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Ο θ.

πξφεδξνο

ηεο Σρνιηθήο

Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ-

Δπξσζηίλεο πξνθεξχζζεη δεκόζην πιεηνδνηηθό δηαγωληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα
ηελ εθκίζζωζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Λπθείνπ θαη Γπκλαζίνπ Δεξβελίνπ» πνπ ζα δηελεξγήζεη
ηξηκειήο επηηξνπή κε ηνπο πην θάηω όξνπο:
1.
Τόπνο θαη ρξόλνο ηνπ δηαγωληζκνύ
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην γξαθείν ηνπ ζρνιείνπ
Λπθείνπ Γεξβελίνπ ζηηο 24
Φεβξνπαξίνπ εκέξα Τξίηε θαη ώξα 12:00
2.
Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ
α) Φπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα.
β) Πνιίηεο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γλψζηεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο.
Γε γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγσληζκφ
α) Όζνη απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε.
β) Σπληαμηνχρνη.
γ) Όζνη έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην.
δ) Όζνη είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ Γεκφζηνπ ή Ιδησηηθνχ Σρνιείνπ
3.
Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
1) Έγγξαθε αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.
2) Έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην θαηά καζεηή πνζφ, ε νπνία ζα ηνπνζεηείηαη ζε
μερσξηζηφ απφ ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θιεηζηφ αδηαθαλή θάθειν, θαζαξνγξακκέλε ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Η πξνζθνξά απηή δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ
ηεζζάξωλ (4) Επξώ)
3) Πηζηνπνηεηηθφ πξνϋπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ απφ ηελ αληίζηνηρε ζρνιηθή
επηηξνπή. Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζηεί πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο απαηηείηαη
Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ αλάινγε
πξνυπεξεζία θαηά ην παξειζφλ ζ νπνηνδήπνηε δεκφζην ή ηδησηηθφ ζρνιείν ηεο Διιάδαο.

4) Πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθλίαο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα.
5) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο.
6) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνύ Μεηξώνπ.
7) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαηαβάιιεηαη πνζφ εγγχεζεο 300 Επξώ ή αληίζηνηρε
εγγπεηηθή επηζηνιή.
Η εγγχεζε απηή ζα επηζηξαθεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ
πιελ απηνχ ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο θαη ζα επηζηξαθεί άηνθα κεηά ηε ιήμε
ηεο ζχκβαζεο
ζ) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 φηη δελ είλαη αλάδνρνο εθκεηάιιεπζεο άιινπ Κπιηθείνπ
δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ζρνιείνπ
4.
Δηάξθεηα κίζζωζεο
Η δηάξθεηα κίζζσζεο νξίδεηαη γηα έμη (6) έηε κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο έσο δχν επηπιένλ έηε. Αξρίδεη
απφ 1-3-2015 θαη ιήγεη 30-6-2021.
5.
Καηαβνιή κηζζώκαηνο
Η θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο. Η πξψηε δφζε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ, ε
δεχηεξε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θαη ε ηξίηε ζηηο 31 Μαΐνπ. Θα ιακβάλεηαη πάληα ππφςε ν αξηζκφο ησλ
θνηηνχλησλ καζεηψλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο πνπ πιεξψλνληαη νη δφζεηο.
6.
Ο πιεηνδόηεο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ζα πξέπεη λα
γλωξίδεη όηη:
α) Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ή ε παξαρψξεζε ζε άιιν άηνκν
β) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε ηακεηαθήο κεραλήο
γ)
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε ζην ΟΑΔΔ
δ) Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο αδείαο
ε)
Τα πξνο πψιεζε πξντφληα είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη θαη νξίδνληαη απφ ηελ
Γ41γ/Γ.Π/νηθ.93828 (ΦΔΚ1183 η.Β΄/31-8-2006) Υπνπξγηθή Απφθαζε.
ζη) Θα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ
θπιηθείνπ θαη ηνπ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ
δ)
Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαζαξίδεη ηνλ αχιεην ρψξν απφ πξντφληα πνπ πσινχληαη ζην
θπιηθείν
ε)
Σε πεξίπησζε πνπ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ αλαιάβεη ε θαζαξίζηξηα ηνπ
ζρνιείνπ, απαγνξεχεηαη λα θαζαξίδεη ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο
ηνπ θπιηθείνπ. Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ.
Οη παξαπάλσ φξνη είλαη ππνρξεσηηθνί. Η παξάβαζε ελφο θαη κφλν φξνπ απφ ην κηζζσηή ζα έρεη σο
ζπλέπεηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο.
7. Η Σρνιηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα κελ θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ, εθφζνλ θξίλεη ηηο
πξνζθνξέο απαξάδεθηεο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ αζχκθνξν.
Με επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα
δεκνζίεπζε ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ.
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