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Πποκήπςξη ζωμβαζηρ
Υπηπεζίερ
Νομική βάζη:
Οδεγία 2014/24/ΔΔ
Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή
I.1)
Επυνςμία και διεςθωνζειρ
Δπίζεκε επσλπκία: ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ
Σαρ. δηεχζπλζε: ΠΑΣΗΙΩΝ 76
Πφιε: ΑΘΗΝΑ
Κσδηθφο NUTS: EL303 Κεληξηθφο Σνκέαο Αζελψλ / Kentrikos Tomeas Athinon
Σαρ. θσδηθφο: 104 34
Υψξα: ΔΛΛΑΓΑ
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΒΔΝΔΣΙΑ ΓΔΩΡΓΑΝΣΑ
Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: flesxi@aueb.gr
Σειέθσλν: +30 2108203223
Φαμ: +30 2108223360
Διεωθςνζη(-ειρ) ζηο διαδίκηςο:
Γεληθή δηεχζπλζε: https://www.aueb.gr
I.3)

Επικοινυνία
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα απεξηφξηζηε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηε
δηεχζπλζε: https://www.aueb.gr/el/news_archive/22
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ε πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε
Οη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε:
www.promitheus.gov.gr

I.4)

Είδορ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ
Άιιν είδνο: Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

I.5)

Κωπια δπαζηηπιψηηηα
Δθπαίδεπζε

Τμήμα II: Ανηικείμενο
II.1)
Εωπορ ηηρ ζωμβαζηρ
II.1.1)

Τίηλορ:
Αλάδεημε αλαδφρνπ εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηεηηθνχ εζηηαηνξίνπ ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
Αξηζκφο αλαθνξάο: Γηαθήξπμε Νν 1/2022 κε αξ. πξση. 2148/05-05-2022

II.1.2)

Κυδικψρ κωπιος λεξιλογίος CPV
55300000 Τπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ θαη παξνρήο θαγεηνχ

II.1.3)

Είδορ ζωμβαζηρ
Τπεξεζίεο

II.1.4)

Σωνηομη πεπιγπαθή:
Γηελέξγεηα Ηιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ, άλσ ησλ νξίσλ κε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο
θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο
ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηεηηθνχ εζηηαηνξίνπ ηεο
Φνηηεηηθήο Λέζρεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ελδεηθηηθήο αμίαο ζχκβαζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ
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3.750.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01-01-2023 έσο θαη 31-12-2025,
ήηνη 1.250.000,00€ εηεζίσο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ζε βάξνο ηνπ KAE 2631.00 «Υνξεγίεο γηα ηε
ιεηηνπξγία Φνηηεηηθψλ πζζηηίσλ», κε CPV 55300000-3 Τπεξεζίεο Δζηηαηνξίνπ θαη Παξνρήο θαγεηνχ θαη
ζπκπιεξσκαηηθνχ CPV 55322000-3 Τπεξεζίεο παξαζθεπήο γεπκάησλ.
II.1.5)

Εκηιμϊμενη ζςνολική αξία
Αμία ρσξίο ΦΠΑ: 3 318 584.07 EUR

II.1.6)

Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα ημήμαηα
Η παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα: φρη

II.2)

Πεπιγπαθή

II.2.2)

Επιπλέον κυδικψρ(-οί) CPV
55322000 Τπεξεζίεο παξαζθεπήο γεπκάησλ

II.2.3)

Τψπορ εκηέλεζηρ
Κσδηθφο NUTS: EL303 Κεληξηθφο Σνκέαο Αζελψλ / Kentrikos Tomeas Athinon
Κχξηνο ηφπνο ή ηνπνζεζία εθηέιεζεο:
Σν εζηηαηφξην ζηεγάδεηαη ζήκεξα επί ηεο νδνχ Παηεζίσλ 76, εληφο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.

