούσας το διαγωνισµό Υπηρεσίας
(ΚΕΦΝ/ΑΕΠ).
21. H συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο
οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται
στην παρούσα διακήρυξη.
22. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο
(ΟΕΠΝ/∆Ι∆Η∆Ε) ως προς την νοµιµότητά του.
24. Τα αποτελέσµατα του εν λόγω διαγωνισµού και η κατακύρωση τελούν
υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία, µετά από γνωµοδότηση της
επιτροπής διενέργειας και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018
Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Πέτσος ΠΝ
∆ιευθυντής Ε΄ Κλάδου ΓΕΝ

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χ. Κουλαξίζης ΠΝ
Β. Τµηµατάρχη Ε2-ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»
«Β»
«Γ»
«∆»
«Ε»
«ΣΤ»
«Ζ»

Στοιχεία παρεχόµενων Υπηρεσιών
Γενικοί όροι διαγωνισµού
Ειδικοί όροι διαγωνισµού
Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
Τεχνική Προδιαγραφή
Σχέδιο Συµφωνίας Πλαίσιο
Σχέδιο Εκτελεστικής Σύµβασης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ
-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671,
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr
(Ευρεία Κοινοποίηση)
Αποδέκτες για Πληροφορία
-ΝΒΝΕ/ΘΑΝ

18PROC003858356 2018-10-18

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
16 Οκτ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.602.2/ 17 /285842/Σ.2783
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιγραφή συµβατικού
αντικειµένου

Κωδικός υπηρεσίας
(CPV)
Τεχνικός προσδιορισµός

Χρονική ∆ιάρκεια

Φορέας Προορισµού
Εκτιµώµενη Αξία
Μισθωµάτων (άνευ ΦΠΑ)
Χρόνος Έναρξης &
∆ιάρκειας Παροχής
Τόπος παράδοσης
(Κωδικός Nuts)

Παροχή υπηρεσιών εκµετάλλευσης από Ιδιωτικό
Φορέα των καταστηµάτων µαζικής και γρήγορης
εστίασης και συγκεκριµένα των εκµεταλλεύσεων της
Ψησταριάς, Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας,
Κεντρικού Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ, Μπαρ Παραλίας
στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ
55410000-7.
Ως Παράρτηµα «Ε» Παρούσης ∆ιακήρυξης
Τρία (3) Έτη µε δικαίωµα προαίρεσης για επιπλέον
δύο (2) Έτη (Έκαστο έτος έχει έναρξη την
παραθεριστική περίοδο του Πάσχα και λήξη το τέλος
της παραθεριστικής περιόδου, ήτοι περί τον Οκτώβριο
έκαστου έτους)
Ν.Β.Ν.Ε / ΘΑΝ
300.000,00 και για τα πέντε (5) έτη.
Έναρξη Παραθεριστικής Περιόδου του Πάσχα 2019
Ν.Β.Ν.Ε/ΘΑΝ (EL305)

Πλωτάρχης (Ο) Μ. Τζιάτζιου ΠΝ
Τµηµατάρχης Συµβάσεων µη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Προσθήκη «Ι» : ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΙ∆Η / ∆ΙΑΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
16 Οκτ 18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» ΣΤΟ Φ.602.2/17/285842/Σ.2783

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΙ∆Η / ∆ΙΑΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ-ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ / ΜΠΑΡ

Α/Α

1

2
3

4
5
6

7
8
9
10
11

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΑΝΑ
ΜΕΡΙ∆Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
0,18 €
ΝΕΡΟ 500 ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / ΧΥΜΟΙ / ΜΠΥΡΕΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
0,48 €
COLA KOYTI 330 ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
COLA LIGHT KOYTI 330
0,65 €
ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
COLA (ΑΝΕΥ ΖΑΧΑΡΗΣ)
0,65 €
KOYTI 330 ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
0,48 €
ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΕ
0,56 €
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ
0,56 €
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
0,56 €
ΛΕΜΟΝΙΤΑ ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
0,48 €
ΣΟ∆Α ΚΟΥΤΙ 330ML
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100%
0,52€
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΟΥΤΙ 250CC
XYMOΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ
0,45€
(ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΗΛΟ-
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12
13

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23
24
25
26

ΒΕΡΥΚΟΚΟ) ΑΤΟΜΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΙ 250CC
ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 330 ML
0,65 €
ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 500 ML
0,97 €
ΡΟΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΦΕ∆ΕΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
CAPPUCCINO (REGULAR
0,40 €
KAI DECAFEINE) ΜΟΝΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
CAPPUCCINO (PREMIUM)
0,65€
ΜΟΝΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
CAPPUCCINO (REGULAR
0,60 €
KAI DECAFEINE) ∆ΙΠΛΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
CAPPUCCINO (PREMIUM)
0,81 €
∆ΙΠΛΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
ESPRESSO (REGULAR
0,36 €
KAI DECAFEINE) ΜΟΝΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
ESPRESSO (PREMIUM)
0,60 €
MONOΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
ESPRESSO (REGULAR
0,44 €
KAI DECAFEINE) ∆ΙΠΛΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
ESPRESSO (PREMIUM)
0,73 €
∆ΙΠΛΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
0,40 €
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
0,52 €
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ∆ΙΠΛΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
0,56 €
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΜΟΝΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
∆ΙΠΛΟΣ

τουλάχιστον 150ml
τουλάχιστον 150ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)
τουλάχιστον 180ml
τουλάχιστον 180ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)
τουλάχιστον 30ml
τουλάχιστον 30ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)
τουλάχιστον 60ml
τουλάχιστον 60ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)
τουλάχιστον 75ml
τουλάχιστον 120ml
τουλάχιστον 150ml

0,40 €

τουλάχιστον 230ml

0,52 €

τουλάχιστον 300ml

27

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ ΦΡΑΠΕ

0,56 €

τουλάχιστον 350ml

28

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO
CAPPUCCINO (REGULAR
KAI DECAFEINE)

0,65 €

τουλάχιστον 350ml

0,81€

τουλάχιστον 350ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)

29

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO
CAPPUCCINO (PREMIUM)
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30

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO
ESPRESSO (REGULAR
KAI DECAFEINE)

0,60 €

τουλάχιστον 300ml

31

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO
ESPRESSO (PREMIUM)

0,73 €

τουλάχιστον 300ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)

32

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ
ΖΕΣΤΗ KAI ΚΡΥΑ

0,81 €

τουλάχιστον 350ml

ΤΟΣΤ
33

ΤΟΣΤ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ

0,36 €

τουλάχιστον 100γρ

34

ΤΟΣΤ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ

0,36 €

τουλάχιστον 100γρ

35

ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΖΑΜΠΟΝ
ΤΥΡΙ

0,97€

τουλάχιστον 210γρ

36

ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ

0,97€

37

ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ

0,97 €

τουλάχιστον 210γρ

38

ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ

1,10 €

τουλάχιστον 210γρ

τουλάχιστον 210γρ

ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
39

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

0,36 €

τουλάχιστον 95γρ

40

ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ

0,60 €

τουλάχιστον 150γρ

41
42
43

ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ
0,69 €
ΑΤΟΜΙΚΗ
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ
0,73 €
ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ

0,73 €

τουλάχιστον 160γρ
τουλάχιστον 170γρ
τουλάχιστον 220γρ

ΓΛΥΚΑ
44
45
46

ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

0,89 €
0,89 €
0,81 €

47

ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ

0,73 €

48

ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΙΚΟ

0,73 €

τουλάχιστον 200
γραµµάρια
τουλάχιστον 200
γραµµάρια
τουλάχιστον 200
γραµµάρια
τουλάχιστον 120
γραµµάρια
τουλάχιστον 120

18PROC003858356 2018-10-18

49

ΑΤΟΜΙΚΟ
ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΜΑΣ Η
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ

0,89 €

50

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ ΑΤΟΜΙΚΟ

0,89 €

51

ΜΙΛΦΕΙΓ ΑΤΟΜΙΚΟ

0,89 €

γραµµάρια
τουλάχιστον 100
γραµµάρια
τουλάχιστον 100
γραµµάρια
τουλάχιστον 100
γραµµάρια

Σηµειώσεις :
1. Όλα τα τρόφιµα να είναι φρέσκα και κορυφαίας ποιότητας, σύµφωνα µε τον
κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ), τον Αγορανοµικό Κώδικα και τις ισχύουσες
υγειονοµικές διατάξεις, ενώ η αποθήκευση και µεταφορά των τροφίµων να
εκτελείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9 (έκδοση
2004).
2. Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέον είδη, εφόσον
τηρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία,
χωρίς οι τιµές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης.
3. Όλα τα ροφήµατα προς κατανάλωση στην τραπεζαρία του κεντρικού µπαρ
να διατίθενται ανάλογα µε την επιλογή του πελάτη σε γυάλινα ποτήρια ή σε
πλαστικά ή χάρτινα. Τα ροφήµατα τα οποία πρόκειται να καταναλωθούν στην
παραλία να διατίθενται µόνο σε πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια για λόγους ασφαλείας
λουοµένων, τα οποία επίσης θα είναι κατάλληλα για διάθεση τροφίµων σύµφωνα
µε τον κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ) και την κείµενη νοµοθεσία.
Συγκεκριµένα τα κρύα ροφήµατα, θα διατίθενται σε πλαστικό διάφανο ποτήρι µε
πλαστικό καπάκι, ενώ τα ζεστά ροφήµατα θα διατίθενται σε χάρτινο ποτήρι µε
πλαστικό καπάκι.
4. Όλα τα αναλώσιµα είδη σίτισης και διάθεσης ειδών (πλαστικά ή χάρτινα
ποτήρια, πλαστικά καπάκια ποτηριών, καλαµάκια, χαρτοπετσέτες, είδη ζάχαρης,
γάλατα, σιρόπια, κανέλα, σκόνη σοκολάτα κλπ), να είναι κατάλληλα για διάθεση
τροφίµων, σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και την κείµενη
νοµοθεσία και να διατίθενται δωρεάν από τον Ανάδοχο, χωρίς να επηρεάζουν την
τελική τιµή πώλησης των ειδών.
5. Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να παρέχει τα είδη ανωτέρω Πίνακα 1 και
στις άλλες Εκµεταλλεύσεις, µε την υποχρέωση να τηρεί τις τιµές διατίµησης.
6. Οι επιθυµητές τιµές πώλησης του ΠΙΝΑΚΑ 1, αντιστοιχούν σε µία µερίδα
προϊόντος, της οποίας η ελάχιστη δυνατή γραµµαριοποίηση έτοιµου προϊόντος
αναγράφεται στη στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ».
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ-ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η
ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Α/Α

1

2
3

4
5
6

7
8
9
10

11
12
13

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΑΝΑ
ΜΕΡΙ∆Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
0,18 €
ΝΕΡΟ 500 ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ /XYMOI / ΜΠΥΡΕΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
0,48 €
COLA KOYTI 330 ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
COLA LIGHT KOYTI 330
0,65 €
ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
COLA (ΑΝΕΥ ΖΑΧΑΡΗΣ)
0,65 €
KOYTI 330 ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
0,48 €
ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΕ
0,56 €
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ
0,56 €
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
0,56 €
ΛΕΜΟΝΙΤΑ ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
0,48 €
ΣΟ∆Α ΚΟΥΤΙ 330ML
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100%
0,52€
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΟΥΤΙ 250CC
XYMOΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ
(ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΗΛΟ0,45€
ΒΕΡΥΚΟΚΟ) ΑΤΟΜΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΙ 250CC
ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 330 ML
0,65 €
ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 500 ML
0,97 €
ΡΟΦΗΜΑΤΑ – ΚΑΦΕ∆ΕΣ ΚΡΥΟΙ

14

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ ΦΡΑΠΕ

0,56 €

τουλάχιστον 350ml

15

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO
CAPPUCCINO (REGULAR
KAI DECAFEINE)

0,65 €

τουλάχιστον 350ml
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ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO
CAPPUCCINO (PREMIUM)

0,81€

τουλάχιστον 350ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)

17

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO
ESPRESSO (REGULAR
KAI DECAFEINE)

0,60 €

τουλάχιστον 300ml

18

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO
ESPRESSO (PREMIUM)

0,73 €

τουλάχιστον 300ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)

19

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ
ΚΡΥΑ

0,81 €

τουλάχιστον 350ml

16

ΤΟΣΤ
20

ΤΟΣΤ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ

0,36 €

τουλάχιστον 100γρ

21

ΤΟΣΤ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ

0,36 €

τουλάχιστον 100γρ

22

ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΖΑΜΠΟΝ
ΤΥΡΙ

0,97€

τουλάχιστον 210γρ

23

ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ

0,97€

24

ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ

0,97 €

τουλάχιστον 210γρ

25

ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ

1,10 €

τουλάχιστον 210γρ

τουλάχιστον 210γρ

Σηµειώσεις :
1. Όλα τα τρόφιµα να είναι φρέσκα και κορυφαίας ποιότητας, σύµφωνα µε τον
κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ), τον Αγορανοµικό Κώδικα και τις ισχύουσες
υγειονοµικές διατάξεις, ενώ η αποθήκευση και µεταφορά των τροφίµων να
εκτελείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9 (έκδοση
2004).
2. Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέον είδη, εφόσον
τηρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία,
χωρίς οι τιµές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. Απαγορεύεται
η πώληση όλων των ειδών τα οποία διατίθενται σε γυάλινα µπουκάλια για λόγους
ασφαλείας.
3. Όλα τα ροφήµατα προς κατανάλωση στην παραλία, να διατίθενται µόνο σε
πλαστικά ποτήρια για λόγους ασφαλείας λουοµένων, τα οποία επίσης θα είναι
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κατάλληλα για διάθεση τροφίµων σύµφωνα µε τον κώδικα Τροφίµων και Ποτών
(ΚΤΠ) και την κείµενη νοµοθεσία. Συγκεκριµένα τα κρύα ροφήµατα, να διατίθενται
σε πλαστικό διάφανο ποτήρι µε πλαστικό καπάκι.
4. Όλα τα αναλώσιµα είδη σίτισης και διάθεσης ειδών (πλαστικά ποτήρια,
πλαστικά καπάκια ποτηριών, καλαµάκια, χαρτοπετσέτες, είδη ζάχαρης, γάλατα,
σιρόπια, κανέλα, σκόνη σοκολάτα κλπ), να είναι κατάλληλα για διάθεση τροφίµων,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και την κείµενη νοµοθεσία και να
διατίθενται δωρεάν από τον Ανάδοχο, χωρίς να επηρεάζουν την τελική τιµή
πώλησης των ειδών.
5. Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να παρέχει τα είδη ανωτέρω Πίνακα 2 και
στις άλλες Εκµεταλλεύσεις, µε την υποχρέωση να τηρεί τις τιµές διατίµησης.
6. Οι επιθυµητές τιµές πώλησης του ΠΙΝΑΚΑ 2, αντιστοιχούν σε µία µερίδα
προϊόντος, της οποίας η ελάχιστη δυνατή γραµµαριοποίηση έτοιµου προϊόντος
αναγράφεται στη στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ».
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ-ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η
ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Α/Α

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 500 ML
0,18 €
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / XYMOI / ΜΠΥΡΕΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA KOYTI
0,48 €
330 ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA LIGHT
0,65 €
KOYTI 330 ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA (ΑΝΕΥ
0,65 €
ΖΑΧΑΡΗΣ) KOYTI 330 ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑ
0,48 €
ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
0,56 €
ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
0,56 €
ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΜΟΝΙΤΑ
0,56 €
ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟ∆Α ΚΟΥΤΙ
0,48 €
330ML
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100%
0,52€
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΟΥΤΙ 250CC
XYMOΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΜΗΛΟ-ΒΕΡΥΚΟΚΟ) ΑΤΟΜΙΚΟΣ
0,45€
ΚΟΥΤΙ 250CC
ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 330 ML
0,65 €
ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 500 ML
0,97 €
ΚΡΑΣΙΑ/ΠΟΤΑ
ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ ΧΥΜΑ 500 ML
0,89 €
ΚΡΑΣΙ ΡΟΖΕ ΧΥΜΑ 500 ML
0,89 €
ΚΡΑΣΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΥΜΑ 500 ML
0,89 €
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΚΑΡΑΦΑΚΙ 200 ML
2,74 €
ΟΥΖΟ ΚΑΡΑΦΑΚΙ 200 ML
3,31 €
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ/ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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19

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

0,32 €

20

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

0,40 €

21

ΣΑΛΤΣΑ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ

2,02 €

22

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΜΕΡΙ∆Α

0,81 €

23

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΚΕΤΑ ΜΕΡΙ∆Α

0,81 €

τυρί κεφαλοτύρι τριµµένο
τουλάχιστον 55 γραµµάρια
µαγειρευµένες τουλάχιστον
150 γραµµάρια
µαγειρευµένη τουλάχιστον
120 γραµµάρια
µαγειρευµένες τουλάχιστον
300 γραµµάρια
µαγειρευµένα τουλάχιστον
220 γραµµάρια

ΣΑΛΑΤΕΣ

24

ΣΑΛΑΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 4
ΑΤΟΜΩΝ

2,34 €

25

ΣΑΛΑΤΑ CAESARS

2,58 €

26
27

ΣΑΛΑΤΑ ΤΖΑΤΖΙΚΙ
ΣΑΛΑΤΑ ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ
ΛΑ∆ΕΡΑ

