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Προς
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ

ΘΕΜΑ: «παροχή υπηρεσιών catering κατά την διάρκεια της ημερίδας με τίτλο “Βιώσιμη
κινητικότητα στους ΟΤΑ”»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας του Υ.Π.ΕΝ. για την κάλυψη σχετικής ανάγκης
του Γραφείου Αν. Υπουργού Π.ΕΝ., πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για τo έργο
«παροχή υπηρεσιών catering κατά την διάρκεια της ημερίδας με τίτλο “Βιώσιμη κινητικότητα
στους ΟΤΑ”» η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης»
του ΕΚΚΔΑ (Πειραιώς 211, Ταύρος) την Τρίτη 30/5/2017.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των χιλίων εννιακοσίων
ογδόντα τεσσάρων ευρώ (1.984,00€) (συμπ. ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ
έτους 2017, και ειδικότερα του έργου με κωδ. 1979ΣΜ07500001.
Σκοπός της Ημερίδας
Η ανωτέρω ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του από 4/04/2017 Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας ανάμεσα στο ΕΚΔΔΑ και την ΕΕΤΑΑ και του από 17/05/2013 Μνημονίου Συνεργασίας
ανάμεσα στ Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και του ΕΚΔΔΑ.
Σκοπός της Ημερίδας είναι η προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας και η ανάπτυξη σε τοπικό
επίπεδο και ειδικότερα δε η αύξηση της συμμετοχής Δήμων της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας και η ανάπτυξη ενός δικτύου Τοπικών Συντονιστών βιώσιμης
κινητικότητας. Στην Ημερίδα έχουν προσκληθεί 200 άτομα (1-2 εκπρόσωποι από τους 146
προσκεκλημένους Δήμους και 10 εισηγητές).
Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του έργου
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Η παροχή υπηρεσιών catering κατά την διάρκεια της ημερίδας περιλαμβάνει την προσφορά
νερού, καφέ, κέικ, βουτημάτων και κρύου σάντουιτς κατά την διάρκεια των 3 διαλλειμάτων που
θα πραγματοποιηθούν και αφορά διακόσιους προσκεκλημένους.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο της ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού) (Παράρτημα Α ), στο Πρωτόκολλο του
ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, 2ος όροφος, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «παροχή υπηρεσιών
catering κατά την διάρκεια της ημερίδας με τίτλο “Βιώσιμη κινητικότητα στους ΟΤΑ”»
(αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης) έως την ΤΕΤΑΡΤΗ
24/05/2017 και ώρα 12.00.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του υποψήφιους αναδόχους για Ογδόντα (80) ημέρες από
την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος των
προσφορών είναι υποχρεωτική. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν χρόνο ισχύος μικρότερο ή δεν
αναγράφουν καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ και θα αναγράφεται:
- Το κόστος αναλυτικά ανά προσφερόμενο είδος χωρίς ΦΠΑ
-Το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ
-Το συνολικό κόστος με ΦΠΑ 24%
Απόρριψη προσφορών
• Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας και δεν
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Α.
• Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται
στη παρούσα πρόσκληση.
• Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
• Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
• Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,
όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
•
Ματαίωση διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία
ανάθεσης για τους λόγους και υπό τους όρους άρθρου 106 του Ν. 4412/16. Επίσης, εάν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης
μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χρόνος παράδοσης υπηρεσιών: Τρίτη 30/5/2017
Τόπος παράδοσης υπηρεσιών : Αθήνα, στο Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης» του ΕΚΚΔΑ
(Πειραιώς 211, Ταύρος)
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών catering,
με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας
Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
υπηρεσιών.
Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση των απαιτούμενων
παραστατικών/δικαιολογητικών στην Υπηρεσία, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ έτους 2017, και ειδικότερα του έργου με
κωδ. 1979ΣΜ07500001.
Κατά την πληρωμή θα γίνουν:
Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ., στη Δ/νση www.ypeka.gr.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Συν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
(επί ποινή αποκλεισμού)
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν.4250/2014)
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης ( Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. ), τους διαχειριστές και
• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα
2. Απαιτούνται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
φυσικού ή νομικού προσώπου από τα οποία να προκύπτουν :
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε και οι
Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε
- Η έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση
φυσικού προσώπου,
-Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο
προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι οι οποίοι δεσμεύουν τον υποψήφιο ανάδοχο με την
υπογραφή τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄/1986), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.

-

Διευκρινίζεται ότι την ανωτέρω απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν:
Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε
Το φυσικό πρόσωπο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
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