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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ από
Κοι.Σ.Π.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ‘’ΑΘΗΝΑ‘’
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική
Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.), έχοντας
υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 περί Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης
Ευθύνης.
- Τις διατάξεις του αρ. 20 του ν.4412/16 (Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα) για ανάδειξη
μειοδότη
- Την υπ’ αριθ. 9 – 06/11/2018 απόφαση Δ.Σ περί ανάδειξης αναδόχου για την σίτιση του Οικοτροφείου
«Αθηνά»

ΚΑΛΕΙ
Τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) που αναφέρονται
παρακάτω και εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και ειδικεύονται με κύρια ή
δευτερεύουσα ιδιότητα στην σίτιση, όπως υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την «Παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) για την
κάλυψη αναγκών του ‘’Οικοτροφείου ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση και σοβαρές
ψυχικές διαταραχές, «ΑΘΗΝΑ»’’ διάρκειας δώδεκα (12) μηνών
-

ΚοιΣΠΕ Αθηνά-Ελπίς
ΚοιΣΠΕ Ευ Ζην
ΚοιΣΠΕ Κλίμακα
Και όποιον άλλον ΚοιΣΠΕ εντός Αττικής έχει την σίτιση ως δραστηριότητα

Αντικείμενο της Σύμβασης: Το αντικείμενο της ανάθεσης αφορά στην παροχή δύο έτοιμων γευμάτων
ημερησίως στους δεκαπέντε ωφελούμενους-ενοίκους (15) του Οικοτροφείου «ΑΘΗΝΑ» για πέντε ημέρες την
εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Παρασκευή). Αναλύεται περαιτέρω στο Παράρτημα «Τεχνικές Προδιαγραφές»
της παρούσας πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπονται οι υπεργολαβίες για μέρος ή σύνολο του έργου.
Μέθοδος Ανάθεσης: Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών
τους, έχουν εμπορική ιδιότητα και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς
Ψυχικής Υγείας. Η μέριμνα για την ανάπτυξή τους και η εποπτεία τους ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και
ασκούνται μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με το πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 18 Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 19
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οδηγίας 2004/18/ΕΚ) του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) και τις διατάξεις του αρ. 20 του ν.4412/16
(Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα), όπως αναλύεται παρακάτω:
Ειδικές διατάξεις: «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ` αποκλειστικότητα (άρθρο 18 του ΠΔ60 (ΦΕΚ64/16-03-2007))»
όπου αναφέρεται ότι «Η εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με
ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική
δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να μνημονεύει την
παρούσα διάταξη».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το προοίμιο της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Η απασχόληση και η εργασία είναι βασικά
στοιχεία για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό,
τα προγράμματα προστατευόμενων εργαστηρίων και προστατευόμενης απασχόλησης συμβάλλουν
αποτελεσματικά στην ένταξη ή επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, τα
εργαστήρια αυτά ενδέχεται να μην είναι εις θέση να λαμβάνουν συμβόλαια υπό κανονικές συνθήκες
ανταγωνισμού. Συνεπώς, είναι ενδεδειγμένο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν κατ’
αποκλειστικότητα στα εργαστήρια αυτά τα δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων ή να αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης». Η παρούσα πρόσκληση συντελεί στην επιτυχή ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και στην ένταξη των χρόνιων ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.
2716/99 για τη Ψυχική Υγεία.

Προϋπολογισμός υπηρεσίας στην τιμή μονάδας:
Η οικονομική προσφορά θα δοθεί με:
 τιμή ανά πλήρες γεύμα.
 ΔΕΝ δύναται να υπερβεί την τιμή των 2.80€ (καθαρή αξία προ ΦΠΑ) ανά γεύμα
(ήτοι 3,47€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά κάθε συμμετέχοντος ΚοιΣΠΕ υποβάλλεται σε ενιαίο φάκελο στο πρωτόκολλο του φορέα
συνοδευόμενη από διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο. Στον φάκελο θα
αναγράφεται ο τίτλος του έργου.
Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες, χωρίς κενά, ξύσματα και διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, και
γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγινε πριν από το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς.
Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα δικαιολογητικά, την τεχνική προσφορά και την οικονομική
προσφορά, τοποθετημένα στον αντίστοιχο υποφάκελο, ως ακολούθως:

Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α’ (Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς) περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά
δικαιολογητικά συμμετοχής πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού ο υποψήφιος:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου
υπογραφής και ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στην οποία:
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον οποίο συμμετέχουν.
ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς
 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Επιμελητήριο ή ισοδύναμο για την ΚΑΛΟ
β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου
υπογραφής και ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς με την οποία να δηλώνεται:
i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους,
ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης,
iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των
συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.
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iv) Διαθέτει και είναι σε ισχύ Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών διατροφής και
της διακίνησης τροφίμων.
vi) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς
το περιεχόμενό τους,
v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση,
και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και
vi) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
δ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του, τα οποία πρέπει να είναι
σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Προσφοράς».
Η μη εκπλήρωση των προϋποθέσεων υπό στοιχ. i, ii και iii μπορεί να ανταποδεικνύεται από την αναθέτουσα Αρχή
ή από άλλον υποψήφιο προμηθευτή-Κοι.Σ.Π.Ε, καταθέτοντας τα απαραίτητα σχετικά ή δικαστικά έγγραφα
(αμετάκλητη απόφαση δικαστικής αρχής ή απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής, η οποία δεν υπόκειται πλέον
σε προσβολή με ένδικα μέσα)
Για όλα τα παραπάνω, η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τους προσφέροντες
συμπληρώσεις ή αποσαφηνίσεις, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν
ανταποκριθούν, αποκλείονται της διαδικασίας.

Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β’ περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά του υποψηφίου, η οποία, υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού, περιέχει όλα τα στοιχεία για την περιγραφή της υλοποίησης του Αναδόχου έργου. Ο υποψήφιος
ανάδοχος θα πρέπει να επισημαίνει την αποδοχή όλων των τεχνικών προδιαγραφών που παρατίθενται στη
παρούσα πρόσκληση.
Η ισχύς των προσφορών είναι για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των Προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. πριν από την λήξη της, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα διπλάσιο με το προβλεπόμενο στην παρούσα. Μετά την λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού.
Ο ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στον Υποφάκελο Β’ έγγραφα µε αποτελέσµατα ελέγχων από τον ΕΦΕΤ ή
άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία, των τελευταίων 2 (δύο) χρόνων.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων υλικών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να
διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.

Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ’ περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου η οποία υποχρεωτικά πρέπει να
παρουσιάζει το καθαρό ποσό ανά γεύμα (τιμή μονάδας) σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου
προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το έργο καθώς και το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει την τιμή του προσφερόμενου είδους, θα αναγράφεται σε ποσοστό επί τοις εκατό
(%) και σε ποσό (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ θα διορθώνεται από την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.). Οι τιμές
είναι τελικές – οριστικές και περιλαμβάνουν κάθε αναγκαία δαπάνη (τίμημα, έξοδα μεταφοράς, εκφόρτωσης,
κλπ) για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται για κανέναν λόγο να
ζητήσει πρόσθετη αμοιβή, ούτε κατά τα άρθρα 288 και 388 ΑΚ, καθώς κάθε αναγκαία ή έκτακτη δαπάνη την έχει
συνυπολογίσει και συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά του. Η αμοιβή του αναδόχου καλύπτει και τις πάσης
φύσεως λειτουργικές του δαπάνες και δαπάνες μεταφοράς κατά την υλοποίηση του έργου.
