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Ηράκλειο, 21/10/2022
Αρ. πρωτ. οικ. 1877
Προς :
BOURAKIS RESTAURANT
info@bourakisrestaurant.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών εστιατορίου (δείπνο
συνεδρίου), στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου « Επ΄ Αρωγή» μεταξύ του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στις 31 Οκτωβρίου και 01 Νοεμβρίου 2022, με θέμα: «Διαστάσεις, Δομές & Πρόσωπα της
Φροντίδας», συνολικού προϋπολογισμού 3.750,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 & 24% με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (στο σύνολο των υπηρεσιών).
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν έως
και σήμερα:
Επί του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα –Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
2. Την υπ’ αριθ. Δ1/54607/17731/30-12-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1138/31.12.2019) απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κρήτης»
3. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
112/Α/13-07-2010).
4. Την αριθμ.Π1/3305 ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95.
5. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει{του Ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-112017), του Ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-2019), του Ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/25-04-2019), του
Ν.4609/2019, αρθ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/03-05-2019) και του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/9-3-2021).περί τροποποιήσεων
του Ν.4412/2016}.
6. του Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ( ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
7. του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
8. του Ν. 3846/2010 άρθρο 24 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 66/Α/11-05-2010)
ΠΕΡΙ «δημιουργίας βάσης δεδομένων Παρατηρητηρίου τιμών…»
9. του N.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών
διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ112/Α/13-07-2010).
10. του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08- 2016) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από Διατάκτες» όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
1

ΑΔΑ: Ω2ΝΤΟΞΝ5-396

22PROC011471191 2022-10-21

12. Ότι το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο « Επ’ Αρωγή» θα πραγματοποιηθεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
επιβάλλει το πρωτόκολλο της κείμενης νομοθεσίας, σε ό,τι αφορά στα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της
πανδημίας COVID-19.
13. Τις διατάξεις του υπ΄ αρ. 4756/ΦΕΚ/Β/09-09 2022: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού…» όπου αναφέρεται ότι, «….Επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδρίων
σε κλειστούς χώρους με φυσική παρουσία και προαιρετικά μέσω διαδικτύου….».
14. Του υπ΄ αρ.: 2013/31-08-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος για τη συνδιοργάνωση του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
« Επ΄ Αρωγή» μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
προτείνεται η συνδιοργάνωση του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά Κρήτης στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στις 31 Οκτωβρίου και 01 Νοεμβρίου 2022.
15. Της με ημερομηνίας 04/10/2022 έρευνας αγοράς μέσω e-mail εκ της Γραμματείας του ΚΚΠΠΚ με θέμα: Αναζήτηση
προσφοράς για δείπνο συνεδρίου.
16. Την με αρ. 308η/6ο/24/23-5-2022 (ΑΔΑ: 9ΟΞΖΟΞΝ5-Τ5Ψ) απόφαση του ΔΣ του ΚΚΠΠΚ περί έγκρισης διεξαγωγής
του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Επ’ Αρωγή»
17. Την με αρ. 584η/5ο/37/14-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΜ9ΟΞΝ5-0Ο0) απόφαση του ΔΣ του ΚΚΠΠΚ περί έγκρισης
Προϋπολογισμού για την διεξαγωγή του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας Επ’ Αρωγή.
18. Το με αρ. πρωτ. οικ.120/21-10-2022, αίτημα για ανάληψη πίστωσης στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του 11ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου « Επ’ Αρωγή» μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και της
Περιφέρειας Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στις 31
Οκτωβρίου και 01 Νοεμβρίου 2022, με ΑΔΑΜ: 22REQ011470516 προς το Τμ΄. Λογιστηρίου του ΚΚΠΠ Κρήτης για
τη δέσμευση συνολικού ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 0857.
19. Η με αρ. πρωτ. ΑΑΥ 589/21-10-2022 (ΑΔΑ:ΡΛΟΝΟΞΝ5-ΦΛΥ) Απόφαση Ανάληψης Πίστωσης οικονομικού έτους
2022 με ΑΔΑΜ 22REQ011470638 αναφορικά με τη δέσμευση πίστωσης ύψους 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ στον ΚΑΕ 0857.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: παροχής υπηρεσιών εστιατορίου (δείπνο
συνεδρίου), στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Επ΄ Αρωγή» μεταξύ του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στο
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στις 31 Οκτωβρίου και 01 Νοεμβρίου 2022, συνολικού προϋπολογισμού 3.750,00
€ με Φ.Π.Α. 13 & 24%», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/0808-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄), προσκαλώντας
την επιχείρηση BOURAKIS RESTAURANT να υποβάλει εντός 5 ημερών την οικονομική προσφορά της, είτε ηλεκτρονικά
στον email pak@otenet.gr, είτε σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Τετάρτη 26/10/2022 και ώρα 15:00. στο
Τμήμα Πρωτοκόλλου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση: Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου,
ΤΚ 71410 Ηράκλειο Κρήτης).