0,81 €
1,29 €

28

ΜΠΡΙΑΜ

1,69 €

29

ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΡΥΖΙ & ΠΑΤΑΤΕΣ
ΦΟΥΡΝΟΥ

1,85 €

τουλάχιστον 500
γραµµαρίων, εκ των οποίων
350 γραµµάρια τουλάχιστον
ντοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι,
πιπεριά, 30 γραµµάρια
τουλάχιστον ελιές και 140
γραµµάρια τουλάχιστον τυρί
φέτα
τουλάχιστον 300 γραµµάρια
µαρούλι, 110 γραµµάρια
κοτόπουλο, 30 γραµµάρια
κρουτόν, 50 γραµµάρια
παρµεζάνα τριµµένη, 10
γραµµάρια µπέικον
ψιλοκοµµένο και ντρέσινγκ
για σαλάτα caesars
τουλάχιστον 112 γραµµάρια
τουλάχιστον 200 γραµµάρια
τουλάχιστον 250 γραµµάρια
µαγειρευµένα τουλάχιστον
255 γραµµάρια
µαγειρευµένα ντοµάτες ή
κολοκυθάκια ή πιπεριές ή
µελιτζάνες γεµιστά µε ρύζι
και την ανάλογη σάλτσα
τουλάχιστον 225 γραµµάρια
και πατάτες φούρνου
τουλάχιστον 127 γραµµάρια

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
30

ΨΑΡΙ ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΧΑΡΑΣ

5,65 €

31

ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΦΡΕΣΚΟ ΤΗΓΑΝΗΤΟ

4,68 €

32

ΓΑΥΡΟΣ ΤΗΓΑΝΙΤΟΣ

3,15 €

µαγειρευµένη τουλάχιστον
350 γραµµάρια
µαγειρευµένο τουλάχιστον
230 γραµµάρια
µαγειρευµένος τουλάχιστον
250 γραµµάρια
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33

ΓΑΡΙ∆ΕΣ ΨΗΤΕΣ Νο2

5,40 €

34

ΧΤΑΠΟ∆Ι ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΞΥ∆ΑΤΟ

5,32€

35

ΚΡΕΑΤΙΚΑ
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΨΗΤΟ
ΣΚΕΤΟ

1,69 €

36

ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΛΑΙΜΟΥ ΨΗΤΗ

2,26 €

37

ΚΕΜΠΑΠ ΨΗΤΟ ΣΚΕΤΟ

1,90 €

38
39

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΧΑΡΑΣ
ΣΚΕΤΑ
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΣΧΑΡΑΣ
ΣΚΕΤΑ

2,69 €
2,69 €

40

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΚΕΤΟ

0,97 €

41

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΚΕΤΟ

1,05 €

42

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΜΠΕΙΚΟΝ ΣΚΕΤΟ

1,05 €

µαγειρευµένες τουλάχιστον
350γραµµάρια
µαγειρευµένο τουλάχιστον
200 γραµµάρια
µαγειρευµένο τουλάχιστον
200 γραµµάρια
µαγειρευµένη τουλάχιστον
220 γραµµάρια
µαγειρευµένο 220
γραµµάρια
µαγειρευµένα 220
γραµµάρια
µαγειρευµένα 220
γραµµάρια
µαγειρευµένο τουλάχιστον
100 γραµµάρια
µαγειρευµένο τουλάχιστον
100 γραµµάρια
µαγειρευµένο τουλάχιστον
100 γραµµάρια

ΨΩΜΙ
43

ΨΩΜΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟ ΛΕΥΚΟ

0,15 €

τουλάχιστον 100 γραµµάρια

44

ΨΩΜΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟ ΟΛΙΚΗΣ
ΑΛΕΣΕΩΣ

0,15 €

τουλάχιστον 100 γραµµάρια

Σηµειώσεις :
1. Όλα τα τρόφιµα να είναι φρέσκα και κορυφαίας ποιότητας, σύµφωνα µε τον
κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ), τον Αγορανοµικό Κώδικα και τις ισχύουσες
υγειονοµικές διατάξεις, ενώ η αποθήκευση και µεταφορά των τροφίµων να
εκτελείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9
(έκδοση 2004).
2. Όλα τα φαγητά να παρασκευάζονται µε ελαιόλαδο πλην των τηγανιτών, τα
οποία να παρασκευάζονται µε ηλιέλαιο ή αραβοσιτέλαιο. Το λάδι της φριτέζας να
αλλάζει όταν απαιτείται, το αργότερο όµως κάθε δυο (2) ηµέρες και να
απορρίπτεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3. Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέον είδη, εφόσον
τηρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία,
χωρίς οι τιµές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης.
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4. Όλα τα ποτά και τα τρόφιµα προς κατανάλωση στο χώρο της ψησταριάς, να
διατίθενται σε γυάλινο ποτήρι, πορσελάνινα πιάτα και µεταλλικά ανοξείδωτα
µαχαιροπίρουνα και κουτάλια ιδίου µεγέθους και τύπου (οµοιόµορφα).
5. Όλα τα αναλώσιµα είδη σίτισης και διάθεσης ειδών (πλαστικά ή χάρτινα
ποτήρια,
πλαστικά
καπάκια
ποτηριών,
καλαµάκια,
χαρτοπετσέτες,
οδοντογλυφίδες,
τραπεζοµάντηλα
ψησταριάς,
σακούλες,
πλαστικά
µαχαιροπίρουνα κλπ) να είναι κατάλληλα για διάθεση τροφίµων σύµφωνα µε τον
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και την κείµενη νοµοθεσία και να διατίθενται δωρεάν
από τον Ανάδοχο, χωρίς να επηρεάζουν την τελική τιµή πώλησης των ειδών, πλην
του είδους αλουµινένιο σκεύος µε καπάκι, το οποίο δύναται να διατίθεται έως την
τιµή των 0,16 €/τεµάχιο (άνευ ΦΠΑ).
6. Όλα τα συνοδευτικά όπως ελαιόλαδο, ξύδι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, σάλτσες
(κέτσαπ, µουστάρδα, µαγιονέζα, κλπ)κλπ, να διατίθενται δωρεάν από τον
Ανάδοχο χωρίς να επηρεάζουν την τελική τιµή πώλησης ειδών.
7. Οι επιθυµητές τιµές πώλησης του ΠΙΝΑΚΑ 3 αντιστοιχούν σε µία µερίδα
προϊόντος, της οποίας η ελάχιστη δυνατή γραµµαριοποίηση έτοιµου προϊόντος
αναγράφεται στη στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ».
8. Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να παρέχει τα είδη ανωτέρω Πίνακα 3 και
στις άλλες Εκµεταλλεύσεις µε την υποχρέωση να τηρεί τις τιµές διατίµησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ-ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η
ΠΙΤΣΑΡΙΑ

Α/
Α

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΙΤΣΕΣ
ΠΙΤΣΑ ΦΡΕΣΚΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 8 ΜΕΡΙ∆ΩΝ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΜΕ ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ, ΤΥΡΙ
ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ, ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ)
ΠΙΤΣΑ ΦΡΕΣΚΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 8 ΜΕΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΕΣΙΑΛ (ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ, ΣΑΛΤΣΑ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ,ΖΑΜΠΟΝ,ΜΠΕΪΚΟΝ,ΜΑΝΙΤΑ
ΡΙΑ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΕΣ)
ΓΛΥΚΑ

ΕΠΙΘΥΜΗΤ
Η ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕ
Σ

2,66 €

τουλάχιστον 800
γραµµάρια

3,23 €

τουλάχιστον 820
γραµµάρια

ΒΑΦΛΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ:
ΒAΣΗ ΒΑΦΛΑΣ

0,56 €

ΜΠΑΛΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

0,36 €

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ

0,32 €

ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

0,08 €

τουλάχιστον 75
γραµµάρια/µπάλ
α
τουλάχιστον 75
γραµµάρια
τουλάχιστον 15
γραµµάρια

Σηµειώσεις :
1. Όλα τα τρόφιµα να είναι φρέσκα και κορυφαίας ποιότητας, σύµφωνα µε τον
κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ), τον Αγορανοµικό Κώδικα και τις ισχύουσες
υγειονοµικές διατάξεις, ενώ η αποθήκευση και µεταφορά των τροφίµων να
εκτελείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νo 9
(έκδοση 2004).
2. Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέον είδη, εφόσον
τηρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία,
χωρίς οι τιµές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης.
3. Ειδικά για το είδος «βάφλα», ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει
καθηµερινά υποχρεωτικά, για την µπάλα παγωτού, τις γεύσεις σοκολάτα, βανίλια
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και φράουλα. Παράλληλα έχει την δυνατότητα να διαθέτει και επιπρόσθετα έτερες
γεύσεις, οι οποίες όµως θα διατίθενται στην τιµή διατίµησης.
3. Όλα τα ποτά και τα τρόφιµα προς κατανάλωση στο χώρο της πιτσαρίας να
διατίθενται σε γυάλινο ποτήρι, πορσελάνινα πιάτα και µεταλλικά µαχαιροπίρουνα
και κουτάλια.
4. Όλα τα αναλώσιµα είδη σίτισης (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά
καπάκια ποτηριών, καλαµάκια, χαρτοπετσέτες, οδοντογλυφίδες, τραπεζοµάντηλα
πιτσαρίας, σακούλες, πλαστικά µαχαιροπίρουνα κλπ), να είναι κατάλληλα για
διάθεση τροφίµων σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και την κείµενη
νοµοθεσία και να διατίθενται δωρεάν από τον Ανάδοχο χωρίς να επηρεάζουν την
τελική τιµή πώλησης των ειδών, πλην του είδους αλουµινένιο σκεύος µε καπάκι, το
οποίο δύναται να διατίθεται έως την τιµή των 0,16 €/τεµάχιο (άνευ ΦΠΑ) και το
χάρτινο κουτί πίτσας έως την τιµή των 0,24 €/τεµάχιο (άνευ ΦΠΑ).
5. Οι επιθυµητές τιµές πώλησης του ΠΙΝΑΚΑ 4, αντιστοιχούν σε µία µερίδα
προϊόντος, της οποίας η ελάχιστη δυνατή γραµµαριοποίηση έτοιµου προϊόντος
αναγράφεται στη στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ».
6. Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να παρέχει τα είδη ανωτέρω Πίνακα 4 και
στις άλλες Εκµεταλλεύσεις, µε την υποχρέωση να τηρεί τις τιµές διατίµησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ-ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΚΤΗΣ

Α/Α

1

2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12

13

14
15

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΑΝΑ
ΜΕΡΙ∆Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
0,18 €
ΝΕΡΟ 500 ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / XYMOI / ΜΠΥΡΕΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
0,48 €
COLA KOYTI 330 ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
COLA LIGHT KOYTI 330
0,65 €
ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
COLA (ΑΝΕΥ ΖΑΧΑΡΗΣ)
0,65 €
KOYTI 330 ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
0,48 €
ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΕ
0,56 €
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ
0,56 €
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
0,56 €
ΛΕΜΟΝΙΤΑ ΚΟΥΤΙ 330ML
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
0,48 €
ΣΟ∆Α ΚΟΥΤΙ 330ML
ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 330 ML
0,65 €
ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 500 ML
0,97 €
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100%
0,52€
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΟΥΤΙ 250CC
XYMOΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ
(ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΗΛΟ0,45€
ΒΕΡΥΚΟΚΟ) ΑΤΟΜΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΙ 250CC
ΜΠΥΡΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΜΙΚΡΗ
0,89€
(330ΜL)
ΜΠΥΡΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ
1,29€
ΜΕΓΑΛΗ (550ΜL)
ΡΟΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΦΕ∆ΕΣ
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16

17

18

19

20

21

22

23
24
25
26
27
28

ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
CAPPUCCINO (REGULAR
ΚΑΙ DECAFEINE) ΜΟΝΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
CAPPUCCINO (PREMIUM)
ΜΟΝΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
CAPPUCCINO (REGULAR
ΚΑΙ DECAFEINE) ∆ΙΠΛΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
CAPPUCCINO (PREMIUM)
∆ΙΠΛΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
ESPRESSO (REGULAR
ΚΑΙ DECAFEINE) ΜΟΝΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
ESPRESSO (PREMIUM)
MONOΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
ESPRESSO (REGULAR
ΚΑΙ DECAFEINE) ∆ΙΠΛΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
ESPRESSO (PREMIUM)
∆ΙΠΛΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ∆ΙΠΛΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΜΟΝΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
∆ΙΠΛΟΣ

0,40 €

τουλάχιστον 150ml

0,65€

τουλάχιστον 150ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)

0,60 €

τουλάχιστον 180ml

0,81 €

τουλάχιστον 180ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)

0,36 €

τουλάχιστον 30ml

0,60 €

τουλάχιστον 30ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)

0,44 €

τουλάχιστον 60ml

0,73 €

τουλάχιστον 60ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)

0,40 €

τουλάχιστον 75ml

0,52 €

τουλάχιστον 120ml

0,56 €

τουλάχιστον 150ml

0,40 €

τουλάχιστον 230ml

0,52 €

τουλάχιστον 300ml

29

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ ΦΡΑΠΕ

0,56 €

τουλάχιστον 350ml

30

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO
CAPPUCCINO (REGULAR
ΚΑΙ DECAFEINE)

0,65 €

τουλάχιστον 350ml

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO
CAPPUCCINO (PREMIUM)

0,81€

τουλάχιστον 350ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO
ESPRESSO (REGULAR
ΚΑΙ DECAFEINE)

0,60 €

τουλάχιστον 300ml

31

32
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33

ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO
ESPRESSO (PREMIUM)

0,73 €

τουλάχιστον 300ml
(τουλάχιστον 65% Arabica
και ως 35% Robusta)

34

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ
ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΚΡΥΑ

0,81 €

τουλάχιστον 350ml

ΤΟΣΤ
35

ΤΟΣΤ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ

0,36 €

τουλάχιστον 100γρ

36

ΤΟΣΤ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ

0,36 €

τουλάχιστον 100γρ

ΓΛΥΚΑ
37
38
39
40
41
42

ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ
ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΙΚΟ
ΑΤΟΜΙΚΟ
ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΜΑΣ Η
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ

0,89 €
0,89 €
0,81 €
0,73 €
0,73 €
0,89 €

43

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ ΑΤΟΜΙΚΟ

0,89 €

44

ΜΙΛΦΕΙΓ ΑΤΟΜΙΚΟ

0,89 €

τουλάχιστον 200
γραµµάρια
τουλάχιστον 200
γραµµάρια
τουλάχιστον 200
γραµµάρια
τουλάχιστον 120
γραµµάρια
τουλάχιστον 120
γραµµάρια
τουλάχιστον 100
γραµµάρια
τουλάχιστον 100
γραµµάρια
τουλάχιστον 100
γραµµάρια

Σηµειώσεις :
1. Όλα τα τρόφιµα να είναι φρέσκα και κορυφαίας ποιότητας, σύµφωνα µε τον
κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ), τον Αγορανοµικό Κώδικα και τις ισχύουσες
υγειονοµικές διατάξεις, ενώ η αποθήκευση και µεταφορά των τροφίµων να
εκτελείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9
(έκδοση 2004).
2. Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέον είδη, εφόσον
τηρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία,
χωρίς οι τιµές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης.
3. Όλα τα ποτά και τα τρόφιµα προς κατανάλωση στο χώρο του
ζαχαροπλαστείου, να διατίθενται σε γυάλινο ποτήρι, πορσελάνινα πιάτα και
µεταλλικά µαχαιροπίρουνα και κουτάλια.
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4. Όλα τα αναλώσιµα είδη σίτισης (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά
καπάκια ποτηριών, καλαµάκια, χαρτοπετσέτες, οδοντογλυφίδες, τραπεζοµάντηλα
εστιατορίου, σακούλες, πλαστικά µαχαιροπίρουνα, είδη ζάχαρης, γάλατα, σιρόπια,
κανέλα, σκόνη σοκολάτα κλπ) να είναι κατάλληλα για διάθεση τροφίµων σύµφωνα
µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και την κείµενη νοµοθεσία και να διατίθενται
δωρεάν από τον Ανάδοχο χωρίς να επηρεάζουν την τελική τιµή πώλησης των
ειδών, πλην του είδους αλουµινένιο σκεύος µε καπάκι, το οποίο δύναται να
διατίθεται έως την τιµή των 0,16 €/τεµάχιο (άνευ ΦΠΑ).
5. Οι επιθυµητές τιµές πώλησης του ΠΙΝΑΚΑ 5, αντιστοιχούν σε µία µερίδα
προϊόντος, της οποίας η ελάχιστη δυνατή γραµµαριοποίηση έτοιµου προϊόντος
αναγράφεται στη στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ».
6. Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να παρέχει τα είδη ανωτέρω Πίνακα 5 και
στις άλλες Εκµεταλλεύσεις, µε την υποχρέωση να τηρεί τις τιµές διατίµησης.

18PROC003858356 2018-10-18
B-1

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-II
16 Οκτ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.602.2/ 17/285842/Σ.2783
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Γενικά – Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού
1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό, προβλέπονται
από τις διατάξεις των σχετικών νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο κυρίως
σώµα της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού.
2. Το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η σύναψη Σύµβασης
τριών (3) Ετών, µε µονοµερές δικαίωµα της Υπηρεσίας για εξάσκηση προαίρεσης
δύο (2) επιπλέον ετών και µε αντικείµενο την εκµετάλλευση από Ιδιωτικό Φορέα
των καταστηµάτων µαζικής και γρήγορης εστίασης και συγκεκριµένα των
εκµεταλλεύσεων της Ψησταριάς, Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας, Κεντρικού
Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ, Μπαρ Παραλίας στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ.
Άρθρο 2
Περιεχόµενο Φακέλων Προσφοράς - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής
(Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 Ν.4412/16)
1. Οι
ηλεκτρονικά,

προσφορές υποβάλλονται από
µέσω της διαδικτυακής πύλης

τους οικονοµικούς φορείς
www.promitheus.gov.gr του

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται
να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13, στην υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφαση του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» και στο Ν.4412/16 .
2. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να
υποβάλουν εµπροθέσµως, ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. την προσφορά
τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα
διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα
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οριζόµενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του Ν.4412/16 καθώς και στην υπ’
αριθµ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’
1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
3. Οι Προσφορές (επισυναπτόµενα αρχεία) κατατίθενται σε ηλεκτρονική
µορφή ως κατωτέρω:
α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
– Τεχνική Προσφορά» και
β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
4. Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς
υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ σε µορφή αρχείου
.pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον
υποψήφιο οικονοµικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά
στο ΕΣΗ∆ΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονοµικό
φορέα και εποµένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), υποβάλλονται και σε
έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αρµοδίως επικυρωµένα ως ακριβή αντίγραφα) στην
υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) εντός χρονικού διαστήµατος
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές,
τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
5. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ’ αριθµ.
56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’
1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» δεν
προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται
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αντίγραφα των πρωτοτύπων.
6. Γενικώς, σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση
εγγράφων σε έντυπη µορφή και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων
αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν
επικυρώνονται). Σε ό,τι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησής των ισχύουν οµοίως τα
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/14.
7. Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή
επικυρωµένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη
δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του
Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών
σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.
8. Τα υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των
απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα
φωτοαντίγραφα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄
74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται
υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός
έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον
5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα
πρωτότυπα.

