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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO

Αθήνα, 28.01.2019
Αρ. Πρωτ.: 704

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών εστίασης
(catering) κατά την υλοποίηση επιμορφώσεων σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη» στο πλαίσιο της Δράσης 1 της
Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος» με κωδ. ΟΠΣ: 5004204.
Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την υπ΄ αρ. 205093/Γ4/27.11.2018 (ΦΕΚ 713/τ. ΥΟΔΔ./03.12.2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Λήξη και ανανέωση της θητείας του Προέδρου και μελών του Δ.Σ.
και ορισμός νέων μελών Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
3. Toν ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ’β’/10-12-2018) περί «Κανονισμού Εσωτερικής
Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Ν.
4547/2018.
5. Τη με αρ. 10526/05-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την
ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» και MIS 5004204 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), όπως τροποποιήθηκε με αρ.
191/15-01-2018 απόφαση.
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 13324/14.12.2018 (ΑΔΑ: 62ΝΣΟΞΛΔ-ΝΨΛ) απόφαση 2ης τροποποίησης της Απόφασης
Υλοποίησης με ίδια μέσα.
7. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 681/28.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΓΑΥΟΞΛΔ-ΛΕ5, Πράξη 3/24.01.2019) Απόφαση του Δ.Σ. του
Ι.Ε.Π. περί έγκρισης πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για το έργο της παροχής υπηρεσιών εστίασης
(catering) σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη.
8. To γεγονός ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ3451 με κωδ2017ΣΕ34510007.
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Σας προσκαλεί

να υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών εστίασης υπηρεσιών
εστίασης (catering) κατά την υλοποίησης επιμόρφωσης των Στελεχών Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών για
την περιγραφική αξιολόγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Γ’ και Δ’ Κύκλος) της Δράσης 1 «Επιμόρφωση
για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» της Πράξης:
«Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με
κωδ. ΟΠΣ: 5004204 όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Φυσικό αντικείμενο
Τμήμα Α:
Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε έως 85 άτομα για την ημέρα της επιμόρφωσης στην Πάτρα,
Παρασκευή 15.02.2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων (πρώην ΕΛΚΕΠΑ), Ακτή Δυμαίων και Δημητρίου
Υψηλάντου. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης (9.00 – 14.15) θα υπάρχουν δύο (2) διαλείμματα για καφέ.
Έργο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών (catering) στα δύο (2) διαλείμματα καφέ που θα
περιλαμβάνουν καφέ, ζάχαρη, ζαχαρίνη, γάλα, τσάι, εμφιαλωμένο νερό, χυμό, βουτήματα, κεικ, κριτσίνια,
σπανακοπιτάκια, τυροπιτάκια.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται ο απαιτούμενος
εξοπλισμός και το σέρβις κατά τα διαλείμματα από προσωπικό του Αναδόχου.
Ο ανάδοχος θα προετοιμάσει το χώρο προσφοράς του catering, θα προσφέρει το αντίστοιχο service και θα
φροντίσει για την επαναφορά του χώρου στην πρότερη κατάστασή του.
Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την πραγματοποίηση του συνεδρίου για τον
ακριβή αριθμό συμμετεχόντων στην επιμόρφωση, βάσει του οποίου θα γίνει και η σχετική τιμολόγηση. Για
την επιμόρφωση ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να είναι έως και +/-20% σε σχέση με τον αριθμό
που αναφέρεται.

Τμήμα Β:
Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε έως 177 άτομα για την ημέρα της επιμόρφωσης στην
Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 18.02.2019, στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης», Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης (9.00 – 14.15) θα υπάρχουν δύο (2) διαλείμματα για καφέ. Έργο της
ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών (catering) στα δύο (2) διαλείμματα καφέ που θα περιλαμβάνουν
καφέ, ζάχαρη, ζαχαρίνη, γάλα, τσάι, εμφιαλωμένο νερό, χυμό, βουτήματα, κεικ, κριτσίνια, σπανακοπιτάκια,
τυροπιτάκια.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται ο απαιτούμενος
εξοπλισμός και το σέρβις κατά τα διαλείμματα από προσωπικό του Αναδόχου.
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Ο ανάδοχος θα προετοιμάσει το χώρο προσφοράς του catering, θα προσφέρει το αντίστοιχο service και θα
φροντίσει για την επαναφορά του χώρου στην πρότερη κατάστασή του.
Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την πραγματοποίηση του συνεδρίου για τον
ακριβή αριθμό συμμετεχόντων στην επιμόρφωση, βάσει του οποίου θα γίνει και η σχετική τιμολόγηση. Για
την επιμόρφωση ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να είναι έως και +/-20% σε σχέση με τον αριθμό
που αναφέρεται.
Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή όλα τα τμήματα.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει σε έναν ή περισσότερους αναδόχους.
Στην περίπτωση που ανάδοχος αναλάβει περισσότερα του ενός ή όλα τα τμήματα, η πληρωμή θα γίνει
μετά την προσήκουσα εκτέλεση όλων των τμημάτων και μόνον.
2. Διάρκεια υλοποίησης
Η διάρκεια της ανάθεσης για κάθε τμήμα ορίζεται από την ημερομηνία ανάθεσης και κοινοποίησής της
στον ανάδοχο έως 15.03.2019 συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παραλαβής.
Το χρονοδιάγραμμα δύναται να παραταθεί/τροποποιηθεί με βάση τις ανάγκες της πράξης, χωρίς αύξηση
του κόστους των παραδοτέων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει
εγκαίρως τον/την Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα.

3. Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής
4.1 Τίμημα
Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ
και ενενήντα λεπτών (2.112,90€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι
ευρώ (2.620,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων και επιμερίζεται ανά
τμήμα ως εξής:
Τμήμα

Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ (€)
με ΦΠΑ 24% (€)
685,48
850,00

Περιγραφή

Τμήμα Α

Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) στην Πάτρα

Τμήμα Β

Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) στη Θεσσαλονίκη
Σύνολο

1.427,42

1.770,00

2.112,90

2.620,00

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του/της Αναδόχου, οι αμοιβές των
συνεργατών/-άτιδων του/της Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας
χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων
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των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

4.2 Τρόπος πληρωμής:
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει εφάπαξ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του/των Αναδόχου/-ων,
με την προϋπόθεση της πλήρους και προσήκουσας εκτέλεσης του συνόλου του αντικειμένου της ανάθεσης
όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά.
Σημειώνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθήσει τη χρηματοροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και στο
πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω έργο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση
στην πληρωμή, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ενέργειες του Φορέα Χρηματοδότησης δεν επιφέρει
καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή καταβολή τόκων κ.λπ. εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής.
Η ολοκλήρωση του έργου του/των Αναδόχου/ων θα πραγματοποιηθεί

κατόπιν βεβαίωσης του/της

Υπεύθυνου/-ης του έργου ως προς την καλή εκτέλεση του έργου (θα επισυνάπτονται τα σχετικά
παρουσιολόγια/ ονομαστικές καταστάσεις των συμμετεχόντων) βάσει του πρακτικού παραλαβής της
αρμόδιας επιτροπής και της έγκρισης του Πρακτικού από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της
σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου στο υποβληθέν τιμολόγιο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, θα πρέπει να
αναγράφεται αν εμπίπτει στην εφαρμογή του αρ. 39 του Ν. 4387/2016, συνοδευόμενο από σχετική Υ.Δ του
Ν. 1599/1986 για το αν υπάγεται ή όχι στον εν λόγω νόμο ή δεν επιθυμεί να υπαχθεί

4. Υποβολή προσφοράς
Για το Τμήμα Α: Ο/Η υποψήφιος/α Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τον κάτωθι πίνακα συμπληρωμένο
και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο:
Τμήμα Α: Πίνακας Τεχνικής προσφοράς «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) Πάτρα»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Την ημέρα της επιμόρφωσης (Παρασκευή, 15.02.2019)
θα προσφέρεται, και στα δύο (2) διαλείμματα καφέ,
ζάχαρη, ζαχαρίνη, γάλα, τσάι, εμφιαλωμένο νερό, χυμό,
ΝΑΙ
βουτήματα,
κεικ,
κριτσίνια,
σπανακοπιτάκια,
τυροπιτάκια.
Στο
πλαίσιο
της
παρεχόμενης
υπηρεσίας
συμπεριλαμβάνονται ο απαιτούμενος εξοπλισμός και το
ΝΑΙ
σέρβις κατά τα διαλείμματα από προσωπικό του
Αναδόχου
Ο ανάδοχος θα προετοιμάσει το χώρο προσφοράς του
ΝΑΙ
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Τμήμα Α: Πίνακας Τεχνικής προσφοράς «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) Πάτρα»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
catering, θα προσφέρει το αντίστοιχο service και θα
φροντίσει για την επαναφορά του χώρου στην πρότερη
κατάστασή του.
Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα
πριν την πραγματοποίηση του συνεδρίου για τον ακριβή
αριθμό συμμετεχόντων στην επιμόρφωση, βάσει του
οποίου θα γίνει και η σχετική τιμολόγηση. Για την
ΝΑΙ
επιμόρφωση ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να
είναι έως και +/-20% σε σχέση με τον αριθμό που
αναφέρεται.
Για το Τμήμα Β: Ο/Η υποψήφιος/α Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τον κάτωθι πίνακα συμπληρωμένο
και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο:
Τμήμα Β: Πίνακας Τεχνικής προσφοράς «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) Θεσσαλονίκη»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Την ημέρα της επιμόρφωσης (Δευτέρα, 18.02.2019) θα
προσφέρεται, και στα δύο (2) διαλείμματα καφέ, ζάχαρη,
ΝΑΙ
ζαχαρίνη, γάλα, τσάι, εμφιαλωμένο νερό, χυμό, βουτήματα,
κεικ, κριτσίνια, σπανακοπιτάκια, τυροπιτάκια.
Στο
πλαίσιο
της
παρεχόμενης
υπηρεσίας
συμπεριλαμβάνονται ο απαιτούμενος εξοπλισμός και το
ΝΑΙ
σέρβις κατά τα διαλείμματα από προσωπικό του Αναδόχου
Ο ανάδοχος θα προετοιμάσει το χώρο προσφοράς του
catering, θα προσφέρει το αντίστοιχο service και θα
ΝΑΙ
φροντίσει για την επαναφορά του χώρου στην πρότερη
κατάστασή του.
Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν
την πραγματοποίηση του συνεδρίου για τον ακριβή αριθμό
συμμετεχόντων στην επιμόρφωση, βάσει του οποίου θα γίνει
ΝΑΙ
και η σχετική τιμολόγηση. Για την επιμόρφωση ο αριθμός των
συμμετεχόντων δύναται να είναι έως και +/-20% σε σχέση με
τον αριθμό που αναφέρεται.
Γ. Οικονομική Προσφορά:
Για το Τμήμα Α: Η οικονομική προσφορά του/της υποψήφιου/-ας θα πρέπει να περιλαμβάνει
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, επί ποινή αποκλεισμού, τον ακόλουθο πίνακα:

