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Άξζξν 1ν
Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο
Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ΄΄ ίηηζε καζεηώλ
Καιιηηερληθνύ θαη Μνπζηθνύ ζρνιείνπ Γνπξλώλ΄΄ θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν
εθηέιεζεο ηεο. κε ηνλ παξόληα δηαγωληζκό ζα γίλεη ε επηινγή αλάδνρνπ
πξνκεζεπηή , κε αλνηρηό δηεζλή δηαγωληζκό, κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε
πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα έηνηκνπ θαγεηνύ γηα ηνπο 575 καζεηέο θαη
εθηίκεζε ηνπ Καιιηηερληθνύ θαη Μνπζηθνύ ζρνιείνπ Γνπξλώλ.
Α ξ ζ ξ ν 2ν
Γηαηαμεηο πνπ ηζρπνπλ
Η δηελεξγεηα ηνπ δηαγσληζκνπ θαη ε εθηειεζε ηεο πξνκεζεηαο γηλνληαη
ζπκθσλα κε ηηο δηαηαμεηο:
α)Τν Ν. 2539/97 ΄΄ Σπγθξόηεζε ηεο πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο....
β) Τεο ππ.αξηζκ.11389/93 Υπ.Απνθ."Δληαηνο θαλνληζκνο πξνκεζεησλ
Οξγαληζκσλ Τνπηθεο Απηνδηνηθεζεο"
γ) Τν Ν. 2286/95 πεξί ΄΄ Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα θαη ξπζκίζεσλ
ζπλαθώλ ζεκάησλ΄΄
δ) Τν Ν. 3463/2006 ΄΄ Κύξσζε Κώδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ
ε) Τν Ν. 3274/2004 ΄΄ Οξγάλσζε & ιεηηνπξγία ησλ ΟΤΑ Α΄& Β΄βαζκνύ
ζη) Τελ αξ. Γ2/3732/20-09-1988 ΚΥΑ ησλ Υπνπξγώλ ΔΠΘ, ΔΣ & ΟΙΚ (ΦΔΚ
767/88 ηΒ΄) ΄΄ Γσξεάλ ζίηηζε Μαζεηώλ Καιιηηερληθώλ & Μνπζηθώλ Γπκλαζίσλ΄΄
δ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) ΄΄ Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο & ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο -Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο΄΄
Α ξ ζ ξ ν 3ν
πκβαηηθα ηεπρε
Σπκβαηηθα ηεπρε θαηα ζεηξα ηζρπνο εηλαη:
α) Η δηαθεξπμε ηνπ δηαγσληζκνπ
β) Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδνρνπ
γ) Τν Τηκνιόγην ηεο κειέηεο θαη ν πξνππνινγηζκόο ηεο κειέηεο
δ) Η Γεληθή & Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ καδί κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο
ε) Η ηερληθή έθζεζε
Α ξ ζ ξ ν 4ν
Σξνπνο εθηειεζεο ηεο πξνκεζεηαο

Η εθηειεζε ηεο πξνκεζεηαο απηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεη κε αλνηθην δηεζλή
δηαγσληζκν κε ηνπο νξνπο πνπ ζα θαζνξηζεη ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ
Υεξζνλήζνπ.
Σε πεξηπησζε πνπ ε αμηα (ρσξηο ΦΠΑ) ηνπ δεκνπξαηνπκελνπ αληηθεηκελνπ
ππεξβαηλεη ηα 200.000 €, ε δηαθεξπμε πξεπεη λα δεκνζηεπζεη ζηελ επηζεκε
εθεκεξηδα ησλ Δ.Κ.
Α ξ ζ ξ ν 5ν
Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθπξεμεο βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν, από 4/9/2009,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/2009, ΦΔΚ 163.