∆ιαπίστωση

ότι

υποβλήθηκαν αλλοιωµένα

στοιχεία

επιφέρει

κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του
Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική
διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή
άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως.
9. Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην
ΑΕΠ, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, σε σφραγισµένο φάκελο εντός του
οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά
σε έντυπη µορφή, µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά
συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά
οικονοµικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης»,
εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε
απόδειξη.
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10. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία
αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση
ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται.
11. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη
µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την
καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε
απόρριψη της προσφοράς
12. Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής:
α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη µορφή τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των
δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση είτε της συµφωνίας πλαίσιο είτε της εκτελεστικής σύµβασης,
πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισµού.
β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν (πχ λόγω του µεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και
τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.
γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 3 του άρθρου
6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 9 της υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφασης του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
δ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς.
13. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά
την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι
απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
14. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που
υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη.
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15. ∆εν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής.
16. Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος και ότι έχει µελετήσει όλα τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του ∆ιαγωνισµού.
17. Προσφορές

που

παρουσιάζουν

αποκλίσεις

από

την

τεχνική

προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
18. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, ακόµη και µετά
την τυχόν διευκρίνησή / συµπλήρωσή της, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 79 και το άρθρο 102 του Ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου.
Άρθρο 3
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
(Άρθρο 93, Ν.4412/16)
1. Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο
διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού εντός του
ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» τα
δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά,
ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε µορφή
αρχείου .pdf, σύµφωνα µε το Ν.4155/13 και την υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφαση
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)..
2. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που πρέπει να υποβληθούν είναι
(διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων, ως αυτά τα όρια
καθορίζονται στο άρθρο 5, Ν.4412/16):
α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό
προβλέπεται µε το άρθρο 79 του Ν.4412/16.
β. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, ποσού 6.000,00 €, χρονικής
διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.
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3. Το ΕΕΕΣ συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρακάτω
διαδικασία:
α. Η αναθέτουσα αρχή:
(1) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα
https://ec.europa.eu/growth/toolsπεδία)
µέσα
από
την
ιστοσελίδα
databases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριµένη διακήρυξη.
(2) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει
εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε µορφή αρχείου .pdf).
(3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι
αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ).
Το αρχείο που εκτυπώνεται σε µορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά.
(4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραµµένο
.pdf), τα αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
β. Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας:
(1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το
ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα
αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το
αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το
ΕΣΗ∆ΗΣ.
(2) Στην

ανωτέρω

ιστοσελίδα,

συµπληρώνει

και

επιλέγει

ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα
αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι
δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο.
(3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη
µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος
εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί να
εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία
εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε
πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε
περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε
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φυλλοµετρητή.
(4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν
το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε µορφή .xml όσο
και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραµµένο) στο φάκελο της προσφοράς του µε τα
δικαιολογητικά συµµετοχής.
γ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε
µε τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση
(«ανέβασµα»)

του

αρχείου

.xml

στην

ιστοσελίδα

που

το

δηµιούργησε

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el).
4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που
συµµετέχει στην ένωση.
5. Το ΕΕΕΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/16, αφορά ιδίως:
α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).
β. Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά,
µπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή
ξεχωριστού ΕΕΕΣ για κάθε ένα πρόσωπο ατοµικά, ειδάλλως ως αναγράφεται και
στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ, αρκεί η δήλωση / υπογραφή από τον
∆ιευθύνων Σύµβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονοµικού φορέα, η οποία και δεσµεύει τον υπογράφοντα (µε τις σχετικές
κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα δεν είναι
αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία.
Άρθρο 4
∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς
(Άρθρο 94, Ν.4412/16)
1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
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υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές
προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
2. Πέραν του ανωτέρω αρχείου η τεχνική προσφορά περιέχει τα έγγραφα
και τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα
υλοποίησης των απαιτήσεων του παρόντος διαγωνισµού, ως αυτές ορίζονται στα
Παραρτήµατα παρόντος διαγωνισµού. Ειδικότερα για τον παρόντα διαγωνισµό
θα περιέχει:
α. Εάν ο συµµετέχων λειτουργεί ο ίδιος στο όνοµα του, Επιχείρηση
Τροφίµων Κατηγορίας IV – Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 9697 (ΦΕΚ Β΄/2718/2012), να υποβάλει
αντίγραφο της άδειας Λειτουργίας της Επιχείρησης.
β. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό, αναλαµβάνει ο
ίδιος τη διαχείριση των Εκµεταλλεύσεων, πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσει
αντίγραφο πιστοποιητικού του συµµετέχοντα κατά το διεθνές πρότυπο ISO
22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC 22000 ή άλλο αναγνωρισµένο
πρότυπο βασισµένο στις αρχές του HACCP. Η ανωτέρω πιστοποίηση των
συµµετεχόντων θα πρέπει να είναι σε ισχύ, καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης
(αρχική και τυχόν ανανεώσεις).
γ.

Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε την οποία θα βεβαιώνεται η χορήγηση –

διάθεση των σχετικών ειδών από τους προµηθευτές του, για όλο το χρονικό
διάστηµα ισχύος της σύµβασης.
δ.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν απαιτείται, σύµφωνα µε τα

αναγραφόµενα στα παραρτήµατα «Γ» & «Ε» της παρούσας.
3. Τυχόν απαιτούµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται µόνο
σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της
υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ
Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
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4. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – αντιστοιχία, ως
απαιτείται κατά την συµπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ,
θα απορρίπτονται.
5. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε
καµία

περίπτωση να

εµφανίζονται οικονοµικά

στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση

οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Άρθρο 5
∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Προσφοράς
(Άρθρα 26 και 95, Ν.4412/16)
1. Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
της προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του
υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.
Ειδικότερα, η προσφερόµενη τιµή για το είδος πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια
από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα
µε όσα περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Παραρτήµατος. Οι τιµές
που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις
οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης.
2. Η

Οικονοµική

Προσφορά

υποβάλλεται

ηλεκτρονικά

επί

ποινή

απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική
Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό
αρχείο .pdf.
3. Η
προσφοράς

εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της
στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

οικονοµικής
– Τεχνική

Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των
υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς
4. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ για την εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται
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αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε Ευρώ, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ, γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το
γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
µικρότερο του πέντε.
5. Στον παρόντα διαγωνισµό το κριτήριο κατακύρωσης προκύπτει από
τον τύπο που αναλύεται στο παράρτηµα «Γ» της παρούσας. Ως εκ τούτου, πέραν
από τη συµπλήρωση του ηλεκτρονικού αρχείου στην πλατφόρµα του «ΕΣΗ∆ΗΣ»
απαιτείται κατά τον παρόντα διαγωνισµό η υποβολή των πινάκων προσθήκης «Ι»
του παραρτήµατος «Α» της παρούσας µε τις προσφερόµενες τιµές ανά είδος,
σύµφωνα µε τις οποίες θα προκύπτει και η προσφερόµενη τιµή.
6. Η τιµή (ανα είδος) που θα επιτευχθεί στο διαγωνισµό θα ισχύει καθ’ όλη
τη διάρκεια της σύµβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία προσαύξηση τιµής
µέχρι την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιµές της πρoσφoράς είναι
δεσµευτικές για τov προµηθευτή.
7. Κατά την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθεί και
δήλωση του οικονοµικού φορέα, αναφορικά µε το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
Άρθρο 6
Εχεµύθεια – Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών
(Άρθρο 21, ν.4412/16)
1. Σε

περίπτωση συνυποβολής µε

την προσφορά

στοιχείων και

πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους
άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων
οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε
αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
λοιποί διαγωνιζόµενοι.
2. Οι οικονοµικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ’
όλη τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας
της σύµβασης. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της
εν λόγω εµπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν
υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιεί κατά την
ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης.
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3. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Σε
διαφορετική περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή δεν
δεσµεύεται για την τήρησή της.
4. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές
µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
5. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων
οικονοµικών φορέων ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45)
και του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π∆ 28/15 (ΦΕΚ Α΄ 34).
Άρθρο 7
Συµπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και ∆ικαιολογητικών
(Άρθρα 79 και 102, Ν.4412/16)
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συµπλήρωση /
διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα
79 και 102 του Ν.4412/16.
Άρθρο 8
Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών
(Άρθρο 100, Ν.4412/16)
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά,
σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο
πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
διαδικασιών.
2. Πρώτα,

γίνεται

αποσφράγιση

των

ηλεκτρονικών

(υπό)φακέλων

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι
των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές
µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
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3. Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
(φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά») το πιστοποιηµένο
στο σύστηµα αρµόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των
προσφορών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
α. Την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στη
διακήρυξη

αποσφραγίζονται

ηλεκτρονικά

οι

(υπο)φάκελοι

«∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον
πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι
συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται
αυτόµατα από το σύστηµα.
β. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους
φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά
των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην ΑΕΠ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο
αποσφραγίζει τους φακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία µονογράφει και σφραγίζει
ανά φύλλο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.
γ. Στη συνέχεια, προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την πληρότητα και την
νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των
τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές
προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
δ. Κατόπιν, το αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό
αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και
τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην
Αναθέτουσα Αρχή. Εν συνεχεία η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί το ανωτέρω
πρακτικό σε όλους τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (µέσω του πεδίου
«επικοινωνία» που παρέχει η πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ).
ε. Κατόπιν των ανωτέρω ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών.
Με µέριµνα της αναθέτουσας αρχής πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού
µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα
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ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών
προσφορών.
στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, το αρµόδιο
συλλογικό όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για
ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες
ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από
το σύστηµα. Για τυχόν παραστατικά / δικαιολογητικά της οικονοµικής προσφοράς
που υποβλήθηκαν σε έντυπη µορφή, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία
αποσφράγισης, µονογραφής, σφράγισης και υποτύπωσης, µε τα έντυπα
δικαιολογητικά / παραστατικά των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών
προσφορών.
ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση µόνο των οικονοµικών προσφορών των
προσφερόντων των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά
συµµετοχής το αρµόδιο όργανο έκρινε πλήρη, και σύµφωνα µε τους όρους και τις
απαιτήσεις της παρούσας. Οι εν λόγω οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι
των όρων της διακήρυξης και οι παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο
κατακύρωσης. Έπειτα το αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό για
την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη των εν λόγω οικονοµικών προσφορών,
για την κατάταξη τους και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, το οποίο
υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή.
η. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε
την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα
(«∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής»,

«Τεχνική

όλων των ανωτέρω σταδίων
Προσφορά»

και

«Οικονοµική

Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας.
θ. Ο προσφέρων που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, στον
οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης, εντός προθεσµίας που
θα του/τους γνωστοποιηθεί και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10)
ηµερών, ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που
του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά µέσω του
Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης», όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
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ι.

Η

ηλεκτρονική

αποσφράγιση

του

φακέλου

«∆ικαιολογητικά

Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
γίνεται µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των, σε
χρόνο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιείται, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε περίπτωση που ο/οι µειοδότης/ες προβούν
σε κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών νωρίτερα από τη χρονική
προθεσµία που τους έχει δοθεί, τότε οφείλει/ουν να ενηµερώσει/ουν εγγράφως
µέσω της επικοινωνίας του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή για την
ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών τους, τόσο
ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όσο και σε έντυπη µορφή, ώστε η ηλεκτρονική
αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγµατοποιηθεί πριν την λήξη της
προθεσµίας.
ια. Αµέσως

µετά

την

ανωτέρω

ηλεκτρονική

αποσφράγιση,

οι

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ιβ. Η
διαδικασία
ελέγχου
των
παραπάνω
δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και
τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση
της διαδικασίας είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου.

ιγ. Οι φάκελοι του διαγωνισµού µε τα προσκοµισθέντα έντυπα
δικαιολογητικά για κάθε στάδιο µε µέριµνα του αρµόδιου συλλογικού οργάνου,
συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση σχετικής απόφασης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 18 της παρούσας.
4. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για
τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα
ακόλουθα:
α. Το χρονικό διάστηµα για τον ορισµό της αποσφράγισης των
δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων ένεκα της δυνατότητας υποβολής
προδικαστικών προσφυγών ή/και της εξέτασης αυτών µπορεί να διαφοροποιηθεί
κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, συνεκτιµώντας την πορεία της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
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β. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
γ. Οι

συµµετέχοντες

στο

διαγωνισµό,

ενηµερώνονται

µέσω

ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, για την έκδοση απόφασης
αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή
πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως για το
εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού στο Σύστηµα, ως καθορίστηκε ανωτέρω. Κατά
την ηµεροµηνία αποστολής της υπόψη ειδοποίησης / ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι
συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το
εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί
και το χρονικό σηµείο από το οποίο υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία για την
άσκηση τυχόν προδικαστικών προσφυγών.
Άρθρο 9
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
(Άρθρα 80 και 103, Ν.4412/16)
1. Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά µόνο κατόπιν
σχετικής πρόσκλησης µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ της αναθέτουσας αρχής, µετά την ανάδειξη
του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του διαγωνισµού.
2. Ο υποψήφιος ανάδοχος / «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να
υποβάλλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή
λόγων αποκλεισµού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συµπλήρωση
του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης` και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
τα οποία έχουν οµοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / συµπλήρωση του εν λόγω
ΕΕΕΣ.
3. ∆εν απαιτείται η προσκόµιση όσων από τα δικαιολογητικά του άρθρου
80 του Ν.4412/16 δεν αφορούν στα πεδία που έχουν υποτυπωθεί στο ΕΕΕΣ,
όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ για τον παρόντα
διαγωνισµό.

4. Κατά τον παρόντα διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση των κατά
περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του
Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 82 του Ν.4412/16, ως

18PROC003858356 2018-10-18
Β - 16

αναλυτικά έχουν
παραρτήµατος.

υποτυπωθεί

στην

προσθήκη

Ι

του

παρόντος

5. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΕΕΕΣ του παρόντος
διαγωνισµού, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές
παρέχουν (σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16), όπου
κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
απαιτήσεις του ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισµού.
6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό
φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
7. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις
ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων
αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ προσφέροντος και
τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
µέσο).
8. Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε
αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύµβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των
παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους
αυτούς.
9. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ενηµερωτικά και
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
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µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
µετάφραση στην ελληνική.
10. Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εµπρόθεσµα, τότε εφαρµόζονται τα οριζόµενα
στο άρθρο 103 του Ν.4412/16.

Άρθρο 10
Απόρριψη Προσφορών
(Άρθρα 26 και 91, Ν.4412/16)
1. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
2. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη
σε κάθε µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του Ν.4412/16, καθώς και ως µη
κανονική σε κάθε µία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν.4412/16.
Άρθρο 11
Χρόνος συνδροµής Όρων Συµµετοχής – Οψιγενείς Μεταβολές
(Άρθρο 104, Ν.4412/16)
1. Περί οψιγενών µεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους
2 και 3 του άρθρου 104 του Ν.4412/16.

Άρθρο 12
Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης
(Άρθρο 105, Ν.4412/16)
1. Μετά

την

έκδοση

της

απόφασης

κατακύρωσης,

στην

οποία

υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης
σύµβασης,

λόγω

τυχόν

υποβαλλόµενων

προδικαστικών

προσφυγών,

η

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε την
επικοινωνία του ΕΣΗ∆ΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό µε κάθε πρόσφορο τρόπο,
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όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η
χρονοσήµανση του Συστήµατος αποτελεί και την ηµεροµηνία και ώρα κατά την
οποία τεκµαίρεται η πλήρης γνώση του περιεχοµένου κάθε αποστελλόµενου
εγγράφου και αυτή από την οποία εκκινούν οι προθεσµίες άσκησης των ένδικων
βοηθηµάτων.
2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της,
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
3. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η
σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα
εξής:
α. άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων
στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β. ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν.4129/13, εφόσον απαιτείται, και
γ. κοινοποίησή

της

απόφασης

κατακύρωσης

στον

προσωρινό

ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του
άρθρου 80 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής και ένδικων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης,
έπειτα από σχετική πρόσκληση.
4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή του συµφωνητικού, σε προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του (εφόσον υφίσταται) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά,

βάσει

του

κριτηρίου

κατακύρωσης.

Αν

κανένας

από

τους

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 106 του Ν.4412/16.
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Άρθρο 13
Κατάρτιση Σύµβασης
(Άρθρο 105, Ν.4412/16)
1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η
σύµβαση. Το σχέδιο της σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ως
Παράρτηµα.
2. Η αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης µε τα
στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον
διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος
του διαγωνισµού σ' αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης
που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο
τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
3. Η σύµβαση θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά της από την
υπογραφή της.
4. 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.

