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ΜΕΛΕΤΗ
Υπ’ αριθ. : 3/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠAΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ–ΛΥΚΕΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

179.350,50 €

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Ν.4257/2014 αρθ.69 παρ 2 )

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)
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«Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2018 - 2019»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια πλήρους μεσημβρινού γεύματος
(σαλάτα, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο) σύμφωνα με το προτεινόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα που
αναφέρεται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, για τους μαθητές του Μουσικού
Σχολείου Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Σερρών, σε καθημερινή βάση (τις ημέρες λειτουργίας
του σχολείου), για χρονικό διάστημα ενός διδακτικού έτους.
Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η συσκευασία, μεταφορά του φαγητού καθώς και η
διανομή του στους μαθητές του Σχολείου.
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογιστεί σε 179.350,50 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του Υπουργείου
Εσωτερικών βάσει του Ν.4257/2014 άρθρο 69 παρ.2 και θα βαρύνει τον οικείο κωδικό του
προϋπολογισμού K. Α.: 10.6699.03 για το Σχολικό έτος 2018 - 2019
Σέρρες

23-03 -2018

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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«Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2018 - 2019»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 179.350,50 € (με ΦΠΑ)
K. Α.: 10.6699.03

CPV: 15894210-6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τη σίτιση των περίπου 350 (τριακοσίων
πενήντα) μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Σερρών, αρμοδιότητας του Δήμου
Σερρών για το σχολικό έτος 2018 - 2019.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ
2,85 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (βάσει της απόφασης ΥΠΕΠΘ Γ2/5382/19-12-2000 ) Η
προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ανά πλήρες γεύμα και αναγράφεται
αριθμητικώς και ολογράφως. Προμηθευτής θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή.

