Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34
Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες
Τηλ: 23210 68900, 23210 98610
Fax: 23210 68909
Email: kediser@gmail.com

Σέρρες, 18/07/2018
Αριθ. Πρωτ:164

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια εδεσμάτων και
Ροφημάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Επιχείρησης (Κούλουμα Καθαρής Δευτέρας),
για τις ανάγκες των εκδηλώσεων των δομών (Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ), της Φιλαρμονικής
Μπάντας, της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας, της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και εδέσματα
για την Εθνική Επέτειο 28η Οκτωβρίου-Εθνική επέτειο 25η Μαρτίου, για το έτος 2018, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές
προσφορές σύμφωνα με:
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1.
2.
3.

ΕΙΔΟΣ
«Υπηρεσία catering για τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας»
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου
Προμήθεια αρτοποιήματα

ΣΥΝΟΛΟ
6.696,00
9.159,99
2.305,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

18.161,19€

Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας, για κάθε Ομάδα (Α’-Β΄-Γ’) αναφέρονται
στο Παράρτημα Α .
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 26/01/2018 στο Πρωτόκολλο της
Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.161,19€ με
Φ.Π.Α.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.

2.
3.
4.
5.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό για το ειδικό επάγγελμα
ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή ή σε αντίστοιχο
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο.

6.
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.
1.
2.
3.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από την απαιτούμενη ποσότητα
απορρίπτεται.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Πρόεδρου μετά την εισήγηση της
τριμελούς επιτροπής του άρθρου 221 παρ.3 του Ν.4412/2016.
Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 18.161,19€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τους οικείους ΚΑ 02.15.6471.02 & ΚΑ 02.15.6475.02
του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το οικονομικό έτος 2018.

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Τερζής Ιωάννης
Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Α ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CATERING ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2018
Η παρούσα μελέτη αφορά την «Υπηρεσία catering για τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας»,
που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018 στο χώρο του Αθλητικού Πάρκου
Ομόνοιας από τις 9:00 έως 14:00.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α. «Υπηρεσία catering για τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας»
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«Υπηρεσία catering
για τον εορτασμό
της Καθαρής
Δευτέρας»

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ.Μ.

ΑΤΟΜΟ/ΜΕΡΙΔΑ

1.500

3,60

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

5.400,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

5.400,00
1.296,00
6.696,00€

Β ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 2018
Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον εορτασμό της
Καθαρής Δευτέρας 2018 - Εθνική Επέτειος 28η Οκτωβρίου - Εθνική επέτειος 25η Μαρτίου στις
Δημοτικές Κοινότητες καθώς και των εκδηλώσεων των δομών Κ.Δ.Α.Π., της Φιλαρμονικής
Μπάντας, της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας, της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος
2018.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Β. Προμήθεια - Είδη παντοπωλείου
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ.Μ.

1
2

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ

405
300

1,20
2,50

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

138

5,60

772,80

4

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ
ΕΛΙΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΧΥΜΑ
ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ (συσκ.2,5 κιλά/τεμ)
ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lt

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
486,00
750,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

65

4,00

260,00

5

ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ (ΚΙΒΩΤΙΟ 5kgr)

ΚΙΒΩΤΙΟ

120

12,00

1.440,00

3

6

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ 110gr

7

ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΣΙ 5 lt

8

ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ 250gr

9
10
11
12

2.000

0,90

1.800,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

166

6,00

996,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

2.000

0,40

800,00

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

50

1,00

50,00

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

50

0,80

40,00

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

50

1,50

75,00

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

50

1,00

50,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ ΠΙΑΤΑ 17εκ. (συσκ.50
τεμάχια)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΤΗΡΙΑ 350ml
(συσκ.50 τεμάχια)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΠΩΛ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
500gr (συσκ.50 τεμάχια)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΣΟΥΠΑΣ
(συσκ.50 τεμάχια)
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

7.519,80
194,48
1445,71
9.159,99€

Γ ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΩΝ
Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια Αρτοποιημάτων για τον εορτασμό της Καθαρής
Δευτέρας 2018 στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σερρών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γ. Προμήθεια για αρτοποιήματα
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΑΓΑΝΕΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ.Μ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

2.040

1,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
2.040,00
2.040,00
265,20
2.305,20€

Σέρρες 11/01/2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τμήμα Προμηθειών