Άρθρο 14
Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής
(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16)
1. Η παράδοση και παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγµατοποιηθεί
σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα «Ε» της
παρούσας διακήρυξης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16.
2. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του ΝΒΝΕ.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16.
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Άρθρο 15
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης
(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16)
1

Η οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών, θα γίνει από την

αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ΝΒΝΕ, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται
από την παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις
οικείες διατάξεις.
2. Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου
υλοποιείται µε συνεργασία του προµηθευτή, ο οποίος πριν από την παράδοση
των υλικών έρχεται σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για
την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της υπηρεσίας για το σύνολο των υπό
προµήθεια ειδών που απαιτούνται κάθε φορά.
3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί µε την
παρουσία του προµηθευτή ή νοµίµου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει
µαζί µε την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυµεί.
Άρθρο 16
Εγγυητικές Επιστολές
(Άρθρο 72, Ν.4412/16)
1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 72 του Ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€).
2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής
υπέρ του συµµετέχοντος, ποσού έξι χιλιάδων ευρώ ( 6.000,00 €). Η εγγύηση
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που ζητά η ∆ιακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση
παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση µε µικρότερο χρόνο ισχύος δεν
γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως
απαράδεκτης.
.

3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης:
α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι

υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική
επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ ( 30.000,00€).
β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι κατά 2 µήνες
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µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό χρόνο.
γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την εκπλήρωση των
συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των
συµβαλλοµένων.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.
Άρθρο 17
Ποινικές Ρήτρες Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου
(Άρθρα 203-221, Ν.4412/16))
1. Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόµη και να
κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του
Ν.4412/16, καθώς και σύµφωνα µε τα ειδικώς καθοριζόµενα από τα παραρτήµατα
«Γ» και «Ε» της παρούσας διακήρυξης.
2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του
οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας,
που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 204 του Ν.4412/16.
Άρθρο 18
Προδικαστικές Προσφυγές – Αιτήσεις Αναστολής
(Άρθρα 345-374, Ν.4412/16 και Π∆ 39/2017)
1.

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί

η συγκεκριµένη Σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε
ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα
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επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη,
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού
φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της
προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η

προδικαστική

προσφυγή

κατατίθεται

ηλεκτρονικά

µέσω

της

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισµού,

επιλέγοντας

κατά

περίπτωση

την

ένδειξη

«Προδικαστική

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση
εγκεκριµένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα
στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε
αριθµ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή
µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή
της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του
ΕΣΗ∆ΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
Η

ΑΕΠΠ

αποφαίνεται

αιτιολογηµένα

επί

της

βασιµότητας

των

προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των
ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των
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ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση
για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Άρθρο 19
Παρακολούθηση Σύµβασης
(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16)
1. Η παρακολούθηση της σύµβασης διενεργείται από την Υπηρεσία του
ΠΝ που παραλαµβάνει τις παρεχόµενες υπηρεσίες από επιτροπή που ορίζεται
από αυτή.
2. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύµβασης ισχύουν τα
αναγραφόµενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16.
Άρθρο 20
Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία
(Άρθρο 129, Ν.4412/16)
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης αλλά και για θέµατα που δεν
ρυθµίζονται ρητώς από τη διακήρυξη / σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής
εφαρµόζονται:
α. Οι διατάξεις του Ν.4412/16.
β. Οι όροι της Σύµβασης.
γ. Συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
Άρθρο 21
Υπεργολαβία
(Άρθρα 58 και 131, Ν.4412/16)
1. Ο κάθε προσφέροντας οφείλει στην προσφορά του να αναφέρει το
τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
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2. Οι οποιεσδήποτε ευθύνες και αρµοδιότητες των υπεργολάβων δεν
αίρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου, έναντι της αναθέτουσας αρχής και σε
κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύµβασης φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
3. Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόµενα στο
άρθρο 131 του Ν.4412/16.
Άρθρο 22
Τροποποίηση Σύµβασης
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, τα καθοριζόµενα από τα τεύχη
της διακήρυξης και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11
του άρθρου 221 του ν. 4412.

Άρθρο 23
Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού
(Άρθρα 53 και 80, Ν.4412/16)
1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της
σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
2. Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ' αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα
τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή
σε αυτόν, συντάσσονται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, µε
εξαίρεση ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο που µπορεί να υποβάλλονται και στην Αγγλική
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο
ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύµβασης.
4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης
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της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν1497/1984 (Α΄188).
Άρθρο 24
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
(Άρθρα 53 και 70, Ν.4412/16)
1. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς
δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύµβασης, πλην της δαπάνης που
αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής
τους.
2. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία
έχουν άµεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
προκήρυξης, µέσω του συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε βάση τον αντίστοιχο αριθµό
του συστήµατος (Α/Α Συστήµατος).
3. Για την πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
Π∆ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα
και στοιχεία» και Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και του Ν.4155/13 «Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την
επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 70 του Ν.4412/16.
Άρθρο 25
Λοιποί Όροι
1. Η παρούσα διακήρυξη, και η σύµβαση που θα καταρτισθει µε βάση
αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά,
διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σύµβασης , ο
Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων.
2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες
διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να
συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.
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4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύµβασης
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
5. Ο συµµετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζηµίωσης για
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται
στην παρούσα.
6. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει
κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου.
7. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση σε
τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς.
8. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορούν να επικαλεστούν σε
οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της
Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού.
9. 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.

Πλωτάρχης (Ο) Μ. Τζιάτζιου ΠΝ
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Προσθήκη «Ι» Πίνακας Περιεχοµένου Προσφορών
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
16 Οκτ 18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ Φ.602.2/17/285842/Σ.2783
Πίνακας Περιεχόµενου Προσφορών
α. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (αναλυτικά ως άρθρο 3 του παρόντος
παραρτήµατος)
Α/Α

1.

∆ικαιολογητικό

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό
προβλέπεται µε το άρθρο 79 του

Απαίτηση
Ψηφιακής

Απαίτηση
Μετάφρασης

Απαίτηση
Θεώρησης

Απαίτηση
έντυπης

Υπογραφής

στα Ελληνικά

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Υποβολής

Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
2.

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής,
ποσού 6.000,00€ (ποσοστό 2 %
της

εκτιµώµενης

αξίας

της

σύµβασης χωρίς ΦΠΑ), χρονικής
διάρκειας

11

µηνών

(βλ.

υπόδειγµα παραρτήµατος ¨∆¨ της
παρούσας διακήρυξης).

β. Τεχνική Προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 4 του παρόντος παραρτήµατος)
Α/Α

1.

∆ικαιολογητικό

Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα
στο άρθρο 4 του παρόντος
παραρτήµατος (επισηµαίνεται η
παραγραφος 2 που παραπέµπει
στις Τ.Π των υπό προµήθεια
ειδών).

Απαίτηση

Απαίτηση

Απαίτηση

Απαίτηση

Ψηφιακής

Μετάφρασης

Θεώρησης

έντυπης

Υπογραφής

στα Ελληνικά

Υποβολής

Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα άρθρα 2 και 4 του
παρόντος παραρτήµατος.
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γ. Οικονοµική προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 5 του παρόντος παραρτήµατος)
Α/Α

1.

∆ικαιολογητικό

Απαίτηση

Απαίτηση

Απαίτηση

Απαίτηση

Ψηφιακής

Μετάφρασης

Θεώρησης

έντυπης

Υπογραφής

στα Ελληνικά

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υποβολής

Πλέον της συµπλήρωσης της
αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρµας
απαιτείται

η

κατωτέρω

υποβολή

(σε

των

επιπρόσθετο

αρχείο υπό τη µορφή pdf):
α.

Χρόνος

ισχύος

της

προσφοράς στοιχείων υπό τη
µορφή ∆ήλωσης
β.
του

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Οι πίνακες προσθήκης «Ι»
Παραρτήµατος

«Α»

της

παρούσας µε συµπληρωµένες
τις τιµές προσφοράς έκαστου
είδους από τις οποίες προκύπτει
η τιµή κριτηρίου κατακύρωσης.

δ. ∆ικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η
Κατακύρωση (αναλυτικά ως άρθρο 9 παρόντος παραρτήµατος)
Α/Α

∆ικαιολογητικό

Απαίτηση
Ψηφιακής

Απαίτηση
Μετάφρασης

Υπογραφής

στα Ελληνικά

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Απαίτηση
Θεώρησης

Απαίτηση
έντυπης
Υποβολής

(i) Οι Έλληνες Πολίτες
1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου,
έκδοσης τελευταίου τριµήνου
πριν

από

την

κοινοποίηση

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής
εν λόγω δικαιολογητικών, από το
οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει
τελεσίδικη απόφαση εις βάρος
του ίδιου του οικονοµικού φορέα
για

κάποιο

αναφερόµενα

αδίκηµα
στην

από
παρ.

τα
1

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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άρθρου 73 του Ν.4412/16.
Συµφώνως όχι υπ’ αριθ. Πρωτ.
Εγκυκλίου

9941//07-04-

15/ΥΠ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΕΝ.∆ΝΣ
Η

∆ΙΟΙΚ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

είναι

δυνατή η έκδοση αντιγράφων
ποινικού µητρώου ηλεκτρονικά
(χωρίς σφραγίδα και υπογραφή)
από όχι Υπηρεσίες τήρησης των
σχετικών δελτίων.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση
που το απόσπασµα ποινικού
µητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα
πρέπει να επισυνάπτουν σε αυτό
όχι

αναφερόµενες

σε

αυτό

καταδικαστικές αποφάσεις.
2.

Πιστοποιητικό

αρµόδιας

περίπτωση

δικαστικής

κατά
ή

διοικητικής αρχής, από το οποίο
να

προκύπτει

ηµεροµηνία

ότι

κατά

της

ως

την
άνω

ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής).
3.

Πιστοποιητικό

αρµόδιας

δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης

τελευταίου

εξαµήνου

πριν από την κοινοποίηση
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής
εν λόγω δικαιολογητικών, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης

ή

τελεί

υπό

αναγκαστική

διαχείριση

από
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εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε

οποιαδήποτε

ανάλογη

κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια

διαδικασία,

προβλεπόµενη

σε

εθνικές

διατάξεις νόµου.
4.

Πιστοποιητικό
/
βεβαίωση
(σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 80 του Ν.4412/16),
του

οικείου

µητρώου,

επαγγελµατικού

από

το

οποίο

να

προκύπτει

η

κάλυψη

της

απαίτησης

για

εγγραφή

στο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

οικείο εµπορικό µητρώο.
5.

Πιστοποιητικό από τη ∆ιέυθυνση
Προγραµµατισµού

και

Συντονισµού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίµου που έχουν
εκδοθεί

σε

βάρος

του

οικονοµικού φορέα σε χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από
την

ηµεροµηνία

λήξης

προθεσµίας
προσφοράς.

της

υποβολής
(προς

κάλυψη

περίπτωσης γ παραγρ. 2 του
άρθρου 73 του ν.4412/16, ως
προστέθηκε µε το άρθρο 39 του
ν.4488/17 (ΦΕΚ Α΄ 137//11-917).

(ii) Αλλοδαποί
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1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή
ελλείψει
αυτού,
ισοδύναµου
εγγράφου που εκδίδεται από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν
λόγω
οικονοµικός
φορέας,
έκδοσης τελευταίου τριµήνου
πριν από την κοινοποίηση
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής
εν λόγω δικαιολογητικών, από
το οποίο προκύπτει ότι δεν

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις
βάρος του ίδιου του οικονοµικού
φορέα, για κάποιο αδίκηµα από
τα αναφερόµενα στην παρ.

1

άρθρου 73 του Ν.4412/16.
2.

Πιστοποιητικό

αρµόδιας

περίπτωση

δικαστικής

κατά
η

διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής

τους,

από

το

οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία

της

ως

άνω

ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
3.

Πιστοποιητικό

αρµόδιας

δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους,
έκδοσης
πριν

τελευταίου

από

την

εξαµήνου

κοινοποίηση

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής
εν λόγω δικαιολογητικών, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
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εκκαθάρισης

ή

τελεί

υπό

αναγκαστική

διαχείριση

από

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε

οποιαδήποτε

ανάλογη

κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια

διαδικασία,

προβλεπόµενη

σε

εθνικές

διατάξεις νόµου.
4.

Πιστοποιητικό

/

βεβαίωση

(σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 80 του Ν.4412/16),
της αρµόδιας αρχής, από το
οποίο να προκύπτει η κάλυψη

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

της απαίτησης για εγγραφή στο
οικείο

εµπορικό

ισοδύναµη

µητρώο

ή

επαγγελµατική

οργάνωση.
5

Πιστοποιητικό από την αρµόδια
∆ιέυθυνση
Σχέσεων,

Εργασιακών
από

το

οποίο

να

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονοµικού φορέα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
πριν από την ηµεροµηνία λήξης
της

προθεσµίας

προσφοράς.

(προς

υποβολής
κάλυψη

περίπτωσης γ παραγρ. 2 του
άρθρου 73 του ν.4412/16, ως
προστέθηκε µε το άρθρο 39 του
ν.4488/17 (ΦΕΚ Α΄ 137//11-9-17)
6

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω
χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
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το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
αυτό

δεν

καλύπτει

όλες

τις

περιπτώσεις που αναφέρονται
ανωτέρω,

το

έγγραφο

πιστοποιητικό

µπορεί

αντικαθίσταται

από

ή

το
να

ένορκη

βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή
στις

χώρες

όπου

δεν

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
από

υπεύθυνη

δήλωση

ενδιαφεροµένου
αρµόδιας

του

ενώπιον

δικαστικής

διοικητικής

ή
αρχής,

συµβολαιογράφου
επαγγελµατικού
οργανισµού

ή αρµόδιου
ή

του

εµπορικού
κράτους

-

µέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της

χώρας

εγκατεστηµένος

όπου
ο

είναι

οικονοµικός

φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες
αρχές παρέχουν (σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 80
του Ν.4412/16), όπου κρίνεται
αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην
οποία

αναφέρεται

εκδίδονται

ότι

τα έγγραφα

δεν
ή

τα

πιστοποιητικά που απαιτούνται
για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν
όλες

τις

περιπτώσεις

που

αναφέρονται στις απαιτήσεις του
παρόντος

διαγωνισµού.

Οι

επίσηµες δηλώσεις καθίστανται
διαθέσιµες
επιγραµµικού

µέσω

του

αποθετηρίου

πιστοποιητικών (e – Certis).
(3) Νοµικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ΄ αντιστοιχία
και για τις Α.Ε τα διακαιολογητικά παραγρ. 5 άρθρου 9 της παρούσας) και ειδικότερα
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1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή
ελλείψει
αυτού,
ισοδύναµου
εγγράφου που εκδίδεται από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν
λόγω οικονοµικός φορέας, από
το οποίο προκύπτει ότι δεν
υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις
βάρος του ίδιου του οικονοµικού
φορέα

ή

ΟΧΙ (για
ηµεδαπά
Ν.Π.)
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ (για

οποιουδήποτε

αλλοδαπά

προσώπου το οποίο είναι µέλος

Ν.Π.)

του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
για

κάποιο

αδίκηµα

αναφερόµενα

στην

από
παρ.

τα
1

άρθρου 73 του Ν.4412/16.
2

Λοιπά
κατά
(αναφορικά µε
αλλοδαπά

περίπτωση
ηµεδαπά ή

νοµικά

πρόσωπα)

Ως κατά περίπτωση καθορίζονται σε ανωτέρω εδάφια δ(i)

δικαιολογητικά, ως αναγράφονται

και δ(ii).

ανωτέρω.

Παρατηρήσεις:
(1)

Όλα

τα

δικαιολογητικά

υποβάλλονται

ηλεκτρονικά.

Για

όσα

δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκοµίζονται στην
επιτροπή αξιολόγησης εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή.
(2)

Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη

µορφή, πρέπει να είναι:
(ι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
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δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
1 του Ν.4250/14.
(ιι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον
αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δηµόσιες
υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του
Ν.4250/14.
(ιιι). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί
πρωτίστως από δικηγόρο.
(3) Ληφθούν υπόψη οι αναλυτικές οδηγίες υποβολής και ελέγχου
δικαιολογητικών, ως άρθρα 2 – 10 παρόντος παραρτήµατος.

Πλωτάρχης (Ο) Μ. Τζιάτζιου ΠΝ
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2- ΙΙ
16 Οκτ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ Φ.602.2/ 17 /285842/Σ.2783
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Αντικείµενο διαγωνισµού - Εκµεταλλεύσεις
1.
Αντικείµενο της Σύµβασης, είναι η εκµετάλλευση από Ιδιωτικό Φορέα των
καταστηµάτων µαζικής και γρήγορης εστίασης και συγκεκριµένα των
εκµεταλλεύσεων της Ψησταριάς, Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας, Κεντρικού
Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ, Μπαρ Παραλίας στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ.
Άρθρο 2
Χρονική διάρκεια της σύµβασης
1.
Ως χρόνος διάρκειας της σύµβασης, ορίζονται τα τρία (3) έτη µε µονοµερές
δικαίωµα της Υπηρεσίας για εξάσκηση προαίρεσης δύο (2) επιπλέον ετών. Κατά
την διάρκεια των εν λόγω ετών, µόνο η Εκµετάλλευση του Κεντρικού
Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ θα λειτουργεί κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα
για διάρκεια περίπου µίας (1) εβδοµάδας (συνήθως από Μ. Τετάρτη έως Τετάρτη
του Πάσχα) και όχι το Μπαρ Παραλίας. Αντίστοιχα κατά την θερινή παραθεριστική
περίοδο η οποία συνήθως διαρκεί από τα τέλη Μαΐου έως τα τέλη Σεπτεµβρίου
έκαστου έτους, θα λειτουργούν όλες οι Εκµεταλλεύσεις.