Α. Αρχικές προδιαγραφές

Α.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή ημερήσιων γευμάτων σε όλους τους
φοιτούντες μαθητές του Μουσικού Σχολείου Σερρών. Ο ακριβής αριθμός των ημερήσιων
γευμάτων δηλώνεται με έγγραφο του Διευθυντή του Σχολείου προς τον προμηθευτή κατά
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την έναρξη εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. Οι τυχόν μεταβολές στις ποσότητες, όταν
προκύπτουν, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον προμηθευτή.
Α.2 Σε περίπτωση ημερήσιας εκδρομής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης την
περίοδο των εορτών (Χριστούγεννα - Πάσχα) θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το
προγραμματισμένο ημερήσιο γεύμα να αντικαθίσταται από σάντουιτς και χυμό, πάντα σε
συνεργασία του προμηθευτή με τη Διεύθυνση του Σχολείου.
Α.3. Η Διεύθυνση του Σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε
ημέρες αργιών, εορτών κ.τ.λ. ή όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των
μαθητών λόγω μειωμένου ωραρίου (όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδρομών κλπ).
Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης μερίδας μαθητών ή όλης της
δύναμης των μαθητών λόγω μεταστέγασης του Σχολείου ή εκδηλώσεων, πάντα όμως σε
συνεννόηση με τον προμηθευτή.
Α.4. Η Διεύθυνση του Σχολείου μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της προμήθειας για
κάποιες ημέρες που δεν θα λειτουργήσει το σχολείο, αφού όμως έχει ειδοποιηθεί εγκαίρως ο
προμηθευτής. Το ίδιο ισχύει και για παρόμοια απόφαση του Δημάρχου Σερρών ή του
Υπουργείου Παιδείας, που θα μεταδοθεί από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Α.5. Η μεταφορά των μερίδων, με φροντίδα του προμηθευτή, θα πρέπει να πληροί τους
όρους:
- προφύλαξης
- καθαριότητας
- κατάλληλου χρόνου άφιξης στο σχολείο κάθε εργάσιμη ημέρα, που θα καθοριστεί
από τη Διεύθυνση του σχολείου.
Α.6. Το καθημερινό γεύμα θα παρασκευάζεται αυθημερόν, θα τυποποιείται σε
επιτρεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία συσκευασίες, θα συνοδεύεται δε από πλαστικά
πιρούνια (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες), κουτάλια, ποτήρια, χαρτοπετσέτες και
τραπεζομάντιλα. Το ψωμάκι θα προσκομίζετε συσκευασμένο.
Α.7. Το κυρίως φαγητό θα προσφέρεται ζεστό και καλοψημένο. Η μεταφορά του θα
γίνεται με ευθύνη του ανάδοχου προμηθευτή, ώστε να τηρούνται οι όροι προφύλαξης,
καθαριότητας και κατάλληλου χρόνου άφιξης στο σχολείο
Α.8. Η παράδοση των γευμάτων των μαθητών θα γίνεται στους μαθητές σε χώρους που
θα υποδείξει η διεύθυνση του σχολείου με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του
προμηθευτή τα οποία θα είναι τελείως καθαρά και απολυμασμένα
Α.9. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα
προκύπτει από επίσημα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από το αρμόδιο τμήμα της
Δ/νσης Υγείας από το οποίο να προκύπτει ότι τα εν λόγω άτομα είναι εμβολιασμένα και
έχουν κάνει τις αναγκαίες εξετάσεις για μεταδοτικά νοσήματα, ηπατίτιδα, φυματίωση κτλ) και
άρα ικανά για την ως άνω εργασία. Όλα τα παραπάνω θα είναι ανά πάσα στιγμή στη
διάθεση και των μελών των επιτροπών ελέγχου και σε περίπτωση ασθένειας ή
ακαταλληλότητάς τους θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν.
Α.10. Η συμπεριφορά των ατόμων που θα έρχονται σε επαφή με τους μαθητές, τους
γονείς και το προσωπικό του σχολείου, θα πρέπει να είναι άψογη.
Α.11. Απαγορεύεται η εκ μέρους του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και
δεξαμενής υγραερίου στο χώρο που παραχωρείται από το σχολείο για την συντήρηση των
φαγητών σε κατάλληλη θερμοκρασία. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση φιαλών υγραερίου για
τη λειτουργία σχετικών συσκευών.
Α.12. Η εποπτεία της λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής του προς προμήθειας
συσσιτίου, και ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών,
της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού, καθώς και ο
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(αιφνιδιαστικός) έλεγχος της καθαριότητας του χώρου του εστιατορίου, διενεργείται από την
Επιτροπή ελέγχου συμβάσεων, και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από τις
καθ' ύλην αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία Υπουργείου ή
τη Δ/νση Εμπορίου, Κτηνιατρικής, ΕΦΕΤ κ.τ.λ.).
Τα ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από τον
ανάδοχο, τα δε πορίσματά τους θα υποβάλλονται στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία προς
ενημέρωση και λήψη σχετικών αποφάσεων όπου τυχόν χρειάζεται. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν.
Α.13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους
που υπάγονται στο εργαστήριο, με δικά του έξοδα.
Α.14. Παρακάτω παρουσιάζεται ο ενδεικτικός πίνακας πλήρων γευμάτων για όλες τις
ημέρες της εβδομάδας του προσφερόμενου εδεσματολογίου από Δευτέρα μέχρι και
Παρασκευή. Το προαναφερόμενο ημερήσιο εδεσματολόγιο θα πρέπει απαραίτητα να είναι
σύμφωνο με τους κανόνες υγιεινής διατροφής και τον παρακάτω πίνακα.
Β. Προτεινόμενο ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο.
α/α

Ημέρα

Κύριο πιάτο

Συνοδευτικά

1

Δευτέρα

Ζυμαρικά με κιμά

Ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό,
τριμμένο τυρί, νωπή σαλάτα (με
ελαιόλαδο)

2

Τρίτη

Κοτόπουλο με πιλάφι ή ψάρι
(σχάρας ή βραστό δίχως ζωμό)

Ψωμί, νωπή σαλάτα (με ελαιόλαδο)
ή Ψωμί, βραστή πατάτα, βραστά
λαχανικά

3

Τετάρτη

Ψάρι (σαρδέλα, σκουμπρί,
τόνος νωπός ή κατεψυγμένος,
τσιπούρα
ιχθυοτροφείου, λαβράκι
ιχθυοτροφείου)

ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό,
πατάτες λεμονάτες ή
πατατοσαλάτα, σαλάτα εποχής,
φρούτο εποχής

4

Πέμπτη

Μοσχάρι με πατάτες (πουρέ ή
φούρνου ή τηγανιτές)

Ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, νωπή
σαλάτα (με ελαιόλαδο)

5

Παρασκευή

Λαδερό λαχανικό ή όσπριο

Ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό (διπλή
μερίδα), βραστό αυγό, 50γρ τυρί,
νωπό φρούτο εποχής ή γλυκό

Β.1. Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του προμηθευτή
με τη Διεύθυνση του Σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόμενη εβδομάδα. Η
Διεύθυνση του Σχολείου αναρτά σε καθορισμένο μέρος το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης
για να λάβουν γνώση οι μαθητές του Σχολείου.
Επίσης, ένα αντίγραφο στέλνεται στον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης και ένα στον Δήμο Σερρών.