Αρ. Μελέτης

2/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. «Υπηρεσία catering για τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας»
Άρθρο 1 : Αντικείμενο
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υπηρεσιών τροφοδοσίας catering για τον
εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου
2018 στο χώρο του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας
των υλικών και την αμοιβή όλων των σχετικών υπηρεσιών.
Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με :
1.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2.Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4.Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στον
ΚΑ 6471.02
5. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
7.Την Υ.Α. Π1 7446/02 (ΦΕΚ 112Β/31-01-02) «Καθορισμός ετήσιας συνολικής δαπάνης των
προμηθειών κατά κωδικό είδους αυτών για τις οποίες η σύναψη των σχετικών συμβάσεων
διενεργείται α) με πρόχειρο διαγωνισμό ή β) απευθείας ανάθεση
8.Τις ανάγκες κάλυψης της εκδήλωσης.
Άρθρο 3 : Τεχνική Περιγραφή
Για την προμήθεια υπηρεσιών τροφοδοσίας catering για τον εορτασμό της Καθαρής
Δευτέρας, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018 στο χώρο του
Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας, προβλέπεται η διανομή ατομικών μερίδων σε 1.500 άτομα
σύμφωνα με τα κάτωθι:
Το γεύμα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Α) Παραδοσιακή φασολάδα (275γρ./μερίδα)
Η παραδοσιακή φασολάδα θα παρασκευαστεί από εμάς με την προμήθεια των κάτωθι
απαιτούμενων υλικών και σκευών.

1.

Υλικά παραδοσιακής φασολάδας

ΕΙΔΟΣ
ΑΛΑΤΙ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ
ΣΕΛΙΝΟ
ΤΟΜΑΤΑ ΧΥΜΟΣ 500γρ
ΤΟΜΑΤΑ ΚΟΝΚΑΣΕ
500γρ.
ΜΑΥΡΟ ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΕΝΟ
ΡΙΓΑΝΗ 25γρ.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5ΚΙΛΟ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΡΟΤΑ
2.
3.
4.
5.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜ.
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ.
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ.

8
20
8
4
10

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ

10
5
5
6
60
20

Μεταφορά και προετοιμασία υλικών (μούλιασμα φασολιών, καθαρισμός λαχανικών)
Ειδικά σκεύη σερβιρίσματος μιας χρήσης, από φελιζόλ Χ 1.500 τεμάχια
Πλήρης εξοπλισμός κουζίνας : γκαζιέρες εξωτερικού χώρου (3), είδη υγρής
αποθήκευσης και μεταφοράς, κατσαρόλες, εξοπλισμός μαγειρέματος.
Κάλυψη ειδικού χώρου προετοιμασίας φαγητού και banquet τραπεζιών (στησίματος
μπουφέ) από τέντες (5 τέντες).

Για την προετοιμασία της φασολάδας θα πρέπει όλα τα απαιτούμενα υλικά και σκεύη να
έχουν τοποθετηθεί στο χώρο της εκδήλωσης στις 7:30πμ.
Β) Συνοδευτικό κρύο πιάτο – ποικιλία αποτελούμενη από 5 νηστίσιμα είδη:
 Ελιές καλαμών (80γρ./μερίδα)
 Πίκλες τουρσί (80γρ./μερίδα)
 Ταραμοσαλάτα (80γρ./μερίδα)
 Χαλβάς βανίλια (80γρ./μερίδα)
 Λαγάνα (87,5γρ/μερίδα)
 Επιπλέον είδη μιας χρήσεως : πιρούνια, κουτάλια, ποτήρια, χαρτοπετσέτες, ατομικές
μερίδες αλάτι-πιπέρι για 1.500 δημότες.
 350 χάρτινα τραπεζομάντηλα μιας χρήσης.
 Μεταφορά και προετοιμασία μεριδοποιημένων συνοδευτικών κρύων πιάτων.
 Πλήρης εξοπλισμός μπουφέ αποτελούμενος από banquet τραπέζια.
 Υποστηρικτικό προσωπικό διανομής-προσφοράς φαγητού 3 άτομα.
Τα υλικά θα πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από φρέσκα υλικά σύμφωνα με τα
πρότυπα ISO & HACCP.