II.2.4)

Πεπιγπαθή ηηρ ζωμβαζηρ:
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηεηηθνχ εζηηαηνξίνπ ηεο Φνηηεηηθήο
Λέζρεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01-01-2023 έσο 31-12-2025. Ο
αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ην έξγν ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηεηηθνχ εζηηαηνξίνπ ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο ηνπ ΟΠΑ
θαη ηεο ζίηηζεο ησλ θνηηεηψλ φισλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ παξνρή δχν εκεξεζίσλ γεπκάησλ
(κεζεκέξη – βξάδπ) θαζψο θαη πξσηλνχ, φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Κπξηαθψλ
θαη αξγηψλ). Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη πξψησλ πιψλ, ην
επηηφπην καγείξεκα θαη ηελ δηάζεζε (cook & serve) ησλ γεπκάησλ, ην ζεξβίξηζκα ησλ γεπκάησλ ζηνπο θνηηεηέο
κε ην ζχζηεκα ηεο απηνεμππεξέηεζεο (selfservice), ηε ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εηδψλ εζηηάζεσο θαη ησλ ζθεπψλ ηεο θνπδίλαο,
ηελ θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ εζηηαηνξίνπ, θαη γεληθφηεξα γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε θαη άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηηηδνκέλσλ. Ο
αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηηεηηθνχ εζηηαηνξίνπ ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο
ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο
λα παξέρεη δσξεάλ ζίηηζε επηρνξεγνχκελε απφ ην θξάηνο ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο εηδηθήο ηαπηφηεηαο
δσξεάλ ζίηηζεο πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε Φνηηεηηθή Λέζρε ΟΠΑ. Ο αξηζκφο απηφο ησλ δηθαηνχρσλ θνηηεηψλ εηδηθήο
ηαπηφηεηαο δσξεάλ ζίηηζεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο εηήζηαο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο θαη ησλ εκεξψλ ιεηηνπξγίαο
ηνπ θνηηεηηθνχ εζηηαηνξίνπ. Οη εκέξεο ιεηηνπξγίαο πξνθχπηνπλ απφ φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο ππ. αξηζκ.
ΚΤΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΔΚ 1965/η.Β’/18-06-2012) θαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο κεηά απφ
ζρεηηθή απφθαζε ηεο πγθιήηνπ (Αθαδεκατθφ Ηκεξνιφγην). Γηα ηνλ αξηζκφ απηφ, ησλ δηθαηνχρσλ θνηηεηψλ
εηδηθήο ηαπηφηεηαο δσξεάλ ζίηηζεο, ε Φνηηεηηθή Λέζρε ΟΠΑ ζα θαηαβάιιεη ην αληίηηκν ηνπ ζηηεξεζίνπ θαη ζα
θαιχπηεηαη απφ ηνλ εηήζην ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.250.000,00 επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) εηεζίσο. Γηα εηήζην πξνυπνινγηζκφ ζχκβαζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.250.000,00
επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) θαη γηα αθαδεκατθφ εκεξνιφγην 273 εκεξψλ, ν αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ
δηθαηνχληαη δσξεάλ ζίηηζε γηα ηνπο νπνίνπο ην Παλεπηζηήκην ζα θαηαβάιιεη ην αληίηηκν ηνπ ζηηεξεζίνπ αλέξρεηαη
ζε 2.250 εκεξεζίσο. Δπίζεο ππνρξενχηαη ζηε ζίηηζε θαη άιισλ θνηηεηψλ κε δηθαηνχρσλ δσξεάλ ζίηηζεο
θαζψο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ, δηνηθεηηθνχ θιπ. πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη ζα θαηαβάινπλ 3,00
€ πιένλ ΦΠΑ γηα εκεξήζηα ζίηηζε θαη εθηηκάηαη φηη αξηζκεηηθά δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηθαηνχρσλ δσξεάλ ζίηηζεο θνηηεηψλ. Η εμππεξέηεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ εζηηαηνξίσλ. Σν
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εζηηαηφξην ζηεγάδεηαη ζήκεξα επί ηεο νδνχ Παηεζίσλ 76, εληφο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζα παξαδνζεί ζηνλ αλάδνρν ρσξίο κίζζσκα, κε φιεο ηηο ππάξρνπζεο ζε απηφ
εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
θξνληίδεη αλειιηπψο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ
ηνπ. Οπνηνζδήπνηε επηπιένλ εμνπιηζκφο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ εχξπζκε θαη άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ θνηηεηηθνχ
εζηηαηνξίνπ, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη ζα ηνπνζεηεζεί κεηά απφ ππφδεημε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζπκθσλία ηεο
Τπεξεζίαο. Μεηαθνξά ή επέθηαζε ηνπ εζηηαηνξίνπ ζε άιινπο ρψξνπο απνθαζηδφκελε απφ πιεπξάο ηνπ Γ.
ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο ΟΠΑ, δελ επεξεάδεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν.O αλάδνρνο ππνρξενχηαη
επίζεο λα ιεηηνπξγεί ηνλ ρψξν ηνπ εζηηαηνξίνπ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί εληφο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηελ ζίηηζε φινπ
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ο.Π.Α, κε ην ίδην γεπκαηνιφγην θαηά ηηο κεζεκεξηαλέο ψξεο 12:00 έσο 16:00 απφ Γεπηέξα
κέρξη θαη Παξαζθεπή κε θαηαβνιή ηνπ θφζηνπο ηνπ γεχκαηνο πνζνχ 3,00 € πιένλ ΦΠΑ απφ ηνπο ζηηηδφκελνπο.
II.2.5)