Άρθρο 3
Τόπος παράδοσης των υπηρεσιών
1.
Ως τόπος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της
Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού / Θέρετρο Αξιωµατικών Ναυτικού – Τέρµα
Λεωφόρος Ραµνούντος – Αγία Μαρίνα Λοιµικού, ΤΚ 19007- Μαραθώνας

Άρθρο 4
Εξυπηρετούµενο προσωπικό:
1.
Ο αριθµός των εξυπηρετούµενων επισκεπτών / λουοµένων, εκτιµάται κατά
την περίοδο αιχµής τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, περί τα 1.500 άτοµα τις
καθηµερινές και περί τα 2.000 άτοµα κατά τα Σαββατοκύριακα, χωρίς να
δηµιουργείται καµία δέσµευση της Υπηρεσίας ως προς την προσέλευσηπαραµονή ανωτέρω ατόµων.
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Άρθρο 5
Κριτήριο Ανάδειξης Αναδόχου
1.
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει µε κριτήριο την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής. Ως κριτήριο
πρόκρισης του Αναδόχου που θα αναλάβει τις Εκµεταλλεύσεις, ορίζεται η
χαµηλότερη τιµή, όπως θα προκύψει από το µέσο όρο των επιµέρους τιµών
(άνευ ΦΠΑ) του συνόλου των βασικών / υποχρεωτικών ειδών, υπό τη
προϋπόθεση ότι ανά είδος δεν θα υπερβαίνουν το 20% των επιθυµητών τιµών,
όπως καθορίζονται στους πίνακες «1», «2», «3», «4» και «5» της Προσθήκης «Ι»
του Παραρτήµατος «Α» της ∆ιακήρυξης.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ :
ΈΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
Ο Πίνακας 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ / ΜΠΑΡ), περιέχει πενήντα ένα
(51) είδη. Αθροίζονται οι προσφερόµενες τιµές και διαιρούνται δια πενήντα ένα
(51). Έτσι προκύπτει ο µέσος όρος προσφερόµενων ειδών για τον Πίνακα 1.
Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται για τους υπόλοιπους τέσσερις (4) πίνακες, των
υπόλοιπων Εκµεταλλεύσεων, δηλαδή του Πίνακα 2 (ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ) , του
Πίνακα 3 (ΨΗΣΤΑΡΙΑ), του Πίνακα 4 (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΚΤΗΣ) και του Πίνακα
5 (ΠΙΤΣΑΡΙΑ).
Αθροίζονται οι µέσοι όροι των Πινάκων «1», «2», «3», «4», «5» και το σύνολο που
προκύπτει, διαιρείται δια του πέντε (5).
Το ποσό που προκύπτει, είναι ο µέσος όρος των επιµέρους τιµών του συνόλου
των βασικών / υποχρεωτικών ειδών, το οποίο θα αναγράφεται στην οικονοµική
προσφορά από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό.
Παρακαλούµε ληφθεί υπόψη ο περιορισµός ότι η προσφερόµενη τιµή ανά είδος
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο +20% της επιθυµητής τιµής.
ΠΕΡΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
2.
Το προσφερόµενο ποσό αναγράφεται σε ξεχωριστό έγγραφο (µέσω
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ) σε µορφή (.pdf) το οποίο θα είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον δικαιολογητικό εντός του
(υπο)φακέλου της οικονοµικής προσφοράς.
3.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταχωρήσουν στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό
πεδίο βάσει των οποίων παράγεται η οικονοµική προσφορά από το Σύστηµα, τιµή
χωρίς ΦΠΑ, ορθά υπολογισµένη και στρογγυλοποιηµένη σε δύο (2) δεκαδικά
ψηφία.
4.

Σηµειώνεται ότι :
α. Το ποσό που θα προσφερθεί υπολογίζεται επί των τιµών άνευ ΦΠΑ.
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β. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στην οικονοµική προσφορά να
συνυποβάλει και αναλυτικούς πίνακες βασικών / υποχρεωτικών ειδών µε τις τιµές
που θα προσφέρει ανά έκαστο είδος, σύµφωνα µε τις οποίες θα προκύψει ο µέσος
όρος που αναφέρεται ανωτέρω και υπέβαλε την οικονοµική προσφορά.
γ. Οι τιµές ανωτέρω παραγράφου (4β), θα χρησιµοποιηθούν για την
κατάρτιση των τιµοκαταλόγων των διαφόρων πόστων µε τις τελικές τιµές πώλησης
των ειδών. Οι τιµοκατάλογοι θα καταρτιστούν µε βάση τις παρεχόµενες στο
Σύστηµα τιµές, στις οποίες θα προστεθεί ο αναλογούν ΦΠΑ και θα γίνει
στρογγυλοποίηση των τιµών προς το πλησιέστερο πεντάλεπτο, ώστε να εξαχθούν
οι τελικές τιµές πώλησης των ειδών.
5.
Στη σύµβαση, θα συµπεριληφθούν ως Παραρτήµατα, οι τιµοκατάλογοι των
ειδών που θα διατίθενται από τις Εκµεταλλεύσεις. Συµπλήρωση ή τροποποίηση
αυτών, θα γίνεται κατόπιν έγκρισης του ΓΕΝ και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
περί τροποποίησης συµβάσεων.
6.
Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέον είδη, εφόσον
τηρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές και έχουν οπωσδήποτε εγκριθεί από την
Υπηρεσία, χωρίς οι τιµές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης.

Άρθρο 6
Καταβολή Αντιτίµου
1.
Το αντίτιµο το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο Ανάδοχος για τα τρία
πρώτα (έτη) ανέρχεται στο ποσό των 60.000€ / έτος, όσο και για τα δύο (2)
επιπλέον έτη της τυχόν προαίρεσης.
2.
Το αντίτιµο θα καταβάλλεται στην Κεντρική ∆ιαχείριση των Ειδικών
∆ιαχειρίσεων ΝΒΝΕ, σε τρεις δόσεις όπως παρακάτω:
α.
Λίγο µετά την αρχή της παραθεριστικής περιόδου και µετά την
περίοδο του Πάσχα, ήτοι έως την 30η Ιουνίου εκάστου έτους, το ποσό των
20.000,00€.
β.
Στο µέσον της παραθεριστικής περιόδου, ήτοι έως την 31η Ιουλίου
εκάστου έτους, το ποσό των 20.000,00€.
γ.
Πριν το τέλος της παραθεριστικής περιόδου, ήτοι έως την 31η
Αυγούστου εκάστου έτους, το ποσό των 20.000,00€.
3.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, παράλληλα µε την καταβολή του τιµήµατος, να
παραδίδει κατάσταση µε τα «Ζ» των Εκµεταλλεύσεων, στο τέλος έκαστου µήνα,
για την τήρηση στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας, η οποία θα υπογράφεται
από κοινού από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. Επιπλέον επισηµαίνεται ότι οι
αποδείξεις «Ζ» του Αναδόχου, θα ελέγχονται, καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης,
περιοδικώς και δειγµατοληπτικά.
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Άρθρο 7
Εγγυήσεις
1.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα
στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµφώνως παραγράφου 3,
άρθρου 72, του Ν. 4412/2016. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωµένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, ενώ το
ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ.
2.
Κατά τα λοιπά, και σε ότι αφορά στις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα
στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι
σύµφωνες µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4, άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
3.

Εγγύηση Συµµετοχής

α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής
υπέρ του συµµετέχοντος, ποσού έξι χιλιάδων ευρώ ( 6.000,00 €).
β. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η ∆ιακήρυξη. Το αυτό ισχύει και
σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση µε µικρότερο
χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της
προσφοράς ως απαράδεκτης.
γ. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται: α) στους συµµετέχοντες, σε
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο
µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων ή έχει
υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον µειοδότη, µετά την υπογραφή της
σύµβασης και την υποβολή απ΄ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και
στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση
σε αυτούς, είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους
από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης
κατακύρωσης της σύµβασης.
4.

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

α.
Για την υπογραφή της ∆ηµόσιας Συµβάσεως παροχής υπηρεσιών, ο
Ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,
ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ ( 30.000,00€). Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο µε την εκπλήρωση όλων των συµβατικών
υποχρεώσεων, που προκύπτουν από την παρούσα σύµβαση και εντός τριάντα
(30) ηµερών από την παράδοση του µισθίου στο ΘΑΝ και τη σύνταξη του
προβλεπόµενου Πρωτόκολλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Κάθε τυχόν
άλλη συµβατική υποχρέωση και οικονοµική εκκρεµότητα του αναδόχου θα
παρακρατείται από το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης (εγγυητική επιστολή).
β.
Οι εγγυήσεις καλής εκτελέσεως της σύµβασης, καλύπτουν συνολικά
και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε
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απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου έργου έναντι του Αναδόχου και
επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
γ.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου ή στα κράτη-µέλη της Σ∆Σ 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 έντυπα
των εγγυητικών επιστολών, εάν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.

Άρθρο 8
Λοιπές Υποχρεώσεις Συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό
1.
Επισηµαίνεται ότι, όλοι οι ενδιαφερόµενοι υποχρεωτικά, πριν από τη
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, θα πρέπει να επισκεφτούν την ΝΒΝΕ/ΘΑΝ,
προκειµένου και σε συνεργασία µε το προσωπικό της, να προβούν σε επιτόπιους
ελέγχους, να ενηµερωθούν για τους χώρους των Εκµεταλλεύσεων, τις συνθήκες,
την υποδοµή, τον υπάρχοντα εξοπλισµό µηχανολογικό/ ηλεκτρολογικό / κτιριακό /
υδραυλικό / επιπλοσιακό, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, ώστε να είναι σε θέση να
καταθέσουν ανάλογη προσφορά.

Άρθρο 9
Λοιπές Υποχρεώσεις Υπηρεσίας
1.
Να µην παραχωρήσει σε έτερο ιδιώτη την ανάπτυξη άλλων οµοίων
καταστηµάτων µαζικής και γρήγορης εστίασης εντός του ΘΑΝ. ∆ικαιούται ωστόσο
να διαθέτει προς πώληση στις δικές της Εκµεταλλεύσεις εντός του ΘΑΝ
(Εστιατόριο, Αναψυκτήριο, Κέντρο διασκέδασης, Πρατήριο ΘΑΝ, Κυλικεία,
Καντίνες κλπ) τα οποία θα λειτουργούν µε δικό του προσωπικό και µέσα, τρόφιµα
και ποτά κατά κρίση.
2.
Να µεριµνήσει (ΓΕΝ/Γ4) για την παροχή των απαιτούµενων εγγράφων που
απαιτούνται από τις αρµόδιες αρχές για την έκδοση της σχετικής άδεια ίδρυσης
του καταστήµατος µαζικής και γρήγορης εστίασης.
3.
Να υποδείξει στον Ανάδοχο, εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης, τους ειδικούς εκείνους χώρους, διαχωρισµένους
ανάλογα µε το είδος του κάθε απορρίµµατος (χώρος ανακυκλώσιµων
απορριµµάτων, χώρος µη ανακυκλώσιµων απορριµµάτων κ.λ.π) όπου ο
τελευταίος θα υποχρεούται να συγκεντρώσει νοµίµως τα απορρίµµατά του.
4.
Να παρέχει στον Ανάδοχο τους χώρους και την υποδοµή (χρήση των
υπαρχόντων µηχανηµάτων - συσκευών - επίπλων και σύνδεση µε τα δίκτυα
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ηλεκτρισµού, ύδρευσης και αποχέτευσης) για την καλή και σύµφωνη µε τις
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις λειτουργία των παρεχόµενων υπηρεσιών.
5.

Να καλύψει τις δαπάνες ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.
Άρθρο 10
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου

1.
Με µέριµνα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου πρέπει να τηρούνται τα
προβλεπόµενα στην ΥΑ αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.9697 (ΦΕΚ Β΄ 2718) και στον Οδηγό
Υγιεινής Νο 1 του ΕΦΕΤ.
2.
Σε περίπτωση που ο συµµετέχον στο διαγωνισµό αναλαµβάνει ο ίδιος –
σύµφωνα µε την κατατεθείσα προσφορά – τη διαχείριση / εκµετάλλευση των
Καταστηµάτων, πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσει αντίγραφο πιστοποιητικού
του συµµετέχοντα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 ή BRC Food ή IFS
Food ή FSSC 22000 ή άλλο αναγνωρισµένο πρότυπο βασισµένο στις αρχές του
HACCP. Η ανωτέρω πιστοποίηση των συµµετεχόντων θα πρέπει να είναι σε ισχύ
καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης (αρχική και τυχόν ανανεώσεις).
3.
Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε την οποία θα βεβαιώνεται η χορήγηση – διάθεση
των σχετικών ειδών από τους προµηθευτές του, για όλο το χρονικό διάστηµα
ισχύος της σύµβασης.
4.
Για την κάλυψη ατυχηµάτων ή ζηµιών του προσωπικού και των µέσων που
διατίθενται στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσκοµίσει αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου διάρκειας
τριών (3) ετών που θα καλύπτει κάθε σωµατική βλάβη µέχρι ύψους πεντακοσίων
χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) και υλική ζηµία ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ
(100.000,00€) που θα προκύψει από υπαιτιότητα του προσωπικού ή
µηχανηµάτων ή µεταφορικών µέσων του, σε προσωπικό ή εγκαταστάσεις ή
µηχανήµατα του ΠΝ, εντός της περιοχής των Εκµεταλλεύσεων και εντός
στρατοπέδου της ΝΒΝΕ. Σε περίπτωση ασκήσεως από την Υπηρεσία του
δικαιώµατος προαιρέσεως το ανωτέρω ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα παρατείνεται
για αντίστοιχο διάστηµα. Σε περίπτωση µη καταβολής από την ασφαλιστική
εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο του ασφαλιζοµένου ποσού, ο Ανάδοχος θα έχει την
υποχρέωση να την καλύψει / αποκαταστήσει µε δική του ευθύνη και έξοδα. Τα
ασφαλιστικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
5.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε
συνεργαζόµενους προµηθευτές, θα πρέπει η Υπηρεσία να ενηµερώνεται
εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών.
6.
∆εν επιτρέπεται στον Ανάδοχο να µεταβιβάσει µονοµερώς σε τρίτο
πρόσωπο την εκµετάλλευση των εκµεταλλεύσεων ή οποιαδήποτε από την
∆ιακήρυξη, την Κατακύρωση και την Σύµβαση απορρέοντα δικαιώµατα.
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Α Ρ Θ Ρ Ο 11
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ
1.
Το ΘΑΝ θα παραδώσει το µίσθιο στο µισθωτή, βάσει αναλυτικής
περιγραφής, σε όποια πραγµατική κατάσταση βρίσκεται τούτο και την οποία ο
µισθωτής θα δηλώσει ότι γνωρίζει και διατηρεί ή δε διατηρεί καµία απολύτως
επιφύλαξη.
2.
Η παράδοση - παραλαβή θα γίνει µε πρωτόκολλο που θα συνταχθεί από
Επιτροπή του ΘΑΝ και θα συγκροτηθεί µε µέριµνά του. Η υπογραφή του
πρωτοκόλλου πρέπει να γίνει έως δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την έναρξη της
παραθεριστικής περιόδου του πρώτου έτους.
3.
Η άρνηση του µισθωτή να παραλάβει το µίσθωµα ή η µη εµφάνισή του
εντός της ανωτέρω προθεσµίας για την υπογραφή του πρωτοκόλλου, συνεπάγεται
ανάκληση της µισθώσεως και κατάπτωση του ποσού της εγγυήσεως συµµετοχής,
πέραν της υποχρεώσεώς του για κάλυψη κάθε ζηµίας που θα υποστεί το ΘΑΝ.
4.
Σε περίπτωση λύσεως της συµβάσεως, λόγω λήξεως του χρόνου αυτής ως
και σε περίπτωση µονοµερούς κηρύξεως του αναδόχου ως εκπτώτου, ή διακοπής
της λόγω ανωτέρας βίας, ο µισθωτής οφείλει να παραδώσει το µίσθιο µε όλα τα
παρακολουθήµατά που του παραχωρήθηκαν (εγκαταστάσεις- εξοπλισµός κ.λ.π.)
στην κατάσταση που το παρέλαβε και µε την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε
ζηµιά που οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Οι εµφανείς καταστροφές που θα
διαπιστωθούν, ιδίως του εξοπλισµού και οι απώλειες, θα εκτιµηθούν από
επιτροπή του ΘΑΝ, στην οποία µετέχει και ο µισθωτής ή εκπρόσωπος του και θα
καταχωρηθούν στο πρωτόκολλο παράδοσης του µισθίου. Ο µισθωτής
υποχρεούται να υπογράψει το πρωτόκολλο διατυπώνοντας επ' αυτού ή µε
επιστολή του προς το ΘΑΝ τις τυχόν αντιρρήσεις ή διαφωνίες του µόνον ως προς
το ύψος των εκτιµώµενων ζηµιών ή απωλειών. Επί των αντιρρήσεων ή διαφωνιών
θα αποφανθεί αµετακλήτως το ΓΕΝ. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή
καλής εκτελέσεως δεν επιστρέφεται µέχρι την έκδοση αποφάσεως.
5.
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο µισθωτής αρνηθεί να παραδώσει το µίσθιο ή
να υπογράψει το πρωτόκολλο παραδόσεως, η παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή
του ΘΑΝ, η οποία θα υπογράψει το πρωτόκολλο χωρίς να είναι απαραίτητη η
υπογραφή του µισθωτή, εφόσον η Επιτροπή βεβαιώσει επί του πρωτοκόλλου την
άρνησή του αυτή, µετά την πάροδο πέντε (5) ηµερών από τη συµφωνηµένη
ηµεροµηνία. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πρωτοκόλλου κοινοποιείται στο
µισθωτή, µε ειδική µνεία επί του εγγράφου των όρων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1.
∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον «Ανάδοχο» όταν διαπιστωθεί ότι
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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2.
Σε όσες περιπτώσεις ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο
αδυναµίας συµµόρφωσης προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι
υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην
Υπηρεσία και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

3.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι
ακόλουθες:
α. Σεισµός
β. Πληµµύρα
γ. Πυρκαγιά στους χώρους του µισθίου
δ. Πόλεµος.

