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Ανακοινώνουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  
σύμφωνα με το  άρ. 32 παρ. 2α, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανακήρυξη αναδόχου που θα 
παρέχει υπηρεσίες σίτισης των φοιτητών του τμήματος Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2023, με επιπλέον 
δυνατότητα παράτασης για ένα έτος έως 31.12.2024. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 247.500,00€ πλέον ΦΠΑ 13% (ήτοι 
279.675,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%). Ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβανόμενης της 
παράτασης, ήτοι για 2+1 έτη συνολικά, ανέρχεται στο ποσό των 371.250,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 13% (ήτοι στο 
ποσό των 419.512,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2631 του 
προϋπολογισμού της Π.Φ. Λέσχης οικονομικών ετών 2022, 2023 και 2024. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [55300000-3]-Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
Παράρτημα I της σχετικής πρόσκλησης της Π.Φ. Λέσχης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και συγκεκριμένα: 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αξιολογηθούν με βάση τα τέσσερα κριτήρια - στοιχεία του παρακάτω 
πίνακα αξιολόγησης: Κ1) Προτεινόμενο μενού τεσσάρων εβδομάδων (30%), Κ2) Προτεινόμενη βελτίωση 
μενού πέραν του ενδεικτικού (25%), Κ3) Προτεινόμενη βελτίωση των προδιαγραφών ποιότητας των 
πρώτων υλών πέραν των προβλεπομένων (25%), και Κ4) Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά σε 
υπηρεσίες σίτισης (20%). 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
(αριθμός συστήματος 153747). 

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 31.01.2022, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  H διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
θα λάβει χώρα στις 3.2.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. 

Η υπ΄ αριθμ. 111 πρόσκληση διαπραγμάτευσης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού 

 
Ελληνική Δημοκρατία 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. 

Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου 
54636, Θεσσαλονίκη 

--------------------------------------- 

   

 
Θεσσαλονίκη, 14.01.2022 

Αρ.Πρωτ. 74 
 

 
            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τα οποία τηρούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr, και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής 
http://www.pfl.auth.gr/διαγωνισμοί. Η παρούσα περίληψη της υπ΄ αριθμ. 111 πρόσκλησης θα 
αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής 
(http://www.pfl.auth.gr/διαγωνισμοί) και στον Ελληνικό Τύπο. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Π.Φ. Λέσχη 
διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής 
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς 
από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Λεπτομερή στοιχεία για τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2 (γενικοί και 
ειδικοί όροι συμμετοχής) της διακήρυξης. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, οι 
πληροφορίες θα δίνονται από τους συμμετέχοντες με τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ενώ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά από τον υποψήφιο ανάδοχο μετά 
την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την οριστική κατακύρωση. 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν εκτελέσει μία ή περισσότερες συμβάσεις ανά έτος, παρομοίων 
υπηρεσιών μαζικής σίτισης (CPV: [55300000-3]-Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού) σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, από τις οποίες να προκύπτει η εμπειρία τους.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιρειών το παραπάνω κριτήριο οικονομικής- 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και  τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα δύνανται να καλύπτεται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 2.10.2022. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με 
αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της πρόσκλησης υπ΄ αριθμ. 111, κατ' ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακόσιων πενήντα ευρώ (4.950,00€). 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

http://www.pfl.auth.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.pfl.auth.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82
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ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 1.11.2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της πρόσκλησης και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης θα είναι αόριστης διάρκειας. 

Κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά ιδίως το αντικείμενο, γενικούς και ειδικούς όρους 
συμμετοχής, εγγυήσεις, διενέργεια διαδικασίας, αξιολόγηση προσφορών, ειδικούς όρους εκτέλεσης της 
σύμβασης, βασικούς όρους-υποχρεώσεις αναδόχου-κυρώσεις, προδιαγραφές ποιότητας πρώτων υλών 
και τροφίμων, τα ενδεικτικά εβδομαδιαία προγράμματα κ.ά. ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 
111 πρόσκληση της Π.Φ. Λέσχης. 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Φ. ΛΕΣΧΗΣ Α.Π.Θ. 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π.Θ. 
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