Κπιηήπια ανάθεζηρ
Η ηηκή δελ είλαη ην κφλν θξηηήξην αλάζεζεο θαη φια ηα θξηηήξηα νξίδνληαη κφλν ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο

II.2.6)

Εκηιμϊμενη αξία
Αμία ρσξίο ΦΠΑ: 3 318 584.07 EUR

II.2.7)

Διάπκεια ζωμβαζηρ, ζςμθυνίαρ-πλαίζιο ή δςναμικοω ζςζηήμαηορ αγοπϊν
Έλαξμε: 01/01/2023
Λήμε: 31/12/2025
Η παξνχζα ζχκβαζε ππφθεηηαη ζε παξάηαζε: φρη

II.2.10)

Πληποθοπίερ ζσεηικά με εναλλακηικέρ πποζθοπέρ
Θα γίλνπλ δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο: φρη

II.2.11)

Πληποθοπίερ ζσεηικά με δικαιϊμαηα πποαίπεζηρ
Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο: φρη

II.2.13)

Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα Ταμεία ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ
Η ζχκβαζε ζρεηίδεηαη κε έξγν ή/θαη πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηα Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:
φρη

II.2.14)

Σςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ

Τμήμα III: Νομικέρ, οικονομικέρ, σπημαηοοικονομικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ
III.1)
Πποχποθέζειρ ζςμμεηοσήρ
III.1.1)

Άδεια άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιψηηηαρ, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν απαιηήζευν για ηην
εγγπαθή ζε επαγγελμαηικψ ή εμποπικψ μηηπϊο
Καηάινγνο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ φξσλ:
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ήηνη ππεξεζίεο καδηθήο εζηίαζεο. Ωο καδηθή εζηίαζε
γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζεσξείηαη ε ζπζηεκαηηθή, επί θαζεκεξηλήο βάζεο, παξνρή
πιήξνπο ζίηηζεο (πξσηλφ-γεχκα-δείπλν) θαη ππεξεζηψλ εζηίαζεο (ιεηηνπξγία εζηηαηνξίνπ) ζε ηνπιάρηζηνλ ρίιηα
πεληαθφζηα (1.500) άηνκα εκεξεζίσο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) κελψλ εηεζίσο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη
λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε ή λα
είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο
ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ
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ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ή λα ηνπο θαιέζεη λα πξνβνχλ ζε έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε
ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο.
ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά
κεηξψα.
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ
κεηξψν, εθφζνλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπο γηα ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα
πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
III.1.2)

Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια
Διάρηζην(-α) επίπεδν(-α) ελδερνκέλσο απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ:
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,
νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δηαζέηνπλ:
1) Βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο κε
εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα γηα
ρξεκαηνδφηεζε θαη πηζηνδνηήζεηο ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ηνλ ΦΠΑ.
ηελ ηξαπεδηθή βεβαίσζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο πνην πνζφ δηαηίζεηαη
ζηελ δηαγσληδφκελε εηαηξία γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη πηζηνδνηήζεηο ψζηε λα θξηζεί αλ θαιχπηεη ηηο απαηηνχκελεο
πξνυπνζέζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο, θαη πνην πνζφ ρσξηζηά αθνξά εγγπεηηθέο επηζηνιέο.
(ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΑ ΟΓΗΓΙΑ 13 - Απφθαζε 303/2015 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε
αξηζ. πξση.: 1111/ 4-3-2016 θαη ΑΓΑ: ΩΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7)
2) Δηδηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ καδηθήο εζηίαζεο γηα θάζε ρξήζε ησλ ηξηψλ
(3) ηειεπηαίσλ εηψλ (2019, 2020 θαη 2021) ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 1.250.000,00€. Ωο καδηθή εζηίαζε γηα
ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζεσξείηαη ε ζπζηεκαηηθή, επί θαζεκεξηλήο βάζεο, παξνρή
πιήξνπο ζίηηζεο (πξσηλφ-γεχκα-δείπλν) θαη ππεξεζηψλ εζηίαζεο (ιεηηνπξγία εζηηαηνξίνπ) ζε ηνπιάρηζηνλ ρίιηα
πεληαθφζηα (1.500) άηνκα εκεξεζίσο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) κελψλ εηεζίσο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ηα
κέιε ηεο έλσζεο.

III.1.3)

Τεσνική και επαγγελμαηική ικανψηηηα
Διάρηζην(-α) επίπεδν(-α) ελδερνκέλσο απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ:
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ζρεηηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πνπ λα απνδεηθλχεηαη
απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη πνιππινθφηεηαο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξά ε παξνχζα
δηαθήξπμε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ
(3) ηειεπηαίσλ εηψλ (2019, 2020, 2021) λα έρνπλ εθηειέζεη (ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε) ηνπιάρηζηνλ δχν (2)
αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη πνιππινθφηεηαο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξά ε παξνχζα δηαθήξπμε ζπκβάζεηο
καδηθήο εζηίαζεο, δειαδή: ζπκβάζεηο ζπζηεκαηηθήο, επί θαζεκεξηλήο βάζεο, παξνρήο πιήξνπο ζίηηζεο
(πξσηλφ-γεχκα-δείπλν) θαη ππεξεζηψλ εζηίαζεο (ιεηηνπξγία εζηηαηνξίνπ), ζε ηνπιάρηζηνλ ρίιηα πεληαθφζηα
(1.500) άηνκα εκεξεζίσο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) κελψλ εηεζίσο ε θάζε κηα, ζε έλαλ ρψξν
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καδηθήο εζηίαζεο (ιεηηνπξγία εζηηαηνξίνπ). Η νξζή εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ απνδεηθλχεηαη, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ηα
κέιε ηεο έλσζεο.
Τμήμα IV: Διαδικαζία
IV.1)
Πεπιγπαθή
IV.1.1)

Είδορ διαδικαζίαρ
Αλνηθηή δηαδηθαζία

IV.1.3)

Πληποθοπίερ ζσεηικά με ζςμθυνία-πλαίζιο ή δςναμικψ ζωζηημα αγοπϊν

IV.1.8)