Α ξ ζ ξ ν 6ν
Αλαθνηλωζε θαηαθπξωζεο - αλαζεζεο - πκβαζε
Σηνλ πξνκεζεπηε ζηνλ νπνην εγηλε θαηαθπξσζε ε αλαζεζε πξνκεζεηαο
απνζηειιεηαη ζρεηηθε αλαθνηλσζε νπσο νξηδεηαη ζην Αξζ.24 ηεο Υπ.Απνθ.11389/93.
Με ηελ απνζηνιε ηεο αλαθνηλσζεο ε ζπκβαζε ζεσξεηηαη νηη ζπλαθζεθε θαη ν
πξνκεζεπηεο ππνρξενπηαη λα πξνζειζεη κεζα ζε δεθα (10) εκεξεο απν ηελ
εκεξνκεληα θνηλνπνηεζεο ηεο αλαθνηλσζεο,γηα ηελ ππνγξαθε ηεο ζρεηηθεο ζπκβαζεο
θαηα ηα ινηπα νπσο ζην αλσηεξσ Αξζξν νξηδνληαη.
Μεηα ηελ αλαθνηλσζε θαηαθπξσζεο ε ζπκβαζε θαηαξηηδεηαη από ηνλ ΟΤΑ
πνπ ππνγξαθεηαη θαη απν ηα δπν ζπκβαιινκελα κεξε,νπσο νξηδεηαη κε ην Αξζξ.25
ηεο Υπ.Απνθ.11389/93.
Α ξ ζ ξ ν 7ν
Δγγπεζεηο
α) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό.
Η εγγύεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη νξίδεηαη ζην πνζό ησλ
19.803.00 επξώ (5% επη ηνπ ζπλνιηθνύ πξνππνινγηζκνύ ) κε ηζρύ ηνπιάρηζηνλ 3
κελώλ κεηά ηελ ιήμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ακέζσο κεηά ηελ
θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο .
β) Δγγπεζε θαιεο εθηειεζεο ηεο ζπκβαζεο
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαζνξηδεηαη ζε 10% επη ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο
ηεο πξνκεζεηαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. Παξερεηαη δε κε εγγπεηηθε επηζηνιε νπσο νξηδεηαη
απν ην Αξ.26 ηεο Υπ.Απ.11389/93.
Η εγγπεζε θαιεο εθηειεζεο ηεο ζπκβαζεο επηζηξεθεηαη ζηνλ αλαδνρν ηεο
πξνκεζεηαο κεηα ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβε απν ηελ αξκνδηα
επηηξνπε.
Α ξ ζ ξ ν 8ν
Πξνζεζκία Παξάδνζεο
Η ζύκβαζε ζίηηζεο ησλ καζεηώλ ηζρύεη γηα ην ζρνιηθό έηνο 2013-2014.
Α ξ ζ ξ ν 9ν
Παξαιαβή
Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ζα γίλεηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή
θαηόπηλ καθξνζθνπηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο, θαη ζα ζπληάζζεηαη ην
ζρεηηθό πξσηόθνιιν γηα θάζε κήλα παξάδνζεο ησλ εηδώλ ζίηηζεο.
Σε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή ακθηβάιιεη γηα ηελ πνηόηεηα , ηελ θαηεγνξία ή ηελ
πξνέιεπζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εηδώλ ε δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ζπζθεπαζίαο

(αηνκηθή ζπζθεπαζία θπξίσο γεύκαηνο κε ηελ ζαιάηα ην θξνύην θαη ην γιπθό), ηόηε
ε επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα κελ παξαιάβεη ην είδνο ή ηα είδε.
Α ξ ζ ξ ν 10ν
Φνξνη, ηειε, θξαηεζεηο
Ο αλαδνρνο ππνθεηηαη ζε νινπο ηνπο βαζεη ησλ θεηκελσλ δηαηαμεσλ θνξνπο
ηειε θαη θξαηεζεηο πνπ ζα ηζρπνπλ θαηα ηελ εκεξα ηεο δηελεξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνπ.
Ο Φ.Π.Α. βαξπλεη ηνπο ΟΤΑ. Τπρόλ έμνδα Φεκηθνύ ή εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ,
βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή .
Α ξ ζ ξ ν 11ν
Πιεξωκή
Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά από ην Τακείν ηνπ Γήκνπ
κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο (θάζε κήλα) κε ηελ πξνππόζεζε όηη ζα
πξνζθνκηζηνύλ έγθαηξα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 36 & 37 ηνπ
ΔΚΠΟΤΑ.
Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη :
α) Βεβαίσζε ησλ Γ/ληώλ ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπζζηηίνπ, καδί
κε ηα πξσηόθνιια παξαιαβήο ηεο επηηξνπήο.
β) Γειηία απνζηνιήο θαη Τηκνιόγην ηνπ πξνκεζεπηή.
γ) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα
Γελ ζα πξνζθέξεηαη ζπζζίηην ζε κέξεο πνπ ηα ζρνιεία παξακέλνπλ θιεηζηά ιόγσ
θαηαιήςεσλ, αξγηώλ, απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο ή αιινπο ιόγνπο ζε ζπλελλόεζε κε
ηνπο Γ/ληεο ησλ ζρνιείσλ .
Α ξ ζ ξ ν 12ν
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Δβδνκαδηαίν κελνύ
Καηά ηελ παξαζθεπή , κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ έηνηκνπ θαγεηνύ πξέπεη λα
πιεξνύληαη νη όξνη ζπζθεπαζίαο , νη όξνη ηνπ θώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη νη
πξνδηαγξαθέο ηνπ εβδνκαδηαίνπ κελνύ. Η πνηόηεηα ησλ πξναλαθεξκέλσλ εηδώλ
είλαη ζε άξηζηε θαη ην κελνύ ζα έρεη σο εμήο:
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΜΔΝΟΤ
ΗΜΔΡΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ
Γεπηέξα Κνηόπνπιν θηιέην ζράξαο, ή
ζνπβιάθη κε ηεγαλεηέο παηάηεο
ή θνηόπνπιν θνύξλνπ
Τξίηε
παζηίηζην ή καθαξόληα κε θηκά

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ
Σαιάηα επνρήο, θξνύην επνρήο, ςσκί ,
λεξό

Σαιάηα επνρήο, θξνύην επνρήο, ςσκί ,
λεξό
Τεηάξηε νζπξηα
Σαιάηα επνρήο, θξνύην επνρήο, ςσκί ,
λεξό
Πέκπηε Φνηξηλή κπξηδόια ζράξαο ή
Σαιάηα επνρήο, θξνύην επνρήο, ςσκί ,
ζνπβιάθη κε ηεγαλεηέο παηάηεο λεξό
ή ρνηξηλό θνύξλνπ
Παξαζθε Μπηθηέθηα κε ξύδη ή κε παηάηεο Σαιάηα επνρήο, θξνύην επνρήο, ςσκί ,
πή
ζράξαο ή θνπξλνπ
λεξό
Τν ηειηθό εβδνκαδηαίν κελνύ θαζνξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία ηνπ πξνκεζεπηή κε
ηε Γ/λζε ηνπ Σρνιείνπ θάζε Παξαζθεπή θαη ηζρύεη γηα ηελ επόκελε εβδνκάδα. Η
Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ αλαξηά ζε θαζνξηζκέλν κέξνο ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα
ζίηηζεο γηα λα ιάβνπλ γλώζε νη καζεηέο.

Σε πεξίπησζε εκεξήζηαο εθδξνκήο ηνπ ζρνιείνπ ή θάπνηαο εθδήισζεο ηε πεξίνδν
ησλ ενξηώλ
ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ην εκεξήζην γεύκα λα
αληηθαζίζηαηαη από ζάληνπηηζ ή θάπνην κπνπθέ αλάινγα, πάληα ζε ζπλεξγαζία ηνπ
πξνκεζεπηή κε ηε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ.