Ως απαράδεκτες προσφορές, απορρίπτονται όσες υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Οι τιμές των
προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που παρουσιάζουν έκπτωση της προσφερόμενης τιμής μεγαλύτερη του 10% του προϋπολογισμού –
στο πλαίσιο των αρχών του ανταγωνισμού και σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες/ απαιτήσεις του συγκεκριμένου
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έργου - θα πρέπει να αιτιολογηθούν ειδικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Σε
περίπτωση που η αιτιολόγηση δεν θεωρηθεί επαρκής ή κριθεί ότι η έκπτωση είναι σε βάρος της ποιότητας του
έργου ή σε βάρος των δικαιωμάτων της αναθέτουσας αρχής, απορρίπτεται η προσφορά.
Την οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύει η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντα.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να
διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η διαγωνιστική διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (μειοδοτικός διαγωνισμός) θα
πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία του Εξειδικευμένου
Κέντρου Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Ηπείρου 41, Αθήνα 104 39, τηλ. 210.88.18.946).
Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από την ορισμένη Επιτροπή στην οποία θα έχουν παραδοθεί οι υποβληθείσες
προσφορές μέχρι την καθορισμένη ώρα από την πρόσκληση. Η επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση αυτών με
τη συμμετοχή των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.
1. Αποσφράγιση των προσφορών
Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι, αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και μονογράφονται και
σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο. Των προσφορών των οποίων οι Φάκελοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, αποσφραγίζονται και οι Φάκελοι των
Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Τεχνικών
Προσφορών ανά φύλλο.
Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε και τοποθετούνται σ’ ένα νέο
φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή. Όσων υποψηφίων η τεχνική προσφορά
δεν έγινε αποδεκτή, η οικονομική προσφορά δεν αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται στον προσφέροντα. Ο
σφραγισμένος φάκελος που περιέχει τις οικονομικές προσφορές επαναφέρεται για όσες προσφορές κρίθηκαν
τεχνικά αποδεκτές.
2. Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (μειοδοτικός διαγωνισμός).
Για την επιλογή, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στα παρακάτω :
Αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος της πληρότητάς τους.
Έλεγχο της πληρότητας και εγκυρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Έλεγχο των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής.
Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο
αξιολόγησης
Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της χαμηλότερης οικονομικά προσφοράς.
Η τελική επιλογή αφορά, στον ΚοιΣΠΕ ο όποιος προσφέρει και την χαμηλότερη τιμή.
Στο σχετικό πρακτικό γίνεται η κατάταξη των προσφορών.
3. Διαδικασία ενστάσεων
Ενστάσεις υποβάλλονται κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακύρωση εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Αρμόδια για την εξέταση των
ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων. Συντάσσει εντός τριών (3) ημερών από τη πάροδο της προθεσμίας
υποβολής των ενστάσεων πρακτικό, όπου αιτιολογημένα εισηγείται στη διοίκηση την αποδοχή ή την απόρριψη
κάθε ένστασης. Επί της ένστασης αποφασίζει η διοίκηση του φορέα, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση της διοίκησης επί της ένστασης κοινοποιείται στον
ενιστάμενο εντός τριών ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
4. Έκδοση και δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζεται η τελική κατάταξη των υποψηφίων από την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Η Επιτροπή εισηγείται στη
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διοίκηση του φορέα προς έγκριση την ανάθεση της προμήθειας στον πρώτο στη σειρά κατάταξης Ανάδοχο. Σε
περίπτωση απόρριψης της εισήγησης από τη διοίκηση του φορέα (οι λόγοι απόρριψης θα τεκμηριώνονται στα
πρακτικά και θα αναφέρονται σε απαιτήσεις της προκήρυξης που δεν ικανοποιεί ο ανάδοχος) ακολουθείται η ως
άνω διαδικασία για τον δεύτερο στην κατάταξη προσφέροντα κ.ο.κ.
5.Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή σύμβασης – Διάρκεια Σύμβασης
Η γνωστοποίηση της κατακύρωσης του έργου στον μειοδότη προσφέροντα γίνεται εγγράφως μετά από την
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.. Ο μειοδότης προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το
έργο καλείται να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης ανάθεσης.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και μπορεί να παραταθεί
μονομερώς για τρεις μήνες από τη Διοίκηση της ΠΕΨΑΕΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και κατά
τη διάρκεια ισχύος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί οποιαδήποτε προσφορά, ο Προμηθευτής υπόκειται σε
νόμιμες κυρώσεις.