Τμήμα Α: Πίνακας οικονομικής προσφοράς «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) Πάτρα»
Κόστος
Σύνολο
Σύνολο με
Περιγραφή
/άτομο χωρίς
Άτομα
χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ (€)
ΦΠΑ (€)
ΦΠΑ (€)
(€)
Υπηρεσίες catering για την
Παρασκευή, 15.02.2019 (καφέ στα
85
δύο (2) διαλείμματα)
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Για το Τμήμα Β: Η οικονομική προσφορά του/της υποψήφιου/-ας θα πρέπει να περιλαμβάνει
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, επί ποινή αποκλεισμού, τον ακόλουθο πίνακα:

Τμήμα Β: Πίνακας οικονομικής προσφοράς «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) Θεσσαλονίκη»
Κόστος
Σύνολο
Σύνολο με
Περιγραφή
/άτομο χωρίς
Άτομα
χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ (€)
ΦΠΑ (€)
ΦΠΑ (€)
(€)
Υπηρεσίες catering για την Δευτέρα,
18.02.2019 (καφέ στα δύο (2)
177
διαλείμματα)
Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, για κάθε τμήμα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του/της Αναδόχου, οι αμοιβές
των συνεργατών/-άτιδων του/της Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας
χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων
των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

5. Αξιολόγηση προσφοράς
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως
Προσφορά βάσει τιμής κατά τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω, εκ των διαγωνιζόμενων των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ότι πληρούν τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση στην οποία θα προσκληθούν να παρίστανται οι
ισοβαθμούντες υποψήφιοι ανάδοχοι (παρ. 1 του άρθρου 90 Ν. 4412/16).

6. Ανάθεση
Ο Ανάδοχος θα ορισθεί με σχετική Απόφαση Ανάθεσης η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

7. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς
7.1 Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 05.02.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
7.2 Η προσφορά του υποψηφίου δύναται να αποσταλεί:
Είτε ηλεκτρονικά στο e-mail info@iep.edu.gr
Είτε σε φάκελο με την ένδειξη «Υποβολή προσφοράς –Παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) –
Τμήμα…..» στη γραμματεία πρωτοκόλλου του ΙΕΠ (7ος όροφος).
Εκπρόθεσμες ή εναλλακτικές προσφορές ή ελλιπής προσφορά δε θα ληφθούν υπόψη.
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8. Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) http://www.iep.edu.gr  Έργα Προκηρύξεις  Διαγωνισμοί και εκεί θα αναρτώνται όλα τα
σχετικά με την παρούσα πρόσκληση (διευκρινίσεις, αποφάσεις έγκρισης πρακτικού/ων από το ΔΣ του ΙΕΠ).

9. Παροχή διευκρινίσεων
Εφόσον έχουν ζητηθεί έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους/τις προσφέροντες/-ουσες συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τον διαγωνισμό το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί
για την παραλαβή των προσφορών.

Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους όρους διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 133 5158 (κ.κ. Κωνσταντίνα Σαββοπούλου,
Νικόλαος Νταούλας) και επί των τεχνικών προδιαγραφών στο τηλέφωνο 213 133 5564 (κ .Νικόλαος
Γραμμένος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ
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