4.
Απεργίες γενικές ή του προσωπικού του Αναδόχου δεν συνιστούν ποτέ
λόγο ανωτέρας βίας.

5.
Η διακοπή λειτουργίας του µισθίου από λόγους ανωτέρας βίας δεν δίνει το
δικαίωµα στον ανάδοχο να ζητήσει αποζηµίωση από το ΘΑΝ και τα
συµβαλλόµενα µέρη απαλλάσσονται των συµβατικών τους υποχρεώσεων για το
χρονικό διάστηµα της διακοπής της λειτουργίας.

Άρθρο 13
Γενικές Επισηµάνσεις
1.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης όρων της σύµβασης,
εφόσον απαιτηθεί, κατόπιν κοινής συµφωνίας των αντισυµβαλλοµένων µερών και
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
2.
Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις και οι όροι της
σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή
παραδροµών.
3.
Σε περίπτωση που η σύµβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, επειδή
τα αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριµένα
θέµατα, τότε αυτά θα συµπληρωθούν µε συµπληρωµατική ερµηνεία, σύµφωνα µε
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
4.
Οποιοδήποτε ζήτηµα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύµβασης, θα
επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές
που αφορούν ζητήµατα ερµηνείας και εκτέλεσης των συµβατικών όρων, υπάγονται
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στη δικαιοδοσία του ∆ιοικητικού
καταρτίστηκε η σύµβαση.

Εφετείου

στην περιφέρεια του οποίου

5.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς
την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης σε όλη τη διάρκειά της, η διαφορά θα
τίθεται κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο µερών υπό την κρίση των
αρµοδίων δικαστηρίων, εφαρµοζόµενου του Ελληνικού ∆ικαίου και των οποίων η
απόφαση καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αµφοτέρους. Τα δικαστικά έξοδα
βαρύνουν τον εκ των συµβαλλοµένων καταδικαζόµενο.
6.
Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα
διακήρυξη/σύµβαση αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει
να εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καµία
περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική
επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
7.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών)
που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας
απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.
8.
Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς, δέον όπως προ της υποβολής
προσφοράς, λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του
Ν∆ 1400/73 (Α΄114//28-05-73), που αφορά στη µη χρησιµοποίηση σαν άµεσο ή
έµµεσο αντιπρόσωπό τους, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών (3)
Kλάδων των Ε∆, εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο αποστρατείας του.
9.
∆εν δύναται να υποβληθεί προσφορά για µέρος των προς παροχή
υπηρεσιών/εκµεταλλεύσεων.
10.
Η έναρξη των υπηρεσιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης θα πρέπει να είναι εφικτή µέχρι την παραθεριστική περίοδο του Πάσχα
2019.
11.
Η απόφαση της Υπηρεσίας για την εξάσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης
για επιπλέον δύο (2) έτη θα έχει εκδοθεί τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν την
έναρξη παραθεριστικής περιόδου του Πάσχα 2022.
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-II
16 Οκτ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ Φ.602.2/17/285842/Σ.2783
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος 99999999999. /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης: 99999999999..
Προς:
(Πλήρης
επωνυµία
1)
Φορέα .............................

Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος

2

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ) .........................................
3
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. 999999.. ποσού 9999999.99. ευρώ .

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως
4

µέχρι του ποσού των ευρώ 9999999999 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο,
..............................,
ΑΦΜ:
................
.......................9999999999999.., ή

πατρώνυµο)
(διεύθυνση)

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................9999999999999.. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
.......................9999999999999..

......................

(διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
.......................9999999999999..

......................

(διεύθυνση)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε
συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
ο.π. υποσ. 3.
2

18PROC003858356 2018-10-18
∆-2

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
5
.......................9999999999999..

......................

(διεύθυνση)

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) .....................
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
6
..................................................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος
7
σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 8 από
την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
9

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την 9999999999999999999.. .
ή
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε
έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας
απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για
παράταση
της
προσφοράς,
σύµφωνα
µε
το
άρθρο
...
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από
ηµεροµηνία λήξης της10.

5

της
την
της
την
την

Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ.
7
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα
της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται
προσφορά.
8
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά
τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης
10
Άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
6
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Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
11
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε .
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

11

Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος 99999999999. /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης

99999999999..

Προς:
(Πλήρης
επωνυµία
1
Φορέα ).................................

Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος

2

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ................................
3
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. 999999.. ποσού 9999999.99. ευρώ .

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
ευρώ999999999999999999999999999..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο,
..............................,
ΑΦΜ:
................
.......................9999999999999.., ή

πατρώνυµο)
(διεύθυνση)

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................9999999999999.. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη
...................

επωνυµία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

β) (πλήρη
...................

επωνυµία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος
σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη /
1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσηµείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύµβαση.
2
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Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

6

........................... της/του

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....9.
ηµέρες7 από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα
έγγραφα της σύµβασης8)
ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
9
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε .
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
Πλωτάρχης (Ο) Μ. Τζιάτζιου ΠΝ
Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών.
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
8
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά
πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
7
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2- ΙΙ
16 Οκτ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ Φ.602.2/ 17 / 285842 /Σ.2783
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

Αντικείµενο διαγωνισµού

1.1
Η ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα (Ανάδοχο), της εκµετάλλευσης των
υπαρχόντων καταστηµάτων µαζικής και γρήγορης εστίασης (ΨΗΣΤΑΡΙΑ,
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΚΤΗΣ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ /
ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ) εντός του Θέρετρου Αξιωµατικών Ναυτικού (ΘΑΝ) στη
Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στο
Μαραθώνα.
1.2
Η χρονική διάρκεια της Συµβάσεως, ορίζεται σε τρία (3) έτη, 2019 – 2021
µε δικαίωµα ανανέωσης από πλευράς της υπηρεσίας για δύο (2) επιπλέον έτη.
1.3
Κατά την διάρκεια των εν λόγω ετών, µόνο η Εκµετάλλευση του Κεντρικού
Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ θα λειτουργεί κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα
για διάρκεια περίπου µίας (1) εβδοµάδας (συνήθως από Μ. Τετάρτη έως Τετάρτη
του Πάσχα) και όχι το Μπαρ Παραλίας. Αντίστοιχα κατά την θερινή παραθεριστική
περίοδο, η οποία συνήθως διαρκεί από τα τέλη Μαΐου έως τα τέλη Σεπτεµβρίου
έκαστου έτους, θα λειτουργούν όλες οι Εκµεταλλεύσεις.
1.4
Η παροχή υπηρεσιών της εργολαβίας δεν είναι διαιρετή και η κατακύρωση
του διαγωνισµού θα γίνει σε έναν (1) Ανάδοχο.

2.

Υποχρεώσεις Αναδόχου – Έναρξη Λειτουργίας Εκµεταλλεύσεων

2.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, το αργότερο έως την έναρξη της περιόδου
του Πάσχα 2019 ή το συντοµότερο δυνατό, µε δικά του έξοδα να αναπτύξει,
λειτουργήσει και εκµεταλλευτεί τα υπάρχοντα καταστήµατα µαζικής και γρήγορης
εστίασης (ΨΗΣΤΑΡΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΚΤΗΣ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ / ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ) εντός της ΝΒΝΕ/ΘΑΝ, σύµφωνα
µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να ρυθµίσει, βελτιώσει,
τροποποιήσει και να διαµορφώσει τους χώρους των Εκµεταλλεύσεων, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης της Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε µεταρρύθµιση γίνει, παραµένει
προς όφελος του µισθίου, χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωµα
αποζηµίωσης του Αναδόχου.
3.

Υποχρεώσεις Αναδόχου - Εγκαταστάσεις – Υποδοµή

3.1
Καθαριότητα: Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της πλήρους και
απόλυτης καθηµερινής υγιεινής στους χώρους που θα του διατεθούν, καθώς και
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στους χώρους υγιεινής και στους κοινόχρηστους χώρους που χρησιµοποιούν οι
πελάτες του, µε υλικά καθαρισµού που βαρύνουν τον ίδιο. Συγκεκριµένα είναι
υπεύθυνος για τους χώρους υγιεινής που βρίσκονται πίσω από τον χώρο του
Ζαχαροπλαστείου Ακτής και πίσω από το Κεντρικό Ζαχαροπλαστείο – Μπαρ. Το
κόστος όλων των υλικών και εργασιών για τα ανωτέρω, βαρύνουν αποκλειστικά
και µόνο τον Ανάδοχο. Τα απορρίµµατα που προέρχονται από τη χρήση των
Εκµεταλλεύσεων θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται µε µέριµνα του
Αναδόχου εντός των κάδων που είναι τοποθετηµένοι σε συγκεκριµένους χώρους
ηµερησίως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί και επισκευάζει το
αποχετευτικό δίκτυο (τουαλέτες, σιφόνια, λιποσυλλέκτης κλπ.) εντός των ανωτέρω
χώρων µε δικά του µέσα και έξοδα.
3.2
Χρησιµοποίηση
Μισθίου:

Χώρων,

Εγκαταστάσεων

και

Εξοπλισµού

του

α. Ο Ανάδοχος θα παραλάβει τους χώρους και τα κτίρια των
εκµεταλλεύσεων, αφού τα εξετάσει σε λειτουργική κατάσταση και απόλυτα
κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει. Το ΘΑΝ θα παραδώσει το µίσθιο στο
µισθωτή, βάσει αναλυτικής περιγραφής, σε όποια πραγµατική κατάσταση
βρίσκεται τούτο και την οποία ο µισθωτής θα δηλώσει ότι γνωρίζει και διατηρεί ή
δε διατηρεί καµία απολύτως επιφύλαξη. Η παράδοση - παραλαβή θα γίνει µε
πρωτόκολλο, που θα συνταχθεί από Επιτροπή του ΘΑΝ που θα συγκροτηθεί µε
µέριµνά του. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου πρέπει να γίνει έως δέκα πέντε (15)
ηµέρες πριν την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου του Ά Έτους.
β. Ο Ανάδοχος δύναται να διαµορφώσει αποκλειστικά µε δικά του έξοδα τους
χώρους των Εκµεταλλεύσεων, τον περιβάλλοντα χώρο αυτών και τις κτιριακές
υποδοµές τους, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική του πρόταση, κατόπιν εγκρίσεως
του ΘΑΝ. Κάθε προσθήκη ή βελτίωση των προαναφεροµένων χώρων παραµένει
προς όφελος του ΘΑΝ µετά τη λήξη ή λύση της συµβάσεως, ο δε ανάδοχος δεν
δικαιούται καµιάς αποζηµιώσεως.
γ.
Η προµήθεια του Μηχανολογικού Εξοπλισµού και των
Μηχανηµάτων/ Συσκευών Εστίασης που απαιτούνται για την απρόσκοπτη
λειτουργία των Εκµεταλλεύσεων, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο
και η εγκατάσταση τους θα γίνει κατόπιν εγκρίσεως του ΘΑΝ. Η επισκευή,
συντήρηση και αντικατάσταση του εν λόγω Μηχανολογικού Εξοπλισµού και των
Μηχανηµάτων/ Συσκευών Εστίασης, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον
Ανάδοχο.
δ. Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιµοποιήσει τον υπάρχοντα µηχανολογικό
εξοπλισµό καθώς και τα µηχανήµατα και συσκευές εστίασης του ΘΑΝ. Η
παράδοση - παραλαβή θα γίνει µε πρωτόκολλο, που θα συνταχθεί από Επιτροπή
του ΘΑΝ που θα συγκροτηθεί µε µέριµνά του. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου
πρέπει να γίνει έως δέκαπέντε (15) ηµέρες πριν την έναρξη της παραθεριστικής
περιόδου του Ά Έτους. Τα έξοδα συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης του
παραδοθέντος προς χρήση εξοπλισµού του ΘΑΝ, είτε λόγω φυσιολογικής
φθοράς ή οποιουδήποτε είδους βλάβης, επίσης βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο
τον Ανάδοχο, ο οποίος στο τέλος έκαστης παραθεριστικής περιόδου θα τον
παραδίδει σε λειτουργική κατάσταση στο ΘΑΝ. Ο υφιστάµενος εξοπλισµός που
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θα διατεθεί από το ΘΑΝ στον Ανάδοχο, απαγορεύεται να µετακινηθεί σε άλλη
εγκατάσταση ή Εκµετάλλευση.
ε. Η προµήθεια των σκευών σερβιρίσµατος που απαιτούνται για την
απρόσκοπτη λειτουργία των Εκµεταλλεύσεων βαραίνουν αποκλειστικά τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβαίνει στην έγκαιρη αντικατάσταση τους
είτε λόγω φθοράς ή είτε λόγω απώλειας από οποιαδήποτε αιτία. Τα σκεύη δεν θα
είναι µιας χρήσεως, θα είναι οµοιόµορφα, θα έχουν εγκριθεί από το ΘΑΝ, και
οφείλουν να βρίσκονται σε πλήρη συµµόρφωση µε την Εθνική και Κοινοτική
Νοµοθεσία και των Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (Κ.Τ.Π.), όσον αφορά στις
διατάξεις των υλικών που έρχονται σε επαφή άµεσα ή έµµεσα µε τα τρόφιµα.
στ.
Οι χώροι, εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός του µισθίου που
παραδίδεται στον ανάδοχο προς χρήση, ανήκει στο ΘΑΝ, η δε χρησιµοποίησή του
από τον ανάδοχο δε δηµιουργεί σ’ αυτόν κανένα δικαίωµα κτήσης, κυριότητας,
κατοχής, νοµής πέρα από τα αναγραφόµενα στην παρούσα.
ζ. O ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο προστασίας για την
αποτροπή ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης που θα προκληθούν από πράξεις ή
παραλείψεις των υπαλλήλων του ή ακόµα και από ελαττωµατικό εξοπλισµό, κατά
την εκτέλεση της σύµβασης εντός του ΘΑΝ και είναι υπεύθυνος για την
αποκατάσταση τους χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε
δική του αποζηµίωση.
4.

Υποχρεώσεις Αναδόχου – Προσωπικό

4.1
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας, ήτοι καταβολή των νόµιµων αποδοχών, τήρηση του νόµιµου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων,
καθώς και κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επιπλέον υποχρεούται
να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο, τους
ασφαλιστικούς φορείς και κάθε τρίτο, έγκαιρα και εµπρόθεσµα. Νόµιµος
εκπρόσωπος του Αναδόχου οφείλει να βρίσκεται καθηµερινά ή όποτε κληθεί για
οποιοδήποτε λόγο στις εγκαταστάσεις των Εκµεταλλεύσεων. Ο νόµιµος
εκπρόσωπος θα ορίζεται από το υπάρχον προσωπικό του Αναδόχου και θα
γνωστοποιείται στην Υπηρεσία εγγράφως. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την
αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του σε περίπτωση απεργιών του προσωπικού
του ή άλλων φορέων (π.χ. µέσα µαζικής µεταφοράς). Κατά τη διάρκεια της άδειας
του προσωπικού του, τα άτοµα που θα απουσιάζουν θα αντικαθίστανται µε
µέριµνα του Αναδόχου.
4.2
Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο Aνάδοχος κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου, δε θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εξάρτηση υπηρεσιακή
από την Υπηρεσία, παρά µόνο από τον Ανάδοχο και θα τυγχάνει ο µοναδικός
εργοδότης του προσωπικού του και θα υπέχει αποκλειστικά όλες τις από τη
Σύµβαση εργασίας και οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και ευθύνες, αστικές
και ποινικές. Το προσωπικό του Αναδόχου στους χώρους των εκµεταλλεύσεων,
θα αποτελείται από άτοµα που γνωρίζουν πολύ καλά την Ελληνική Γλώσσα. Θα
πρέπει οπωσδήποτε να έχει άδεια διαµονής και εργασίας στη χώρα, θα φέρει
ειδική, οµοιόµορφη αµφίεση, το άνω µέρος της οποίας θα είναι ανοιχτού

18PROC003858356 2018-10-18
Ε-4

χρωµατισµού, θα τηρεί τα προβλεπόµενα για την υγιεινή του χώρου και των
τροφίµων, θα φροντίζει για την προσωπική υγιεινή του, θα τηρεί όσα απορρέουν
από την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία Τροφίµων, θα έχει υποβληθεί στους
προβλεπόµενους εµβολιασµούς και λοιπές ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται
από τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Τα έξοδα εµβολιασµών και εξετάσεων
βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το Προσωπικό θα είναι ευγενικό και θα δέχεται κάθε
έλεγχο από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να αιτηθεί από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού
του για παράπτωµα ή συµπεριφορά που σχετίζεται µε την επαγγελµατική του
διαγωγή και επάρκεια ή άλλους λόγους που άπτονται της ασφάλειας της
Υπηρεσίας
5.
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Συσκευασία - ∆ιακίνηση