6. Τρόπος πληρωμής
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται μηνιαίως και θα είναι σε συνάρτηση με τη ροή και την καταβολή
χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας. Πιθανές καθυστερήσεις στην καταβολή της αμοιβής, θα οφείλονται σε
καθυστέρηση της χρηματοδότησης και η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε ουδεμία ευθύνη φέρει. Ο αντισυμβαλλόμενος για την
είσπραξη της αμοιβής του υποχρεούται να εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις
αναγραφόμενες ποσότητες του ή των Δελτίων Αποστολής, που συνοδεύουν τη μεταφορά των ειδών. Οι
πληρωμές, λόγω της αναδοχής από ΚοιΣΠΕ δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με κρατήσεις υπέρ τρίτων, λόγω
πρόβλεψης απαλλαγής τους, από την κείμενη νομοθεσία.
Η καταβολή εκάστης πληρωμής θα γίνεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού Πρακτικού από την ορισμένη τριμελή
από Δ.Σ Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής του έργου και με την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
Χρόνος- τόπος- τρόπος παράδοσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει, με τα προβλεπόμενα παραστατικά, το μεσημεριανό και βραδινό γεύμα
καθημερινά στο χώρο του Οικοτροφείου επί της οδού Κιλκίς 8, στον Κορυδαλλό.
Τελικές Διατάξεις
Η συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία συνεπάγεται με πλήρη αποδοχή των όρων της εκ μέρους
του προσφέροντα.
Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα παρακολουθείται από Τριμελή Επιτροπή. Εφόσον,
παρατηρήσει παραλείψεις ή παρατυπίες σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις ή σε σχέση με την αρτιότητα ή
ποιότητα γεύματος, η Τριμελής Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναγράφονται οι παραλείψεις ή
παρατυπίες και καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων και συμμόρφωση με τις υποδείξεις σε αυτό. Η
επανάληψη και η μη συμμόρφωση επισύρει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
εκπτώτου.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης, αιτιολογημένα, εφόσον
το κρίνει σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω
συνολικού διαστήματος, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του απαίτησης ποσού.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 28/11/2018 και ώρα: 14:00
Τρόπος υποβολής:
Α. στο πρωτόκολλο του φορέα (Ηπείρου 41 – Αθήνα 10439) (ώρες: 10:00 -16:00)
ή
Β. ταχυδρομικώς στην οδό Ηπείρου 41- Αθήνα 10439 «Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας –«Κέντρο
Κοινωνικού Διαλόγου»/ ΠΕΨΑΕΕ.
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Τεχνικές Προδιαγραφές
Α. Ημέρες σίτισης: 5 (Δευτέρα έως και Παρασκευή)
Β. Ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο για τη σίτιση των φιλοξενούμενων ενοίκων :
Μεσημεριανό:
1 φορά το πενθήμερο κρέας (Κοτόπουλο φιλέτο ή χοιρινό ή μοσχάρι ή αρνί κλπ.)
1 φορά το πενθήμερο ψάρι
1 φορά το πενθήμερο όσπρια (φασόλια ή φακές ή ρεβίθια κλπ. )
1 φορά το πενθήμερο λαδερά (αρακάς ή φασολάκια ή μπριάμ ή γεμιστά ή μπάμιες ή
σπανακόρυζο ή μουσακά ή λαχανοντολμάδες κλπ.)
1 φορά το πενθήμερο ζυμαρικά (παστίτσιο, μακαρόνια με σάλτσα, λαζάνια, πέννες, κλπ)
Βραδινό:
Το βραδινό μπορεί να περιλαμβάνει: πατάτες φούρνου, πίτσα, πίττες, γιαούρτι, κριθαράκι,
ομελέτα, σούπες, σουφλέ λαχανικών, σουβλάκια κλπ.