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς
περιγραφές των ειδών τους στο υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. Ο προμηθευτής θα πρέπει να
τηρεί τους κανόνες υγιεινής διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και να προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις περί τροφίμων.
Τα παραπάνω είναι επί ποινή αποκλεισμού.
Όλα τα είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα είναι Α ποιότητας,
νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων
και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ. ,τις Κοινοτικές, τις αγορανομικές, τις κτηνιατρικές και τις
υγειονομικές διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφονται: α) οι
ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης και β) η
ημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης τους. Τα
είδη παραδίδονται έτοιμα προς χρήση χωρίς απόβαρο.
Κατά την αξιολόγηση θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα οργανοληπτικά και μακροσκοπικά
χαρακτηριστικά των δειγμάτων που θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα και
την ώρα του διαγωνισμού. Δείγματα θα κατατεθούν για όλα τα προσφερόμενα τρόφιμα, και θα
συνοδεύονται από δελτίο αποστολής. Η μη κατάθεση δειγμάτων είναι λόγος αποκλεισμού
προσφοράς.
1. ΦΑΣΟΛΙΑ ΧΥΜΑ Να είναι ξερά και μέτρια. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.
2. ΕΛΙΕΣ ολόκληρες ή χαρακτές ,κατηγορίας Α σε ειδικές συσκευασίες PET των 3 kg ή 2 kg ή 1 kg. Να
έχουν χαρακτηριστικά το μεγάλο σχήμα και το μαύρο χρώμα. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.
3. ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ σε συσκευασία χάρτινη - Tetra Pak 5 λίτρων. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης
4. ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ σε συσκευασία χάρτινη –Tetra Pak-250γρ. Επίσης να
αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί
επισήμανσης και διάρκεια ζωής: 12 μήνες σε αεροστεγείς συσκευασία.
5. ΚΡΟΥΑΣΑΝ βάρους τεμαχίου 110 γραμμαρίων γεμιστό με πραλίνα και διάρκεια ζωής: 12 μήνες
σε αεροστεγείς συσκευασία.
6. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ θα πρέπει να είναι ΠΑΡΘΕΝΟ να έχει οξύτητα ≤2% και να είναι σύμφωνα με τον
Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις
καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να διατίθεται σε
συσκευασία του ενός (1) λίτρου σε πλαστικά δοχεία. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με
καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα
διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής επεξεργασίας,
αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας
των τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΡΤΟΣ -ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Α) ΛΑΓΑΝΕΣ βάρους 350 γρ. χωρίς προζύμι, με επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να είναι Α΄
ποιότητας.
Το ψήσιμο του άρτου και των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι κανονικό και ομοιογενές σ’
όλη την επιφάνεια. Η μεταφορά του θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα και κλειστά μεταφορικά
μέσα του προμηθευτή και η παράδοσή τους να γίνεται την ημέρα παρασκευής τους, όλα τα
προϊόντα να είναι α΄ ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.
Το υλικό συσκευασίας θα πρέπει να πληροί τους όρους των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για
τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων
ειδών ή υπεύθυνη δήλωση του αρτοποιού ότι εφαρμόζει τα απαιτούμενα που απορρέουν από τον
οδηγό υγιεινής Νο2 του ΕΦΕΤ και είναι σύννομος με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τα
αρτοποιεία.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, θα πρέπει να διαθέτει σύστημα
διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται.

Σέρρες

11/01/2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 2018
Αρ. Μελέτης 2/2018
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της υπηρεσίας-προμήθειας)
Η συγγραφή αυτή αφορά την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των
εκδηλώσεων και δομών (Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ), της Φιλαρμονικής Μπάντας, της
Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας και της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2018.
ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις)
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα περί προμηθειών νομοθεσία και
ειδικότερα τον 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία)
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
1)
Η τεχνική έκθεση
2)
Η προμέτρηση – ενδεικτικός προϋπολογισμός
3)
Οι τεχνικές προδιαγραφές
4)
Η συγγραφή υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας)
Η εκτέλεση της υπηρεσίας – προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης με διαπραγμέτευση, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο
των ομάδων ή και για κάθε μια από αυτές, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών της
επιχείρησης .
ΑΡΘΡΟ 5ο (Σύμβαση)
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης ανάθεσης. Σε
περίπτωση που δεν προσέλθει, η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι ελεύθερη να επιλέξει οποιαδήποτε άλλη
προσφορά ή να επαναλάβει τη δημοπρασία.
ΑΡΘΡΟ 6ο (Προθεσμία εκτέλεσης προμήθειας)
Ως ημερομηνία εκτέλεσης της προθεσμίας υπηρεσίας catering ορίζεται η 19η Φεβρουαρίου
2018, στο χώρο του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας που θα υποδείξει η Επιχείρηση. Για την
προμήθεια ειδών παντοπωλείου ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2018 στο κεντρικό κτίριο της
Επιχείρησης και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου και η προμήθεια αρτοποιημάτων
ορίζεται η 19η Φεβρουαρίου 2018. Η παράδοση των λουκουμιών, των ατομικών χυμών και
των κρουασάν 110γρ. θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας με την Επιχείρηση για τις ημερομηνίες
που πρέπει να παραδοθούν.
ΑΡΘΡΟ 7ο (Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου)
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 160 του Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 8ο (Πλημμελής κατασκευή)
Εάν κάποιο από τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο Ανάδοχος/οι
υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο αν χρειαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Επιπλέον ο Ανάδοχος φέρει μονομερώς την ευθύνη για τυχόν αρνητικές
συνέπειες που σχετίζονται με την κατανάλωση των υπό προμήθεια προϊόντων.
ΑΡΘΡΟ 9ο (Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις)
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους , τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 10ο (Εξοφλητικός λογαριασμός)
Η πληρωμή θα γίνει μετά την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των ειδών από
την αρμόδια επιτροπή της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 11ο (Προσωρινή και Οριστική παραλαβή των ειδών)
Η προμήθεια παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή
παρουσία του Αναδόχου.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές,
η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη κάποιου είδους ή την
αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εάν ο Ανάδοχος
δε συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η
ίδια θα ορίσει, η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και
για λογαριασμό του Αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα
συμφέροντα της Επιχείρησης τρόπο.
Με την υπογραφή της σύμβασης θα καθοριστεί ο χρόνος, ο τρόπος και ο τόπος παράδοσης
των ειδών.
Η Κ.ΕΔΗ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να στείλει δείγματα στο Γενικό Χημείο του κράτους για τον
ποιοτικό έλεγχο.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις ισχύουσας νομοθεσίας όπως ακριβώς ισχύουν.

