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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης
προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικείου του 5ου
Γυμνασίου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με την 64321/Δ4/16.05.08 και την τροποποίηση ΚΥΑ
Φ2/1553/129578/Δ1 ΦΕΚ 2646/Β/25.08.16 αυτής απόφαση του Υπ. Παιδείας και Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 16, 5ος όροφος, στην
Νέα Σμύρνη, την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
Α. Φυσικά πρόσωπα και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
Β. Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής
Γλώσσας.
Δεν θα γίνονται δεκτοί στον πλειοδοτικό διαγωνισμό:
Α. Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
Β. Συνταξιούχοι.
Γ. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3,4),
5, 7, 8 και 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄/9.2.07.
Δ. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου.
Η σύμβαση ισχύει για 9 χρόνια και λήγει την 30η Ιουνίου 2026.
Δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου
διαγωνισμό είναι:
1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου.

στον

πλειοδοτικό

2. Έγγραφη προσφορά για το κατά κεφαλήν ποσό για κάθε μαθητή, ελάχιστο όριο
προσφοράς 4 ευρώ/μαθητή/χρόνο (189 ημέρες), τοποθετημένη σε σφραγισμένο αδιαφανή
φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, χωρίς ξύσματα, σβησίματα,
προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, η δε
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, αφού την καθαρογράψει, την
μονογράφει και την σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη
σχολική επιτροπή.
4. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
6. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
7. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
8. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
9. Ποσό εγγύησης 300,00 ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή, για την συμμετοχή
του στο διαγωνισμό, η οποία επιστρέφεται μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου
κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.
Ο πλειοδότης, ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης, θα καταθέσει α) εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 20% του ετήσιου μισθώματος, που θα ανανεώνεται
στην λήξη κάθε σχολικού έτους. β) απόδειξη πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης της
διακήρυξης.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην γραμματεία της Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την παραμονή της διενέργειας του
διαγωνισμού (προηγούμενη εργάσιμη ημέρα) και ώρα 14.00 μ.μ. Αν ο υποψήφιος ανάδοχος
εμφανιστεί κατευθείαν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι ο ίδιος ή να έχει επικυρωμένη
εξουσιοδότηση.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, ενώπιον της επιτροπής κυλικείων
και διενέργειας του διαγωνισμού.
Η μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, συνεπάγεται την
καταγγελία της σύμβασης.
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