Η Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αλαζηνιήο ηεο ζίηηζεο ζε εκέξεο
αξγηώλ, ενξηώλ θηι. ή νπνηε ε ηδηα θξίλεη όηη δελ είλαη πξόζθνξε ε ζίηηζε ησλ
καζεηώλ ιόγσ κεησκέλνπ σξαξίνπ (όπσο ζε πεξηόδνπο εμεηάζεσλ, εθδξνκώλ θ.α.)
.Δπίζεο δύλαηαη λα απαηηήζεη αιιαγή ηνπ ηόπνπ ζίηηζεο κεξίδαο καζεηώλ ή όιεο ηεο
δύλακεο ησλ καζεηώλ.
Πνηόηεηα Δηδώλ Γηαηξνθήο
Τα ηξόθηκα θαη γεληθώο νη πξώηεο ύιεο από ηηο νπνίεο ζα παξαζθεπάδνληαη ηα
γεύκαηα (θύξην πηάην) θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο , ζα είλαη Α΄πνηόηεηαο θαη ζα
πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ θώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ θαζώο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη
αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο.
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθαξκόδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ HACCP -Καλόλεο νξζήο
πγηεηλήο πξαθηηθήο πνπ ζηόρνο ηνπο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ
ηξνθίκσλ, δειαδή ε επίηεπμε πξντόλησλ δηαηξνθήο αζθαιώλ γηα ηελ πγεία ηνπ
θαηαλαισηή , πνπ ζα πηζηνπνηείηαη ειέγρεηαη από ηηο Γεκόζηεο Υπεξεζίεο. Δπηπιένλ
δελ ζα πεξηέρνπλ πξόζζεηα ζπζηαηηθά πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ επηθίλδπλα ,
επηβιαβή ή ύπνπηα γηα ηελ πγεία.
Τν βάξνο ηεο κεξίδαο ζα είλαη απηό πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ Αγνξαλνκηθή
δηάηαμε 14/1989, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
Τν εκεξήζην γεύκα ζα ζηεγαλνπνηείηαη ζε εηδηθέο αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο θαη ζα
ζπλνδεύεηαη από πιαζηηθά καραηξνπίξνπλα, ραξηνπεηζέηεο θαη αηνκηθό ράξηηλν
ηξαπεδνκάληηιν 35Φ35 εθ. κηαο ρξήζεσο θαη ζα δηαλέκεηαη δεζηό.
Τν εκεξήζην θαγεηό ζα κεηαθέξεηαη ζην ζρνιείν κε θαηάιιειν όρεκα εληόο κηαο (1)
ώξαο από ηελ παξαζθεπή ηνπ , ζηνπο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο ησλ ζρνιείσλ
θαη ζα δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο κε επζύλε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ. Η
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ είλαη επίζεο επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. Η κεηαθνξά ησλ
κεξίδσλ πξέπεη λα πιεξνί ηνπο όξνπο πξνθύιαμεο, θαζαξηόηεηαο , θαηάιιεινπ
ρώξνπ άθημεο ζην ζρνιείν θαζεκεξηλά , ν νπνίνο ζα θαζνξηζηεί από ηελ Γ/λζε ηνπ
ζρνιείνπ.
Σε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα αζθείηαη Υγεηνλνκηθόο έιεγρνο ζην ρώξν πνπ
πξνεηνηκάδνληαη θαη παξαζθεπάδνληαη ηα γεύκαηα θαη ζηα ζρνιεία.
Οζνη πξνεηνηκάδνπλ , κεηαθέξνπλ θαη ζεξβίξνπλ ηα γεύκαηα ζηνπο καζεηέο ζα
πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθό πγείαο.
Α ξ ζ ξ ν 13ν
Σειηθέο Γηαηάμεηο
Σρεηηθά κε ηηο θπξώζεηο θιπ.ή ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ηνπ Γήκνπ
θαη ηνπ Αλαδόρνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο γίλεηαη εθαξκνγή ησλ
ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΠΟΤΑ
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