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη, τ.κ.
Τηλέφωνο, Fax
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες1
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου
Ηράκλειο Κρήτης, 71410
2813413166, 2813413179
pak@otenet.gr
Ματθαιάκη Αρετή, τηλ 2813413198, e-mail: kkppk.dioikisi@gmail.com
(URL)www.pronoianet.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής2
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης είναι ΝΠΔΔ, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου
1
2

Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53
παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου κλπ και αν
αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του
ν. 4412/2016
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συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 3
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών περίθαλψης, διαβίωσης,
εκπαίδευσης & υγείας, ατόμων με αναπηρία, ανήλικων και γερόντων.
1.2
Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Χρηματοδότηση της σύμβασης4
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, για το
οποίο διενεργείται η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.:
0857 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. 5
1.3
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστιατορίου (δείπνο συνεδρίου), στο
πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Επ’ Αρωγή» μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στις 31 Οκτωβρίου και 01 Νοεμβρίου 2022, με θέμα: «Διαστάσεις, Δομές & Πρόσωπα της
Φροντίδας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιμής (στο σύνολο των υπηρεσιών)..
Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 55300000-3, (Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής
φαγητού)
Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσας αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.750,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
13 & 24 %.
1.4

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμέτοχης στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκαλεστεί από την αναθέτουσα
αρχή (άρθρο 118&120 του ν.4412/2016).
1.5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ)

O κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά τιμή ανά άτομο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 & 24%
η οποία θα αφορά πλήρες μενού (τα πιάτα θα σερβίρονται ανά 4 άτομα) για υπηρεσίες εστιατορίου (δείπνο
συνεδρίου) για τη σίτιση στις 31 Οκτωβρίου 2022, 150 ατόμων (σύνεδροι και οι προσκεκλημένοι) στο πλαίσιο της
συνδιοργάνωσης του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Επ’ Αρωγή» μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης.
1.6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
1. Καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της παρεχόμενης
υπηρεσίας, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και
αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και
ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών
με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.

3

4
5

Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ)
Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική
προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για
την χρηματοδότηση της σύμβασης
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1.7

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την
ανωτέρω παρεχόμενη υπηρεσία.
Καθ’ όλη τη διάρκεια σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και
υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση ελλιπούς ή κακής εκτέλεσης της ανατιθέμενης υπηρεσίας ο ανάδοχος θα κηρύττεται έκπτωτος.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς
αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν
να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.
Με την συμμετοχή του στη διαδικασία της παρούσας σύμβασης (κατάθεση προσφοράς) δηλώνει ανεπιφύλακτα
ότι αποδέχεται όλους τους όρους που απορρέουν από αυτήν.
Όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ( μεταφοράς,
διαμονής, εξοπλισμού κτλ) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα χρονικά όρια που αναφέρει η πρόσκληση εκτός και αν υπάρχουν
λόγοι ανωτέρας βίας.
Κριτήρια Ανάθεσης - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής (στο σύνολο των υπηρεσιών), όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. Η οικονομική προσφορά δεν
πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (αν την υπερβαίνει αποκλείεται).
2. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς χαμηλότερη οικονομική προσφορά
θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
3. Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα ισχύουν για 180 ημέρες.
4. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι προσφέροντες θα αποβάλλονται από την διαδικασία.
5. Σε περίπτωση αναγραφής λανθασμένου ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη η καθαρή αξία.
6. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε ματαίωση της όλης διαδικασίας ( σε οποιοδήποτε στάδιο) αν συντρέχει
κάποιος από τους λόγους που αναφέρει το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
7. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού.
8. Σε περίπτωση ελλιπούς ή κακής εκτέλεσης της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα κηρύττεται έκπτωτος.
9. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί κατά το στάδιο της διενέργειας να ζητήσει από τον προσφέροντα, να συμπληρώσει
ή να προβεί σε διευκρινίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016.
10. Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος προμηθευτής θα υπογράψει σύμβαση και θα είναι υποχρεωμένος να
παρέχει υπηρεσίες εστιατορίου (δείπνο συνεδρίου) σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής περιγραφής.
11. Ο ανάδοχος προμηθευτής μετά το τέλος του Συνεδρίου θα εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
12. Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου σύμφωνα με τους ισχύοντες
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
13. Στον ανάδοχο προμηθευτή θα καταβληθεί το αναλογούν ποσό, μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και
την έκδοση του εντάλματος, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 60 ημερών.
14. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Κέντρου
www.pronoianet.gr
15. Διευκρινίσεις θα δίνονται μόνο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1.8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με το υπόδειγμα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα του ενδιαφερόμενου.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΔΕΙΠΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ……………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΦΜ:…………………………. , Δ.Ο.Υ. ……………………………………………EΠAΓΓΕΛΜΑ: ………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :………………………………………………………, ΤΗΛ……………………………………………..
E-MAIL: ………………………………………………………………….
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΦΠΑ 13 %
ΦΠΑ 24 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
ΜΕ ΦΠΑ 24 & 13 %

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής
φαγητού (δείπνο συνεδρίου), στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου « Επ΄ Αρωγή»
μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί
στα Χανιά, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στις 31 Οκτωβρίου και 01 Νοεμβρίου 2022.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΓΕΥΜΑΤΟΣ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα & υπογραφή)
Εκτός της οικονομικής προσφοράς και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθ. 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε για την επιπλέον
αποστολή και υποβολή:
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο και σε περίπτωση
επιχείρησης από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι :
α) Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση που αυτό
αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα κηρυχθώ έκπτωτος.
β) Η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 24 του ν.4412/2016.
γ) Έλαβα πλήρη γνώση της πρόσκλησης και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.
δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχω στην κατοχή μου.
2) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή.
3) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή.
4) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτει η εκπροσώπηση. (π.χ Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ ). Αφορά εταιρίες
5) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης
των δικαιολογητικών (όπου απαιτείται).
6) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
και το ειδικό επάγγελμά τους.
8)Έγγραφο πιστοποίησης ενεργών ΚΑΔ (taxisnet ή Επιμελητήριο) που να προκύπτει συνάφεια με την υπηρεσία που
θα εκτελέσουν.
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΚ

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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