-

Προσφερόµενα Είδη –

Ποιότητα –

5.1
Όλα τα προσφερόµενα είδη θα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές
προδιαγραφές της Υπηρεσίας που θα καθορίζονται ανά είδος στη
διακήρυξη/σύµβαση, στις διατάξεις του ΚΤΠ και στην Εθνική και Κοινοτική
Νοµοθεσία, ενώ η χρησιµοποίηση παραγώγων - υποκατάστατων στο τελικό
προϊόν αποτελεί βασικό λόγο επιβολής προστίµου. Τα υπό παράδοση είδη, θα
πρέπει να είναι πρώτης (Α’) ποιότητος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Αγορανοµικό Κώδικα και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ). Η αποθήκευση
και η µεταφορά πρέπει να είναι η προβλεπόµενη από τον Οδηγό Υγιεινής του
ΕΦΕΤ Νο 9 (έκδοση 2004).
5.2
Η συσκευασία των ειδών και τα υλικά που έρχονται σε επαφή (απευθείας ή
εµµέσως) µε τα τρόφιµα (π.χ. υλικά σερβιρίσµατος κ.λ.π.) θα είναι σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ΚΤΠ, την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Υπηρεσίας χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση. Όλα τα υλικά
συσκευασίας των τροφίµων και ποτών θα είναι κατάλληλα για τρόφιµα σύµφωνα
µε το Άρθρο 9 Κεφ. ΙΙ του Κ.Τ.Π. ενώ γίνονται αποδεκτά και τρόφιµα ή ποτά που
διατίθενται µε συσκευασία τροποποιηµένης ατµόσφαιρας ή κενού. Επιπρόσθετα
τα εν λόγω είδη (τρόφιµα και ποτά) που θα διατίθενται για κατανάλωση, θα
φέρουν υποχρεωτικά τις επισηµάνσεις των άρθρων 10 και 11 του ΚΤΠ καθώς και
της λοιπής Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας (πχ αλλεργιογόνα κτλ). Επίσης σε
εµφανές σηµείο της συσκευασίας των προσφεροµένων ειδών θα αναγράφονται
πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικά οι παρακάτω ενδείξεις: Επωνυµία παραγωγού Είδος και ποσότητα προϊόντος - Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) µικτό
βάρος του - Ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος (µόνο για τρόφιµα και
ποτά). Η επισήµανση των τροφίµων θα είναι ευανάγνωστη και θα είναι έκτυπη µε
µελάνι κατάλληλο για συσκευασίες τροφίµων, είτε επί της συσκευασίας, είτε σε
ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες και σε ενιαίο οπτικό πεδίο. Στα είδη που από τη
φύση τους δεν προβλέπεται συσκευασία οι παραπάνω επισηµάνσεις θα
αναγράφονται υποχρεωτικά στη δεύτερη συσκευασία (π.χ. χαρτοκιβώτια) ή στο
εµπορικό συνοδευτικό έγγραφο.
5.3
Η διακίνηση τροφίµων, ποτών και λοιπών ειδών των Εκµεταλλεύσεων
γίνεται µε µέριµνα του Αναδόχου. Ειδικά για τη διακίνηση τροφίµων και ποτών, ο
Ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει, ώστε τα οχήµατα µεταφοράς να είναι
κατάλληλα για µεταφορά τροφίµων. Οι προϋποθέσεις υγειονοµικής µεταφοράς και
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τοποθέτησης των τροφίµων (µεταφορά εντός καθαρών συσκευασιών,
καθαριότητα και απολύµανση των χώρων τοποθέτησης των τροφίµων κ.τ.λ.)
πρέπει να εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και να είναι σύµφωνες µε την Εθνική
και Κοινοτική Νοµοθεσία και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίµων.
Όπου απαιτείται από τη φύση των προϊόντων η διακίνηση γίνεται µε οχήµατα
αυτοδύναµου ψύξεως και θερµοκρασία µεταφοράς 0-7 ºC για τα νωπά και
µικρότερο ή ίσο του -15 ºC για τα κατεψυγµένα.
5.4
Απαγορεύεται η παρουσία προσφεροµένων ειδών, των οποίων έχει
παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης στο χώρο όπου προσφέρονται είδη προς
κατανάλωση. Τα ληγµένα τρόφιµα και ποτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ειδικό
χώρο απρόσιτα για τους καταναλωτές µε ειδική σήµανση, µέχρι να
αποµακρυνθούν από το χώρο της Εκµετάλλευσης το συντοµότερο δυνατό. Μη
έγκαιρη αποµάκρυνση ή αντικατάσταση ληγµένων προσφεροµένων ειδών
αποτελεί σοβαρό αίτιο επιβολής προστίµου.

6.

Υποχρεώσεις Αναδόχου – Έλεγχοι

6.1
Ο έλεγχος της λειτουργίας των Εκµεταλλεύσεων του Αναδόχου και των
προµηθευτών του, διεξάγεται σύµφωνα µε τον ΚΤΠ, την Εθνική και Κοινοτική
Νοµοθεσία που αναφέρονται σε θέµατα ελέγχου τροφίµων.
6.2
Το ΘΑΝ κατά την κρίση και µε την παρουσία του Αναδόχου ή του νοµίµου
αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς κατανάλωση ειδών
και των αντικειµένων ή επιφανειών που έρχονται σε άµεση ή έµµεση επαφή µε τα
τρόφιµα, τα οποία θα προσκοµίζονται σε αντίστοιχα Εργαστήρια της επιλογής της
προς υποβολή στους κατά περίπτωση αρµόζοντες παρακάτω ελέγχους:
Μικροβιολογικός έλεγχος - Χηµική ανάλυση - Ιστολογική εξέταση. Τα δείγµατα
που θα λαµβάνονται θα είναι τρία (3) από το προς εξέταση είδος, ενώ το τρίτο
δείγµα θα χρησιµοποιηθεί για κατ’ έφεση εξέταση. Ο έλεγχος των
προσφεροµένων ειδών εφαρµόζεται κατά τη λειτουργία τους παρουσία του
ορισµένου από τον Ανάδοχο προσωπικού ή του Αναδόχου ή νοµίµου
αντιπροσώπου αυτού. Οι παρόντες στον έλεγχο (αρµόδια Επιτροπή και αρµόδιο
προσωπικό Αναδόχου), προσυπογράφουν στο σχετικό δελτίο δειγµατοληψίας
κατά το πρωτόκολλο δειγµατοληψίας, στο οποίο αναφέρονται τα ονόµατά τους,
ολογράφως, καθώς και η ιδιότητά τους όταν πρόκειται για άτοµο πλην του
Αναδόχου (προσωπικό ή αντιπρόσωπος). Το κόστος των δειγµάτων και των
εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τον Ανάδοχο. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον ΚΤΠ, την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία
Τροφίµων και τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας.
6.3
Ο Ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στους χώρους των
Εκµεταλλεύσεων, στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισµό και στα προσφερόµενα
είδη από αρµόδια Επιτροπή, συνοδεία του Υγειονοµικού προσωπικού του ΠΝ, η
οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις-παρατηρήσεις σε µορφή Πρακτικού προς τα
αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. Ο έλεγχος θα αφορά στην τήρηση της Εθνικής
και Κοινοτικής Νοµοθεσίας Τροφίµων και Καταστηµάτων Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), του Κ.Τ.Π., των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των
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Τροφίµων για κάθε Εκµετάλλευση και των διατάξεων της υπογραφείσας
Σύµβασης.
6.4
Ο έλεγχος της λειτουργίας και των χώρων των Εκµεταλλεύσεων,
εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, παρουσία του ορισµένου από τον
Ανάδοχο προσωπικού του ή του Αναδόχου ή νοµίµου αντιπροσώπου αυτού. Το
προσωπικό οφείλει να συνεργαστεί µε τα αρµόδια όργανα ελέγχου και να
προσφέρει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί, προκειµένου να τεκµηριωθεί η
ορθή λειτουργία των Εκµεταλλεύσεων.
6.5
Οι έλεγχοι έχουν ως σκοπό την επόπτευση της ορθής κατά την Νοµοθεσία
και τη Σύµβαση λειτουργίας των Εκµεταλλεύσεων, τη διασφάλιση της υγείας του
Προσωπικού του ΠΝ, των επισκεπτών, και την ασφάλεια των χώρων και των
εγκαταστάσεων.

7

Υποχρεώσεις Αναδόχου - Λοιπές Υποχρεώσεις - Επιβαρύνσεις

7.1

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται:

α.
Με κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών
Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον παρέχοντα τις
υπηρεσίες Αναδόχου.
β.
Με κρατήσεις και εισφορές υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων. Με τα ποσά
που αναλογούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία
για το προσωπικό που θα απασχολεί (µισθοδοσία, εργατικές εισφορές κλπ.)
γ.
Με το ισόποσο κάθε ζηµίας, φθοράς ή βλάβης που θα προκαλέσει
το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις.
7.2

Ο Ανάδοχος οφείλει:

α.
Να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες
που περιέρχονται σε αυτόν τυχαία ή ένεκα της εκτέλεσης των εργασιών που θα
αναλάβει, ενώ η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως
προσωπικό του.
β.
Να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της αρµόδιας Επιτροπής
και να αποκαθιστά άµεσα κάθε έλλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται
και θα γνωστοποιείται σε αυτόν εγγράφως.
γ.
Να αποδώσει, µετά τη λήξη της Σύµβασης, τους χώρους και τον
εξοπλισµό του ΠΝ σε λειτουργική κατάσταση, όπως αρχικά του παραδόθηκαν,
αποσύροντας µόνο τον εξοπλισµό ιδιοκτησίας του, εντός πέντε (5) εργασίµων
ηµερών το αργότερο. Σε διαφορετική περίπτωση, υποχρεούται σε αποζηµίωση
της Υπηρεσίας για κάθε αποθετική ζηµιά που έπαθε εξαιτίας της µη έγκαιρης
απόδοσης των εκµεταλλεύσεων.
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8.

Υποχρεώσεις Υπηρεσίας

8.1

Η Υπηρεσία υποχρεούται:

8.1.1. Να παρέχει στον Ανάδοχο τα κτίρια, τους χώρους και την υποδοµή αυτών,
για την καλή και σύµφωνη µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις λειτουργία των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
8.1.2 Να καλύψει τις δαπάνες ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.

9.

Παρακολούθηση Έργου

9.1
Με µέριµνα του ΘΑΝ θα συγκροτείται Επιτροπή µε αντικείµενο την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των Εκµεταλλεύσεων, σε µηνιαία
βάση. Η Επιτροπή θα συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής των παρεχόµενων υπηρεσιών στο τέλος κάθε µήνα.
9.2
Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου παρατηρηθούν
παραλείψεις ή µη τήρηση των συµφωνηθέντων στη Σύµβαση, εφαρµόζονται τα
κάτωθι:
9.2.1 Με µέριµνα της Υπηρεσίας, ενηµερώνεται εγγράφως ο Ανάδοχος και
ζητείται η λήψη των µέτρων και η εκδήλωση των διορθωτικών ενεργειών που
απαιτούνται για την επίλυση των παρατηρήσεων, εντός εύλογου και
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος.
9.2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε έλλειψη ή πληµµελή
εργασία ή παρατήρηση εντός του ορισθέντος από την Υπηρεσία χρονικού
διαστήµατος, ή να ζητά, αιτιολογηµένα, ανάλογη παράταση του χρονικού
διαστήµατος για την τακτοποίηση των παρατηρήσεων. Επισηµαίνεται ότι, η µη
αποκατάσταση των παρατηρήσεων δηλώνει µη συµµόρφωση του Αναδόχου στις
υποδείξεις της Υπηρεσίας και αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων.

10.

Κανόνες Λειτουργίας Εκµεταλλεύσεων

10.1
Η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται µε σύστηµα SELF SERVICE
µε τον Ανάδοχο να υποχρεούται να παρέχει το σύνολο του προσωπικού και των
υλικών για την εν λόγω διαδικασία.
10.2
Οι ταµειακές µηχανές των εγκαταστάσεων που θα χειρίζεται το
προσωπικό του Αναδόχου, θα είναι ιδιοκτησίας του και θα έχουν προηγουµένως
ελεγχθεί και δηλωθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ. Η µη έκδοση ταµειακής απόδειξης,
αποτελεί λόγο επιβολής προστίµου και στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλονται οι
κάτωθι κυρώσεις:
10.2.1
Πρόστιµο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους που πουλήθηκε,
χωρίς απόδειξη.
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10.2.2
Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης περισσότερες από δυο
(2) φορές, θα γίνεται έγγραφη καταγγελία του Αναδόχου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.,
εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράβαση έγινε εν αγνοία του, οπότε αποπέµπεται
αµέσως ο υπάλληλος που ενέχεται.
10.3
Απαγορεύεται στους χώρους των εκµεταλλεύσεων να υπάρχουν
εύφλεκτες ύλες και τυχερά παιχνίδια. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι ώρες κοινής
ησυχίας που θα καθορίσει η Υπηρεσία.
10.4
Η λειτουργία των Εκµεταλλεύσεων πρέπει να είναι συνεχής και ο
εφοδιασµός τους στα παρεχόµενα είδη πλήρης, καθόλο το ωράριο εξυπηρέτησης
του προσωπικού.
10.5
Τιµοκατάλογοι των προς πώληση ειδών, διατιµηµένων και µη, θα
πρέπει να είναι ευανάγνωστοι, αναρτηµένοι σε εµφανή σηµεία, σε όλους τους
χώρους πώλησης των ειδών, µε ευθύνη του Αναδόχου.

11.

Περίοδος λειτουργίας - Ωράριο λειτουργίας - Προσωπικό στελέχωσης.

11.1
Οι εν λόγω Εκµεταλλεύσεις βρίσκονται σε λειτουργία κάθε έτος,
συνήθως από τέλη Μαΐου έως τέλη Σεπτεµβρίου. Ειδικά η Εκµετάλλευση του
Κεντρικού Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ βρίσκεται σε λειτουργία και µία (1) περίπου
εβδοµάδα την περίοδο του Πάσχα.
11.2
Τα ωράρια λειτουργίας των Εκµεταλλεύσεων θα είναι κατ΄ ελάχιστον
τα ακόλουθα:
11.2.1
Ψησταριά: 12:30 έως 00:30.
11.2.3
Ζαχαροπλαστείο Ακτής: 10:00 έως 00:30.
11.2.4
Πιτσαρία: 12:30 έως 00:30.
11.2.5
Κεντρικό Ζαχαροπλαστείο / Μπαρ: 08:00 έως 23:00.
11.2.6
Μπαρ Παραλίας: 09:00 έως 20:00.
11.3
Οι επιθυµητοί µέγιστοι χρόνοι αναµονής είναι οι κάτωθι:
11.3.1
Ψησταριά: 15 λεπτά.
11.3.2
Ζαχαροπλαστείο Ακτής: 10 λεπτά.
11.3.3
Πιτσαρία: 20 λεπτά.
11.3.4
Κεντρικό Ζαχαροπλαστείο / Μπαρ: 10 λεπτά.
11.3.5
Μπαρ Παραλίας: 10 λεπτά
11.3.6
Επισηµαίνεται
ότι
η
Εκµετάλλευση
της
Ψησταριάς,
Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας, απευθύνεται σε κοινή τραπεζαρία
τουλάχιστον 400 ατόµων.
11.4
Κατά την εφαρµογή της Σύµβασης, δύναται να υπάρξουν
τροποποιήσεις στα ωράρια των Εκµεταλλεύσεων, κατόπιν συµφωνίας της
Υπηρεσίας και του Αναδόχου.

12.

Απαιτούµενα µετά τη σύναψη της Σύµβασης ∆ικαιολογητικά.

12.1
Με την κατακύρωση του διαγωνισµού ο Ανάδοχος οφείλει να
ξεκινήσει µε µέσα και έξοδα του, την τήρηση εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη
της σύµβασης, φακέλου HACCP στις Εκµεταλλεύσεις, ο οποίος θα περιέχει:
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Αντίγραφο της υπογραφείσας Σύµβασης, Άδεια λειτουργίας του Αναδόχου,
Αρχείο Προσωπικού που εργάζεται στην Εκµετάλλευση, Πιστοποιητικά Υγείας
προσωπικού καθώς και Αρχείου Εκπαίδευσης του. Το Αρχείο Εκπαίδευσης
αφορά στην Εκπαίδευση σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Επιπέδου 1
και 2 όπως έχει καθοριστεί από την Εθνική Νοµοθεσία και τον ΕΦΕΤ για το
Προσωπικό που απαιτείται - Μελέτη HACCP - Αρχείο ∆ιακρίβωσης Οργάνων
Παρακολούθησης.