[5/9]9

Γ. Ποιότητα ειδών διατροφής
Γ.1. Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα
γεύματα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, θα είναι Α' ποιότητας και θα πληρούν τους
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές
διατάξεις.
Γ.2. Επιπλέον δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτοματοποιητές,
σταθεροποιητές, χρωστικές, κ.τ.λ. (Ε) που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή
ύποπτα για την υγεία.
Γ.3. Το βάρος της μερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανομική
Διάταξη 14/1989 (άρθρο 212), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Γ.4. Τα κρέατα, ψάρια, πουλερικά με τα οποία θα παρασκευάζεται το κυρίως φαγητό, θα
είναι νωπά και κυρίως φρέσκα. Σε περίπτωση δυσκολίας ανεύρεσης φρέσκων ψαριών θα
αντικαθίστανται με καταψυγμένα (γλώσσα, μπακαλιάρο, σφυρίδα, τόνο)
Γ.5. Τα γλυκά θα είναι σε ελαφριά μορφή π.χ. ζελέ φρούτων, κρέμα (βανίλια ή κακάο),
ρυζόγαλο, κομπόστα (ροδάκινο, βερίκοκο), κέικ, κλπ. Τα φρούτα θα έχουν ποικιλία π.χ.
μπανάνα, μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι και γενικά εποχής και σύμφωνα με την ποιότητα των
όρων της προκήρυξης.
Γ.6. Όλα τα φαγητά και οι σαλάτες μαγειρεύονται και σερβίρονται με έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο με οξύτητα μέχρι 1%.
Γ.7. Επίσης, θα διανέμεται ζεστό και θα ομαδοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των
παιδιών σε κάθε τάξη.
Γ.8. Απαγορεύεται η προσθήκη σε ένα τρόφιμο, οποιασδήποτε ανόργανης ή οργανικής
ύλης, έστω και αβλαβούς, ή η εφαρμογή φυσικής, χημικής ή βιολογικής μεθόδου που δεν
αναφέρεται ρητά στο πρότυπο του εν λόγου τροφίμου και καθορίζεται από τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών. Σε περίπτωση που μέρος των προσφερομένων φαγητών δεν
παρασκευάζεται από τον ίδιο τον προμηθευτή (γλυκά, κομπόστες, κλπ), τότε αυτός οφείλει
με δική του ευθύνη να τηρήσει τον παρόντα όρο.
Γ.9. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, θα ασκείται υγειονομικός έλεγχος στο χώρο που
προετοιμάζονται και παρασκευάζονται τα γεύματα και στο σχολείο.
Δ. Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής
του τελικού προϊόντος
Δ.1. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, καταρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της
επιχειρηματικής μονάδας παρασκευής του προσφερόμενου προϊόντος που δηλώθηκε με την
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση, πριν τη σύναψη της
σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής
λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της
σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του
προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου αποφασίζοντος
οργάνου, μετά από γνώση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Ε. Προσωρινή και οριστική παραλαβή των συσσιτίων
Ε.1. Η παραλαβή των συσσιτίων, ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία
του αναδόχου.
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Ε.2. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη
μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.
Ε.3. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της
από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Σερρών δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον
πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Ε.4. Η παραλαβή των παραπάνω συσσιτίων, ενεργείται βάσει των κείμενων
διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης.
Ε.5. Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων
διατάξεων με μακροσκοπικό έλεγχο.
Ε.6. Η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του
Ν. 4412/2016.
Ε.7. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης των προσκομιζομένων ειδών μόνο για
λόγους ποιότητας, ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από τους
αρμόδιους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Υγιεινής και
Εμπορίου, των οποίων η γνώμη είναι δεσμευτική για την Επιτροπή παραλαβής του
Σχολείου.
Ε.8. Αν το πόρισμα των παραπάνω υπαλλήλων είναι υπέρ της απόρριψης των ειδών
λόγω συμβατικών εκτροπών αναφορικά με την ποιότητα, ο προμηθευτής, υποχρεούται στην
αντικατάσταση των ειδών, διαφορετικά το σχολείο έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα είδη
από άλλους επιχειρηματίες σε ίση ποσότητα υπολογίζοντας σε βάρος του προμηθευτή κάθε
πρόσθετη επιβάρυνση από τη συμβατική τιμή. Κατά την παράδοση των γευμάτων πρέπει να
παρίσταται ο προμηθευτής αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του ενήλικο και εγγράμματο,
του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή στο σχολείο για να μπορεί να
υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, δειγματοληψίας, απόρριψης ως και αυτά
των παραβάσεων.
ΣΤ. Επιτροπή Παραλαβής κατά την παράδοση
ΣΤ.1.Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται καθημερινά από τριμελές
επιτροπή καθηγητών ή υπαλλήλων του σχολείου ή εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων που θα συγκροτηθεί με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, για την
υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου
ΣΤ.2. Αντικείμενο της Επιτροπής παραλαβής είναι:
Α. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά και ποσοτικά προμήθειας των ειδών.
Β. Ο έλεγχος καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης (βάση βεβαιώσεων) του
μεταφορικού μέσου του προμηθευτή
Γ. Η σύνταξη για την καθημερινή προσκόμιση των ειδών, πρωτοκόλλου παραλαβής ή
απόρριψης και διαπίστωσης παράβασης.
ΣΤ.3. Εάν ο προμηθευτής ή ο αντιπρόσωπός του θα αρνηθεί να υπογράψει τα
παραπάνω πρωτόκολλα, θα πρέπει να γίνει ρητή μνεία σ' αυτά για την άρνησή του, θα
σημειώνονται δε εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η
χρονολογία της παράβασης, το είδος ή την ποσότητα ανάλογα με την παράβαση, η
ποιότητα, προέλευση ή κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους.