Σέρρες

11/01/2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34
Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες
Τηλ: 23210 68900, 23210 68910
Fax: 23210 68909
e-mail: kediser@gmail.com

ΟΜΑΔΑ Α: «Υπηρεσία catering για τον
εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας»
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολ.:

ΕΝΤΥΠΟ

6.696,00€ (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης:
……………………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ

…….…………………………. οδός ……………………………………… αριθμός …………Τ.Κ.……………...

………………. A.Φ.Μ. …………………………………………… Δ.Ο.Υ. ………………………………………………………………
Τηλ. …………………..………………………………...……….. Fax …………………….…......…………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Προς:
Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά
και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με τις ακόλουθες τιμές.
Α/Α
1

Περιγραφή εργασίας

Ποσότητα

«Υπηρεσία catering για τον εορτασμό της
Καθαρής Δευτέρας»

Προσφερόμενη
τιμή

1.500
Σύνολο προ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο με Φ.Π.Α.

Ολογράφως το σύνολο με ΦΠΑ : ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….....
Σέρρες _________________

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή –Σφραγίδα)

Σύνολο προ
ΦΠΑ

Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34
Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες
Τηλ: 23210 68900, 23210 68910
Fax: 23210 68909
e-mail: kediser@gmail.com

ΟΜΑΔΑ Β:« Προμήθεια ειδών παντοπωλείου»
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολ.:

ΕΝΤΥΠΟ

9.159,99€ (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης:
……………………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ

…….…………………………. οδός ……………………………………… αριθμός …………Τ.Κ.……………...

………………. A.Φ.Μ. …………………………………………… Δ.Ο.Υ. ………………………………………………………………
Τηλ. …………………..………………………………...……….. Fax …………………….…......…………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Προς:
Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά
και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές.
Α/Α

Περιγραφή εργασίας

Ποσότητα

1

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ

405

2

ΕΛΙΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΧΥΜΑ

300

3

ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ
(συσκ.2,5 κιλά/τεμ)

138

4

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lt

65

5

ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ (ΚΙΒΩΤΙΟ 5kgr)

120

6

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ 110gr

7

ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΣΙ 5 lt

8

ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ 250gr

9

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ ΠΙΑΤΑ 17εκ. (συσκ.50 τεμάχια)

2.000
166
2.000
50

Προσφερόμενη
τιμή

Σύνολο προ
ΦΠΑ

10
11
12

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΤΗΡΙΑ 350ml (συσκ.50
τεμάχια)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΠΩΛ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 500gr
(συσκ.50 τεμάχια)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΣΟΥΠΑΣ (συσκ.50
τεμάχια)

50
50
50
Σύνολο προ Φ.Π.Α
ΦΠΑ 13%.
Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο με Φ.Π.Α.

Ολογράφως το σύνολο με ΦΠΑ : ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….....

Σέρρες _________________

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή –Σφραγίδα)

Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34
Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες
Τηλ: 23210 68900, 23210 68910
Fax: 23210 68909
e-mail: kediser@gmail.com

ΟΜΑΔΑ Γ: «Προμήθεια αρτοποιήματα »

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολ.:

ΕΝΤΥΠΟ

2.305,20€ (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης:
……………………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ

…….…………………………. οδός ……………………………………… αριθμός …………Τ.Κ.……………...

………………. A.Φ.Μ. …………………………………………… Δ.Ο.Υ. ………………………………………………………………
Τηλ. …………………..………………………………...……….. Fax …………………….…......…………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Προς:
Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά
και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές.
Α/Α
1

Περιγραφή εργασίας

Ποσότητα

«Προμήθεια αρτοποιήματα»

Προσφερόμενη
τιμή

2.040
Σύνολο προ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 13%
Σύνολο με Φ.Π.Α.

Ολογράφως το σύνολο με ΦΠΑ : ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….....
Σέρρες _________________
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή –Σφραγίδα)

Σύνολο προ
ΦΠΑ