Πληποθοπίερ για ηη Σςμθυνία πεπί Δημοζίυν Ππομηθειϊν (GPA)
Η ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ: λαη

IV.2)

Διοικηηικέρ πληποθοπίερ

IV.2.2)

Πποθεζμία παπαλαβήρ ηυν πποζθοπϊν ή ηυν αιηήζευν ζςμμεηοσήρ
Ηκεξνκελία: 10/06/2022
Σνπηθή ψξα: 12:00

IV.2.3)

Εκηιμϊμενη ημεπομηνία αποζηολήρ ηυν πποζκλήζευν ςποβολήρ πποζθοπϊν ή ζςμμεηοσήρ ζηοςρ
επιλεγένηερ ςποτηθίοςρ

IV.2.4)

Γλϊζζερ ζηιρ οποίερ μποποων να ςποβληθοων οι πποζθοπέρ ή οι αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ:
Διιεληθά

IV.2.6)

Ελάσιζηη απαιηοωμενη σπονική διάπκεια ιζσωορ ηηρ πποζθοπάρ
Γηάξθεηα ζε κήλεο: 10 (απφ ηελ αλαθεξφκελε εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ)

IV.2.7)

Όποι για ηην αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπϊν
Ηκεξνκελία: 17/06/2022
Σνπηθή ψξα: 12:00
Σφπνο:
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

Τμήμα VI: Ππψζθεηερ πληποθοπίερ
VI.1)
Πληποθοπίερ ζσεηικά με επαναλαμβανψμενερ ζςμβάζειρ
Πξφθεηηαη γηα επαλαιακβαλνκέλε δεκφζηα ζχκβαζε: φρη
VI.3)

Σςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ:

VI.4)

Διαδικαζίερ πποζθςγήρ

VI.4.1)

Φοπέαρ απμψδιορ για ηιρ διαδικαζίερ πποζθςγήρ
Δπίζεκε επσλπκία: ΑΡΥΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ (Α.Δ.Π.Π.)
Σαρ. δηεχζπλζε: ΛΔΩΦΟΡΟ ΘΗΒΩΝ 196-198
Πφιε: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΔΝΣΗ
Σαρ. θσδηθφο: 18233
Υψξα: ΔΛΛΑΓΑ
Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: proedros@aepp-procurement.gr
Σειέθσλν: +30 2132141216
Φαμ: +30 2132141229
Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν: https://www.aepp-procurement.gr
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VI.4.3)

Υποβολή πποζθςγϊν
Αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ (ηηο) πξνζεζκία(-εο) γηα ηελ ππνβνιή πξνζθπγψλ:
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε θαη
έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά
παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη
δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 επ. λ. 4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη
πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ .
ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα
αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε
πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΗΜΓΗ.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο
παξάιεηςεο .
Οη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ
επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη
νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή άββαην, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε
επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59.
Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία»
ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή»
ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα
ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Ν. 4412/2016 . Η επηζηξνθή ηνπ
παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β)
φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ
ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ
ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.
Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε
ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε
ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ
επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Κιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ.
4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.

VI.4.4)

Υπηπεζία απψ ηην οποία παπέσονηαι πληποθοπίερ για ηην ςποβολή πποζθςγϊν
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Δπίζεκε επσλπκία: ΑΡΥΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ (Α.Δ.Π.Π.)
Σαρ. δηεχζπλζε: ΛΔΩΦΟΡΟ ΘΗΒΩΝ 196-198
Πφιε: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΔΝΣΗ
Σαρ. θσδηθφο: 18233
Υψξα: ΔΛΛΑΓΑ
Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: proedros@aepp-procurement.gr
Σειέθσλν: +30 2132141216
Φαμ: +30 2132141229
Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν: https://www.aepp-procurement.gr
VI.5)

Ημεπομηνία αποζηολήρ ηηρ παποωζαρ πποκήπςξηρ:
05/05/2022
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