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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112088-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μυτιλήνη: Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων
2021/S 045-112088

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ταχ. διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου
Πόλη: Μυτιλήνη
Κωδικός NUTS: EL411 Λέσβος, Λήμνος / Lesvos, Limnos
Ταχ. κωδικός: 811 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: TmPromitheion_lst@aegean.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2251036142/36148/36143/35023
Φαξ:  +30 2251036127
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.aegean.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://ebs.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ανοικτός, διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για τη σίτιση των φοιτητών/-τριών 
τού Π.Α..

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
55322000 Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου: «Σίτιση των φοιτητών/-τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
από 1.1.2022 έως και την 31.12.2024».
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις ειδικά διαμορφωμένες για μαζική σίτιση εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου 
Αιγαίου, στις πανεπιστημιακές μονάδες Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των πανεπιστημιακών μονάδων του Ιδρύματος και η κατακύρωση 
θα γίνει για το σύνολο αυτών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες, συγκεκριμένα από 1.1.2022 έως και την 31.12.2024, για όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας του ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με την ετήσια σχετική απόφαση τής Συγκλήτου, 
και διακόπτεται μόνο κατά τις περιόδους των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Ως περίοδοι διακοπών 
θεωρούνται από την 24.12 έως και την 6.1, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Παρασκευή του Πάσχα, καθώς 
και οι θερινές διακοπές.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 584 070.80 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL411 Λέσβος, Λήμνος / Lesvos, Limnos
Κωδικός NUTS: EL412 Ικαρία, Σάμος / Ikaria, Samos
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios
Κωδικός NUTS: EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος / Kalymnos, Karpathos, 
Kasos, Kos, Rodos
Κωδικός NUTS: EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος / Andros, Thira, 
Kea, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις ειδικά διαμορφωμένες για μαζική σίτιση εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου 
Αιγαίου, στις πανεπιστημιακές μονάδες Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου: «Σίτιση των φοιτητών/-τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
από 1.1.2022 έως και την 31.12.2024».
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις ειδικά διαμορφωμένες για μαζική σίτιση εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου 
Αιγαίου, στις πανεπιστημιακές μονάδες Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των πανεπιστημιακών μονάδων του Ιδρύματος και η κατακύρωση 
θα γίνει για το σύνολο αυτών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες, συγκεκριμένα από 1.1.2022 έως και την 31.12.2024, για όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας του ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με την ετήσια σχετική απόφαση τής Συγκλήτου, 
και διακόπτεται μόνο κατά τις περιόδους των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Ως περίοδοι διακοπών 
θεωρούνται από την 24.12 έως και την 6.1, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Παρασκευή του Πάσχα, καθώς 
και οι θερινές διακοπές, οι οποίες προκύπτουν από την ως άνω απόφαση τής Συγκλήτου. Σε περίπτωση 
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παράτασης τού διδακτικού έτους ή και της εξεταστικής περιόδου, παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα η 
σίτιση των φοιτητών/-τριών.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Λόγω του ότι η τιμή είναι σταθερή σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ. Φ.547452/Β3/2007 του Υπουργείου Οικονομικών 
και ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων, παρ. 
7, άρθ. 86 του Ν.4412/2016.
Ο ενδεικτικός αριθμός ημερήσιων σιτηρεσίων καταγράφεται ανά πανεπιστημιακή μονάδα στον παρακάτω 
πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης τής υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
με Α.Π.: 17650/12.2.2021, συνολικού ποσού 4 050 000,00 EUR, για τη σίτιση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για 
τα έτη 2022, 2023 και 2024, την τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α. και τις ημέρες 
σίτισης του ακαδημαϊκού έτους.
Πανεπιστημιακές μονάδες - Ενδεικτικός αριθμός ημερήσιων σιτηρεσίων:
Μυτιλήνης: 487
Χίου: 393
Σάμου: 522
Λήμνου: 83
Ρόδου: 353
Σύρου: 128
Σύνολο: 1.966

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 584 070.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

05/03/2021 S45
https://ted.europa.eu/TED

3 / 6





EE/S S45
05/03/2021
112088-2021-EL

4 / 6

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού, 
για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους 
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, σχετικά με την άσκηση τού συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους, για την υπό ανάθεση 
υπηρεσία.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
4.1) Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθ. 72 παρ. 
1(β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, 
και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
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IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/04/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 09/04/2022

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/04/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τού ως άνω συστήματος, την 
9.4.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, κτίριο Διοίκησης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων - Τμήμα Περιουσίας 
και Προμηθειών
Ταχ. διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, κτίριο Διοίκησης
Πόλη: Μυτιλήνη
Ταχ. κωδικός: 811 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: finances.service@aegean.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2251036142/+30 2251036148/+30 2251036143
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aegean.gr
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VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/03/2021
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