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ΠΡΟΜ Ε Λ Ε Τ Η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 240.900,00€ χωρίς ΦΠΑ και 262.581,00€ με ΦΠΑ 9%
CPV 15894200-3
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4.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ : 02 / 2021
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ετοίμων
φαγητών με την μορφή CATERING (CPV 15894200-3), για την σίτιση απόρων του
Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής
Λέσβου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης διακόσια εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια
ογδόντα ένα ευρώ (262.581,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9% .
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη σίτισης του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης του Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου, θα διενεργηθεί από τον Δήμο
Μυτιλήνης (σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που υπογράφει για τον σκοπό αυτό) ,
με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (στην
τιμή της μελέτης), για καθημερινή μεσημβρινή σίτιση ανά άτομο και με ενιαία τιμή χειμερινό –
θερινό συσσίτιο.
Ο αριθμός των απόρων υπολογίζεται σε εκατό (120) άτομα, ο δε χρόνος σίτισης
υπολογίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, το συμβατικό
αντικείμενο της οποίας δεν μπορεί να αρχίζει πριν την λήξη της τυχόν υφιστάμενης ενεργής
σύμβασης.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίστηκε στο ποσό των 262.581,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 15.6481.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων με τίτλο ‘’Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών….’’ με προβλεπόμενη
πίστωση για το έτος 2021 ποσού 50.000,00 € ,που αναλογεί για το χρονικό διάστημα έως
31/12/2021, το δε υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον πρ/σμό έτους 2022.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ανοιχτό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές οι οποίοι δύνανται να
εκτελέσουν την προµήθεια σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Τα φαγητά θα συσκευάζονται ανά μερίδα σε συσκευασία θερμοκολλημένη με υλικά
κατάλληλα σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών, και θα φθάνουν στο χώρο διανομής
που θα υποδείξει η υπηρεσία , το μεσημέρι,
σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
συσσιτίου σε σακούλες μεταφοράς, με θερμοκρασία άνω των 60 βαθμών Κελσίου οι δε
σαλάτες σε θερμοκρασία 4-7 βαθμών Κελσίου και θα συνοδεύονται από πλαστικά μαχαίρια –
κουτάλια – πιρούνια (ανάλογα).
Ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα που μπορεί να τροποποιείται σε συνεργασία και
ανάλογα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου
ΗΜΕΡΑ
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ΔΕΥΤΕΡΑ
Β

ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ με εναλλακτικό ΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

Φασολάδα κόκκινη με καρότο και σέλινο –
ελιές ή φασολάκια με πατάτες
Ιμάμ με φτερούγες κοτόπουλο ή μακαρόνια
με σάλτσα και τυρί

½ Ψωμί, σαλάτα
εποχής - φρούτο
½ Ψωμί, σαλάτα
εποχής - φρούτο
½ Ψωμί, σαλάτα
εποχής - φρούτο
½ ψωμί

ΤΡΙΤΗ

Α
Β

Κρέας μοσχάρι με ρύζι
Μακαρόνια με σάλτσα και τυρί τριμμένο ή
μπριάμ

ΤΕΤΑΡΤΗ

Α

Φακές- ελιές ή αρακάς με πατάτες

½ Ψωμί, σαλάτα
εποχής - φρούτο

Β

Ρύζι με σάλτσα και συκωτάκια πουλιών ή
ρύζι με σάλτσα

ΠΕΜΠΤΗ

Α
Β

Μπούτι κοτόπουλο με πατάτες
Κριθαράκι με σάλτσα και τυρί τριμμένο

ΠΑΡΑΣΚΕ
ΥΗ

Α
Β

Ρεβίθια σούπα, ελιές ή γεμιστά με πατάτες
Ομελέτα με πατάτες ή μελιτζάνες- κολοκύθια
τηγανιτά

ΣΑΒΒΑΤΟ

Α
Β

Μακαρόνια με κιμά, σάλτσα και τυρί
Μπριάμ ή ψάρι πλακί στο φούρνο

ΚΥΡΙΑΚΗ

Α
Β

Αρνάκι με ρύζι ή κρέας κοκκινιστό
Μακαρόνια με σάλτσα και τυρί

½ Ψωμί
½ Ψωμί, σαλάτα
εποχής - φρούτο
½ Ψωμί
½ Ψωμί, σαλάτα
εποχής - φρούτο
½ Ψωμί
½ Ψωμί, σαλάτα
εποχής - φρούτο
½ Ψωμί
½ Ψωμί, σαλάτα
εποχής - φρούτο
½ Ψωμί

Η σύμβαση θα γίνει για ένα έτος υπό την αίρεση ότι μπορεί να διακοπεί και πριν την
παρέλευση του συμβατικού χρόνου μονομερώς από το Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης του Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου, με γραπτή προηγούμενη ειδοποίηση 15
ημερών ή μπορεί να αυξομειώνεται ο αριθμός των προς σίτιση απόρων κατά την κρίση του
Συνδέσμου.
Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής ύστερα από την προσκόμιση
σχετικών τιμολογίων .Τα τιμολόγια θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις.
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Κυρίως πιάτο με ψωμί, Σαλάτα,
επιδόρπιο CPV 15894200-3
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ : 02 / 2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1o.
Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια ετοίμων φαγητών (CPV 15894200-3),
για την σίτιση εκατό είκοσι (120) απόρων του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης του Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου την χρονική περίοδο 2021 –
2022 ή από την υπογραφή της σύμβασης και ένα (1) ημερολογιακό έτος.
Η σύναψη προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μετά από Ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 262.581,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9%
Άρθρο 2ο.
Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις του Ν.4412/2016
Άρθρο 3ο.
Συμβατικά στοιχεία.
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) ΟΙ Τεχνικές προδιαγραφές - περιγραφή .
β) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ο

Άρθρο 4
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει τα δύο τελευταία χρόνια ανάλογη σύμβαση
(παραγωγή έτοιμου φαγητού και διανομή του) προϋπολογισμού ίσου η μεγαλύτερου ποσού.
Επιπλέον δεν θα πρέπει να έχει κηρυχθεί έκπτωτος.
Άρθρο 5ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο, κατά τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 και της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μυτιλήνης.
Άρθρο 6ο.
Χρόνος και τόπος παράδοσης.
Τα φαγητά θα συσκευάζονται ανά μερίδα σε συσκευασία θερμοκολλημένη με υλικά
κατάλληλα σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών, και θα φθάνουν στο χώρο διανομής
που θα υποδείξει η υπηρεσία, το μεσημέρι,
σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
συσσιτίου σε σακούλες μεταφοράς, με θερμοκρασία άνω των 60 βαθμών Κελσίου οι δε
σαλάτες σε θερμοκρασία 4-7 βαθμών Κελσίου και θα συνοδεύονται από πλαστικά μαχαίρια –
κουτάλια – πιρούνια (ανάλογα).
Άρθρο 7ο

Σύμβαση
Ο προμηθευτής, μετά την κατά νόμο ανάθεση της προμήθειας, είναι υποχρεωμένος να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης. Εφόσον η
σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 20 ημερών που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, εκτός εάν υφίσταται ενεργή σύμβαση, οπότε το συμβατικό αντικείμενο δεν μπορεί
να αρχίζει πριν την λήξη της τυχόν υφιστάμενης ενεργής σύμβασης.
ο

Άρθρο 8
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής
αξίας της προμήθειας εκτός ΦΠΑ και παρέχεται με μία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας ή γραμμάτιο του Τ.Π.&.Δ
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το
δημόσιο, θα απευθύνεται στο Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμων
Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου και θα αναφέρει ότι είναι ‘’εγγυητική καλής εκτέλεσης’’ της
προμήθειας.
Επιπλέον η τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης ευρίσκεται εντός του ανώτατου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο με
την επιστροφή σ ’ αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι
εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε .
Η
μη προσκόμιση
της εγγύησης σύμφωνα
με τα παραπάνω αποκλείει την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την
οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή .
ο

Άρθρο 9
Προσωρινή και οριστική παραλαβή.
Η παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου.
Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου
προϊόντος ή τμήματος αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις της
επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει ο Σύνδεσμος δικαιούται να ενεργήσει την
τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
ο

Άρθρο 10
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Άρθρο 11ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης
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Ο προσφέρων