Σαλάτα εποχής: θα δίνεται υποχρεωτικά με κάθε γεύμα (βραδινό και μεσημεριανό) αγγουροντομάτα,
λάχανο-καρότο, μαρούλι, μπρόκολο βραστό ,κουνουπίδι βραστό, ή και άλλα βραστά λαχανικά, ψητά
λαχανικά ή σαλάτα εποχής κλπ.
Φρούτο εποχής: ροδάκινο, νεκταρίνι, σταφύλι, μήλο, μανταρίνι, πορτοκάλι, ακτινίδιο, δαμάσκηνο κ.α..
Σημείωση 1η:
Οι πρώτες ύλες θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζονται από
τη Νομοθεσία, ιδιαίτερα να ληφθεί υπόψη ότι η σίτιση αφορά κυρίως ηλικιωμένους και ανθρώπους με
σοβαρά προβλήματα υγείας. Η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. έχει το δικαίωμα εποπτείας της καλής εκτέλεσης της
σύμβασης και ειδικότερα τον έλεγχο της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών,
τον έλεγχο της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού, της κατάστασης των
χρησιμοποιούμενων σκευών και ειδών μεταφοράς των τροφίμων. Η εποπτεία αυτή διενεργείται όλες
τις ώρες και ημέρες από την αρμόδια Επιτροπή της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι ειδικά για το κρέας,
η πρώτη ύλη είναι νωπή και για το ψάρι, 2 φορές το μήνα θα πρέπει να είναι φρέσκο – ανάλογα με την
εποχή. Επίσης, η Επιτροπή δύναται να ελέγχει τον Ανάδοχο, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, µετά από
σχετική εντολή και εμπειρογνώμονα, αν η παρασκευή των φαγητών γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες
ορθής Υγιεινής πρακτικής, ύστερα από απροειδοποίητη επίσκεψη σε αυτούς τους χώρους, και
εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για τα αποτελέσµατα ελέγχων από τον
ΕΦΕΤ ή άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία, που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου κατά τη διάρκεια
της σύµβασης, εντός τριών (3) ηµερών το αργότερο από την κοινοποίηση στον ίδιο των αποτελεσµάτων
αυτών.
Σημείωση 2η:
Το ακριβές μηνιαίο μενού θα προκύπτει από το μενού που θα αποστέλλει κάθε μήνα ο Συντονιστής ή ο
Επιστημονικά Υπεύθυνος ή η αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας, το οποίο υποχρεούται να ακολουθεί
απαρεγκλίτως ο Ανάδοχος. Για το διατροφικό πρόγραμμα ακολουθούνται οι οδηγίες του
διατροφολόγου που συνεργάζεται με το Οικοτροφείο για τον καθορισμό κανόνων διατροφής τόσο για
το σύνολο των ενοίκων όσο και για την αντιμετώπιση ιδιαιτεροτήτων με ειδικό διατροφολόγιο που
είναι σε συνάρτηση παθολογικών ευρημάτων.
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Σημείωση 3η:
Ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύει από Δευτέρα έως και Παρασκευή 1 πλήρες μεσημεριανό γεύμα και
1 πλήρες βραδινό γεύμα για καθέναν από τους 15 ενοίκους του οικοτροφείου «Αθηνά», ήτοι 7.200
γεύματα (15 άτομα x 2 γεύματα ημερησίως x 240 ημέρες) (διάρκεια δώδεκα (12) μηνών).
Σημείωση 4η:
Στην περίπτωση απουσίας ενοίκων λόγω νοσηλείας ή διανυκτερεύσεων εκτός οικοτροφείου και με
έγκαιρη γνωστοποίηση του αναδόχου από την προηγουμένη ο αριθμός των προς παράδοση γευμάτων
και η χρέωση θα μειούται αντιστοίχως.
Ο Πρόεδρος και Νόμιμος εκπρόσωπος

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης
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