13.
Είδη και Τιµές Πώλησης - Αναπροσαρµογή Τιµών - Καταβολή
Αντιτίµου
13.1
Τα παρεχόµενα βασικά είδη / είδη διατίµησης που θα διατίθενται
από τις Εκµεταλλεύσεις, καθώς και οι τιµές πώλησης αυτών, θα καθορίζονται σε
πίνακες της Σύµβασης.
13.2
Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέον είδη,
εφόσον τηρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την
Υπηρεσία, χωρίς οι τιµές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης.
13.3
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που
τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της Σύµβασης περί
αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε
αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας και τιµής των προϊόντων.
Εξαίρεση αποτελούν οι συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι κάθε φορά θα καθορίζονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
αύξησης ή µείωσης των συντελεστών, θα διαµορφώνονται αναλόγως οι τιµές των
ειδών, µε τροποποίηση των τιµοκαταλόγων.
13.4
Η αναπροσαρµογή των τιµών είναι δυνατή, µόνο µετά την
παρέλευση ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης, µία (1) φορά
ετησίως στην αρχή του έτους, µετά από αίτηση του Αναδόχου και την
προσκόµιση, εκ µέρους του, εγγράφου της αρµόδιας Υπηρεσίας (Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία) που να πιστοποιεί την αύξηση / µείωση του Ατοµικού ∆είκτη
«Κυλικεία» της οµάδας «Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια» του Γενικού ∆είκτη
Τιµών Καταναλωτή. Η έγκριση αναπροσαρµογής δίδεται από την Αναθέτουσα
Αρχή (ΓΕΝ/Ε2) και ως ποσοστό της αύξησης ορίζεται το 50% του ανωτέρω
∆είκτη Τιµών του προηγουµένου έτους.
13.5
Το αντίτιµο θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις στην Κεντρική
∆ιαχείριση των Ειδικών ∆ιαχειρίσεων ΝΒΝΕ, όπως παρακάτω:
13.5.1
Λίγο µετά την αρχή της παραθεριστικής περιόδου και µετά την
περίοδο του Πάσχα, ήτοι έως την 30η Ιουνίου εκάστου έτους, το ποσό των
20.000,00€.
13.5.2
Στο µέσον της παραθεριστικής περιόδου, ήτοι έως την 31η Ιουλίου
εκάστου έτους, το ποσό των 20.000,00€.
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13.5.3
Πριν το τέλος της παραθεριστικής περιόδου, ήτοι έως την 31
Αυγούστου εκάστου έτους, το ποσό των 20.000,00€.

η

13.6
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, παράλληλα µε την καταβολή του
τιµήµατος, να παραδίδει κατάσταση µε τα «Ζ» των Εκµεταλλεύσεων στο τέλος
έκαστου µηνός, για την τήρηση στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας, η οποία θα
υπογράφεται από κοινού από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. Επιπλέον
επισηµαίνεται ότι η ορθή λειτουργία των ταµειακών µηχανών και οι αποδείξεις
«Ζ» του Αναδόχου, θα ελέγχονται, καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης, περιοδικώς
και δειγµατοληπτικά.
13.7
O Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει σύστηµα POS, σε κάθε
εκµετάλλευση, προκειµένου εξυπηρετούνται οι πελάτες που επιθυµούν εν λόγω
τρόπο πληρωµής.
14.
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου - Ποινικές Ρήτρες- Επιβολή
Προστίµων
14.1
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Ανάδοχου προς τις
υποχρεώσεις σχετικά τόσο µε την ανάπτυξη / ενεργοποίηση των Εκµεταλλεύσεων
όσο και µε την υλοποίηση της σύµβασης κηρύσσεται έκπτωτος και του
επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, αντίστοιχες ποινικές ρήτρες, πρόστιµα και
κυρώσεις σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 72, 203, 207, 213, 218, 220
του Ν. 4412/16.
14.2
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης ή σε περίπτωση
κατά την οποία ο Ανάδοχος στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύµβασης παραβιάζει τους
όρους της κείµενης νοµοθεσίας, µετά από πρόταση της αρµόδιας Επιτροπής
Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης, η οποία κοινοποιείται και στον
Ανάδοχο, ο Έχων την Οικονοµική Εξουσία (ΕΟΕ) δύναται να αποφασίζει την
επιβολή προστίµου, ύστερα από την παροχή γραπτών εξηγήσεων / διευκρινίσεων
από τον Ανάδοχο, για την εκάστοτε παράβαση. Τα πρόστιµα αυτά, τα οποία
δύναται να επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά µε τις κυρώσεις ανωτέρω
παραγράφου 1 παρόντος άρθρου, θα αποτελούν έσοδο του Μετοχικού Ταµείου
Ναυτικού (ΜΤΝ).
14.3.1
Η µη έκδοση ταµειακής απόδειξης, αποτελεί λόγο επιβολής
προστίµου και στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:
14.3.1.1
Πρόστιµο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους που πουλήθηκε,
χωρίς απόδειξη.
14.3.1.2
Έγγραφη καταγγελία του Αναδόχου στην αρµόδια ∆ΟΥ, σε
περίπτωση επανάληψης της παράβασης περισσότερες από δύο (2) φορές, εκτός
εάν αποδειχθεί ότι η παράβαση έγινε εν αγνοία του, οπότε αποπέµπεται αµέσως ο
υπάλληλος που ενέχεται.
14.3.2 Όσον αφορά στις περιπτώσεις:
14.3.2.1

Επαναλαµβανόµενης έλλειψης βασικών ειδών.
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14.3.2.2

Πώλησης ειδών µε αυθαίρετη αύξηση τιµών.

14.3.2.3
Άρνησης αντικατάστασης των ειδών τα οποία δεν ανταποκρίνονται
στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης.
14.3.2.4
Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Υπηρεσίας για αντικατάσταση
των ειδών λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει µη συµµόρφωση του
Αναδόχου.
14.3.2.5
Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεποµένης καθαριότητος – υγιεινής,
τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, µεταφορά και διάθεση
των υπόψη ειδών.
14.3.2.6
Μη συµµόρφωσης του Αναδόχου στις έγγραφες υποδείξεις της
Υπηρεσίας, η οποία καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την
υλοποίηση του έργου.
14.3.2.7
Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας, που δε
θέτουν σε άµεσο κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίµων και για τις οποίες έχει
ενηµερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται
για παράβαση την πρώτη φορά πρόστιµο 1.000,00€, την δεύτερη φορά πρόστιµο
2.000,00€ και την τρίτη φορά πρόστιµο 3.000,00€. Εάν και πάλι ο Ανάδοχος δεν
συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις των αρµοδίων Οργάνων της Υπηρεσίας ή της
Επιτροπής Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε
όλες τις συνέπειες που ορίζονται αναλυτικά από το Ν.4412/16, η δε εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης εκπίπτεται υπέρ Μ.Τ.Ν.
14.3.3
Σε περίπτωση µη τήρησης του χρόνου αναµονής µε αποτέλεσµα τη
µη εξυπηρέτηση του προσωπικού του ΠΝ, επιβάλλεται για παράβαση την πρώτη
φορά πρόστιµο 1.000,00€, την δεύτερη φορά πρόστιµο 2.000,00€ και την τρίτη
φορά πρόστιµο 3.000,00€. Εάν και πάλι ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις
υποδείξεις των αρµοδίων Οργάνων της Υπηρεσίας ή της Επιτροπής Ελέγχου
Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις συνέπειες που
ορίζονται αναλυτικά από το Ν.4412/16, η δε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
εκπίπτεται υπέρ Μ.Τ.Ν.
14.3.4
Ασυνέπεια εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων έναντι της
Υπηρεσίας επιφέρει επιβολή προστίµου ποσού ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%)
του ποσού της οικονοµικής υποχρέωσης του Ανάδοχου. Σε επανάληψη της ίδιας
παράβασης ο Ανάδοχος, κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις συνέπειες που
ορίζονται αναλυτικά από το Ν. 4412/16, η δε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
εκπίπτεται υπέρ ΜΤΝ.
14.3.5
Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να πραγµατοποιήσει αµέσως και εντός
ευλόγου χρόνου τις αναγκαίες επισκευές ή να αναπληρώσει τα καταστραφέντα ή
απολεσθέντα είδη, σύµφωνα µε τις αναληφθείσες υποχρεώσεις ως ανωτέρω
παράγραφο 3, αυτές δύνανται να εκτελεσθούν από το ΘΑΝ για λογαριασµό του
αναδόχου, µετά αναλόγου εγκρίσεως ΓΕΝ. Οι σχετικές δαπάνες θα εκπίπτουν
από την εγγυητική επιστολή περί καλής εκτελέσεως της συµβάσεως.
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14.4
Η επιβολή των προστίµων και η κήρυξη του Ανάδοχου ως εκπτώτου,
θα γίνεται µε απόφαση του έχοντος την Οικονοµική εξουσία, κατόπιν εισηγήσεως
της Υπηρεσίας, οι δε αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές αµετάκλητες και άµεσα
εκτελεστές.
14.5
Ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης θα εκπέσει υπέρ ΜΤΝ εάν αυτός επιθυµεί να λυθεί η σύµβαση για
διάφορους λόγους εκτός από λόγους ανωτέρας βίας πριν να εκπνεύσει η χρονική
διάρκειά της, ενηµερώνοντας δύο (2) µήνες ενωρίτερα την Υπηρεσία.
14.6
Ανεξαρτήτως της επιβολής τυχόν κυρώσεων, το Πολεµικό Ναυτικό
δικαιούται να καταλογίσει µε απόφαση του ΕΟΕ στον Ανάδοχο, τυχόν περαιτέρω
ζηµία της Υπηρεσίας από οποιαδήποτε αιτία, συνδεόµενη µε την παράβαση
αυτού (πχ αποζηµιώσεις τρίτων κλπ) και κάθε άλλη ζηµία που έχει υποστεί αυτό ή
µέλος του προσωπικού του, από παράνοµη ή αντισυµβατική εκτέλεση της
Εκµετάλλευσης ή λειτουργίας του καταστήµατος.
14.7
Το Πολεµικό Ναυτικό έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την οµαλή
εκτέλεση της σύµβασης και τη σύννοµη άσκηση της Εκµετάλλευσης µε επιτόπιο
έλεγχο ή µε πρόσκληση του Ανάδοχου για παροχή διευκρινίσεων.
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
16 Οκτ 2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ Φ.602.2/17/ 285842 /Σ.2783
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ υπ’ αριθ. .. /18
«Παροχής Υπηρεσιών εκµετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των καταστηµάτων
µαζικής και γρήγορης εστίασης και συγκεκριµένα των εκµεταλλεύσεων της
Ψησταριάς, Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας, Κεντρικού Ζαχαροπλαστείου /
Μπαρ, Μπαρ Παραλίας στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ»
Η παρούσα σύµβαση συνάπτεται και υπογράφεται µεταξύ των:
ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Αθήνα σήµερα την
υπογράφοντες:

FFFFF, ηµέρα FFFF. του έτους 2018 οι

- από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε΄ Κλάδου
ΓΕΝ . ., που εκπροσωπεί µε αυτήν του την ιδιότητα το
Ελληνικό ∆ηµόσιο σύµφωνα µε την υπ’ Αριθ. FFFFFFFFFFFFFF,
κατακυρωτική απόφαση, και στα επόµενα θα αναφέρεται ως Αγοραστής ή Υπηρεσία.
- και από την άλλη πλευρά η εταιρεία µε την επωνυµία FFFFFF., που
εκπροσωπείται νόµιµα από FFFFFFFFFF.., κάτοικο FFFFFF, οδού
FFFFFF., Τ.Κ. FFFFF και µε αριθµό ταυτότητας FFFFF, ενεργώντας
σύµφωνα µε την από FFFFF. επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού
συµβουλίου της εταιρείας, και στα επόµενα θα αναφέρονται ως Ανάδοχος ή Πάροχος
ή Εταιρεία.
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 2 : Αντικείµενο της Σύµβασης
2.1 Η παροχή που αναλαµβάνει να παρέξει η εταιρεία, στα πλαίσια της
ανατιθέµενης σε αυτήν µε την παρούσα, είναι η παροχή υπηρεσιών εκµετάλλευσης
από Ιδιωτικό Φορέα των καταστηµάτων µαζικής και γρήγορης εστίασης και
συγκεκριµένα των εκµεταλλεύσεων της Ψησταριάς, Ζαχαροπλαστείου Ακτής –
Πιτσαρίας, Κεντρικού Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ, Μπαρ Παραλίας στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ
ΠΝ για τρία (3) έτη, σύµφωνα µε τα τεύχη της ∆ιακήρυξης 19/18/ΓΕΝ/Ε2 και την
κατακυρωτική απόφαση FFF.FF.
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ΑΡΘΡΟ 3:Συµβατικό Τίµηµα
3.1. Το αντίτιµο το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο Ανάδοχος για τα τρία πρώτα
(έτη) ανέρχεται στο ποσό των 60.000€ / έτος, όσο και για τα δύο (2) επιπλέον έτη της
τυχόν προαίρεσης.
3.2. Το αντίτιµο θα καταβάλλεται στην Κεντρική ∆ιαχείριση των Ειδικών
∆ιαχειρίσεων ΝΒΝΕ, σε τρεις δόσεις όπως παρακάτω:
α.
Λίγο µετά την αρχή της παραθεριστικής περιόδου και µετά την
περίοδο του Πάσχα, ήτοι έως την 30η Ιουνίου εκάστου έτους, το ποσό των
20.000,00€.
β.
Στο µέσον της παραθεριστικής περιόδου, ήτοι έως την 31η
Ιουλίου εκάστου έτους, το ποσό των 20.000,00€.
γ.
Πριν το τέλος της παραθεριστικής περιόδου, ήτοι έως την 31η
Αυγούστου εκάστου έτους, το ποσό των 20.000,00€.
3.3
Οι τιµές που θα προσφέρει ο Πάροχος τα Υποχρεωτικά / Βασικά Είδη (όπως
προέκυψαν από την οικονοµική του προσφορά) θα είναι σύµφωνες µε το παράρτηµα
«Α» της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 4:Τεχνικές Προδιαγραφές / Ειδικοί Όροι
4.1
Το σύνολο της παροχής θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα Παραρτήµατα
«Γ» και «Ε» της ∆ιακήρυξης 19/18/ΓΕΝ/Ε2, τα οποία επισυνάπτονται και
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 5: Αρµόδιοι Φορείς
5.1

Αρµόδιοι Φορείς για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι:
α.
β.
ε.
στ.

Επιχειρησιακός Φορέας: ΝΒΝΕ/ΘΑΝ
Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2
Φορέας Παρακολούθησης: ΝΒΝΕ/ΘΑΝ
Φορέας Παράδοσης: ΝΒΝΕ/ΘΑΝ

ΑΡΘΡΟ 6: Τόπος/Χρόνος Εκτέλεσης
6.1
Οι Υπηρεσίες θα παραδοθούν στο ΝΒΝΕ/ΘΑΝ σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στα τεύχη της διακήρυξης 19/18/ΓΕΝ/Ε2.
6.2
Η έναρξη παροχής ανωτέρω Υπηρεσιών
περίοδο του Πάσχα 2019.

ορίζεται για την παραθεριστική
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ΑΡΘΡΟ 7: Ανωτέρα Βία
7.1
Η εταιρεία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον
Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
7.2
Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτηµα και τα αποδεικτικά στοιχεία
της εν λόγω επίκλησης προωθούνται στην Αναθέτουσα Αρχή προς ανάληψη
περαιτέρω ενεργειών και υποβολή εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω
αιτήµατος.
ΑΡΘΡΟ 8: Εγγυήσεις
8.1
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Προµηθευτής κατέθεσε στον
εργοδότη, την υπ αριθµ.
εγγυητική επιστολή
χρονικής ισχύος τουλάχιστον τριάντα οκτώ (38) µηνών, αξίας τριάντα χιλιάδων
ευρώ ( 30.000,00€). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον
ανάδοχο µε την εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων, που προκύπτουν
από την παρούσα σύµβαση και εντός τριάντα (30) ηµερών από την παράδοση του
µισθίου στο ΘΑΝ και τη σύνταξη του προβλεπόµενου Πρωτόκολλου ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής. Κάθε τυχόν άλλη συµβατική υποχρέωση και οικονοµική
εκκρεµότητα του αναδόχου θα παρακρατείται από το ποσό της εγγύησης καλής
εκτέλεσης (εγγυητική επιστολή).
8.2
Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος
του Παρόχου προς το αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) οπωσδήποτε µετά
την οριστική εκπνοή του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της Παροχής και του χρονικού
διαστήµατος των δύο (2) µηνών µετά την λήξη της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η
αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει µετά την
εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους των αντισυµβαλλοµένων. Σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αυτή θα καταπίπτει υπέρ του
Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού.

Άρθρο 9 : Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου
(Άρθρα 203-221, Ν.4412/16))
9.1

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στις περιπτώσεις που

αναγράφονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/16 και στις περιπτώσεις που καθορίζονται
από τα τεύχη της διακήρυξης 19/18/ΓΕΝ/Ε2.
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ΑΡΘΡΟ 10: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο-∆ιαφορές-∆ιαφωνίες

10.1
Η Συµφωνία που θα υπογραφεί θα διέπεται αποκλειστικά από την ισχύουσα
Νοµοθεσία του Ελληνικού Κράτους.
10.2
Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος
νοµοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.
ΑΡΘΡΟ 11: Στοιχεία Φορέων

11.1
Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2, τηλ. 210 - 6551691, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού,
∆ιεύθυνση Ε2, Λεωφόρος Μεσογείων 229, Χολαργός- Αθήνα.
11.2
Επιχειρησιακός Φορέας: Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ)/ ∆νση
Εφοδιασµού & Οικ. Μέριµνας, τηλ: 2294060102
ΑΡΘΡΟ 12: Τροποποίηση Σύµβασης

12.1 Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του
ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τα τεύχη της διακήρυξης
19/18/ΓΕΝ/Ε2.
Άρθρο 13:ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
13.1. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά περίπτωση
προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 14: Λοιποί Όροι

14.1
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από το ν.4412/16
και από τα τεύχη της διακήρυξης 9/18/ΓΕΝ/Ε2.
14.2
Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθενείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/16.
14.3
Η απόφαση της Υπηρεσίας για την εξάσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης
για επιπλέον δύο (2) έτη θα έχει εκδοθεί τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν την
παραθεριστική περίοδο του Πάσχα 2022.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
FFFFFFFFFFFFFFFF
∆ιευθυντής ΓΕΝ/Ε2

Για τον Πάροχο
FFFFFFFFFFFFFFFF

Για την ακρίβεια
Πλωτάρχης (Ο) Μ. Τζιάτζιου ΠΝ
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ

Παραρτήµατα:
«Α» : Πίνακες Προσφερόµενων Ειδών