[7/9]9

Ζ. Μη εκτέλεση προμήθειας.
Η μη εκτέλεση της προμήθειας δεν δικαιολογείται, παρά μόνο σε περίπτωση
πανελλαδικής κλαδικής απεργίας, αλλά και σ' αυτή την περίπτωση θα γίνεται προσπάθεια
από τον προμηθευτή για την εξυπηρέτηση των μαθητών με άλλα μέσα.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016.

Η. Υπογραφή Σύμβασης.
Η υπογραφή και έναρξη ισχύς της σύμβασης μεταξύ του ανάδοχου προμηθευτή και
του Δήμου Σερρών Θα πραγματοποιηθεί με την έγκριση χρηματοδότησης του Υπ.
Εσωτερικών βάσει του Ν.4257/2014 αρθ.69 παρ 2

Σέρρες 23/03/2018
ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΥΓΕΙΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Πληροφορίες: Αγγελος Παστουρματζής
Ταχ. Δ/νση: Σέρρες – Κ.Καραμανλή 36 – τ.κ.62123
Τηλέφωνο: 2321350569 / 2321350568
FAX: 2321350552
E-mail : aggelos@serres.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η ενδεικτική τιμή μονάδας για κάθε μαθητή, αντιστοιχεί στο μέγιστο ημερήσιο κόστος
χωρίς Φ. Π. Α. και αυτό υπολογίζεται , σύμφωνα με ότι περιγράφεται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές για το σχολικό έτους 2018-2019. Το σχολικό έτος αρχίζει τον Σεπτέμβριο και
εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 145 ημέρες σίτισης, πλην εκδρομών, εορτών και λοιπών
αργιών.
Περιγραφή
Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου ΣΕΡΡΩΝ

Μαθητές

Ημέρες

350

145

Συνολική Τιμή
Τιμή
Μονάδας (€) (€)
2.85
144.637.50

Σύνολο

144.637.50

Φ. Π. Α. 24 %
Γενικό Σύνολο

34.713,0
350

145

179.350,50

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και η τελική δαπάνη θα εξαρτηθεί εκτός των ημερών σίτισης και
από τον ακριβή αριθμό των μαθητών.
Σέρρες 23/03/2019
ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΥΓΕΙΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ανάδειξη

παρόχου για την παροχή γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του
Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Δήμου Σερρών για το Σχολικό έτος 2018-2019»
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης ....................................................................... , έδρα………………………………..

ΑΦΜ ………………………… Δ/νση ……………………………………… Τηλ………………………..

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Τμήμα Παιδείας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ σε
€

Φ.Π.Α. 23%

ΣΥΝΟΛΟ €

Μερίδες έτοιμου
φαγητού
(350 μερίδες χ 145ημέρες)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ έκαστης

Φ.Π.Α. 23%

μερίδας σε €

Μερίδα έτοιμου
φαγητού

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΣΥΝΟΛΟ €

