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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
ΑΞ: 31490/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ:

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ
ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
(ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015) »
Ο Γήκαξρνο Καξδίηζαο έρνληαο ππφςε:
Σν άξζξν 103 & 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ».
Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο ΓΙΑ ΣΗΝ
ΙΣΙΗ ΜΑΘΗΣΧΝ ΜΟΤΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ - ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΑΡΓΙΣΑ ΔΣΟΤ 2015
(ΓΙΑΣΗΜΑ IANΟΤΑΡΙΟ 2015, ΜΑΙΟ-2015) Γήκνπ Καξδίηζαο.
Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ.11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.).
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ» & ηνπ Π.Γ. 60/2007.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Σνλ λφκν 3852/10 & ΠΓ 113/10 (ΔΓΚΤΚΛΙΟ 30/2011)
Σηο πηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ έηνπο 2015.
Σελ ππ’ αξηζ. 665/2014 απφθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ν ηξφπνο
αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο & ηελ 5372014 απφθαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία
εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σν πξαθηηθφ πνπ αθνξά ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο, αμηνιφγεζεο,
παξαθνινχζεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ
Σνπ Ν.2741/99 άξζξν 8 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 199/Α),
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 παξ 2 λ. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/14-402014, η.Α)
Σν γεγνλφο φηη ζα δεζκεπηνχλ πηζηψζεηο χςνπο 64.881,80€ ζηνλ Κ.Α.: 15.6481.0000
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2015.
Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνκήζεηαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ππφ
έγθξηζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ Καξδίηζαο.
Γιακηπύζζει
Σε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ πξνκήζεηα (ΔΣΟΙΜΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ) ΓΙΑ
ΣΗΝ ΙΣΙΗ ΜΑΘΗΣΧΝ ΜΟΤΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ - ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΑΡΓΙΣΑ ΔΣΟΤ 2015
(ΓΙΑΣΗΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ-2015, ΜΑΙΟ-2015) Γήκνπ Καξδίηζαο.
Η παξαπάλσ πξνκήζεηα πξνυπνινγίζζεθε ζην πνζφ ησλ 64.881,80€ κε Φ.Π.Α..
Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνπο νηθείνπο Θ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ
έηνπο 2015:
α/α Κ.Α.
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15-6481.0000

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΙΗ ΜΑΘΗΣΧΝ ΜΟΤΙΚΟΤ
ΥΟΛΔΙΟΤ

ΠΟΟ ΚΧΓΙΚΟΤ
64.881,80€
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ΑΟΘΟΝ 1ο: ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ δήκνπ Καξδίηζαο ηελ
08/01/2015 θαη ψξα 12:00 ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ππ'
αξηζ.2 ΓΠΠ/2014 ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ & ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 537/2014
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ δήκνπ Καξδίηζαο.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζην
αξκφδην γξαθείν ηνπ Γήκνπ (Γξαθείν Πξσηνθφιινπ, αξκφδηνο ππάιιεινο Μαξία
Μπάγθνπ 2441350891 fax:24413-50721,), κέρξη ηελ 08/01/20145 θαη ψξα 11:00
Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. ( Τ.Α. 11389/93
«Πεξί εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ ΟΣΑ» θαη ησλ ζπλαθψλ λνκνζεηεκάησλ πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νη
ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή
κε ην αληηθείκελν.
Η επηηξνπή δηελεξγείαο δηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θαη επηπιένλ
δηεπθξηλήζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα φπνην πιηθφ θξίλεη, θαζψο θαη ηελ παξνπζία
ππαιιήινπ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ
ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ. Η επηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη θαη έγγξαθε γλσκνδφηεζε απφ
ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ δήκνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο
παξαηείλεηαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο ρξφλνο πνπ ζα απαηηεζεί ζα αλαγγειζεί
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η ππεξεζία κπνξεί λα δηελεξγήζεη επηηφπην έιεγρν ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηα κέζα κεηαθνξάο ησλ γεπκάησλ πνπ δηαζέηεη θάζε
ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο.
ΑΟΘΟΝ 2 Ξοιόηηηα – Ξοζόηηηα – ΠςζκεςαζΫα και μεηαθοπΨ ειδών
Η θαζεκεξηλή ζίηηζε ησλ καζεηψλ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Καξδίηζαο, ζα γίλεηαη κε
κεζεκβξηλά γεχκαηα, ζε πιήξεηο αηνκηθέο κεξίδεο.
Κάζε κεζεκβξηλφ γεχκα ή πξφγεπκα, ζα απνηειείηαη απφ ην θπξίσο πηάην, ηε ζαιάηα ή
θέηα (ειιεληθή), ην θξνχην ή ην γιχθηζκα θαη ην αξηίδην, ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ
δηαηηνιφγην πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο & ελδεηθηηθφο
πξνυπνινγηζκφο ».
Σα ηξφθηκα θαη γεληθφηεξα νη πξψηεο χιεο απφ ηηο νπνίεο ζα παξαζθεπάδνληαη ηα γεχκαηα
θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπ
φξνπο ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη αζηπθηεληαηξηθψλ
δηαηάμεσλ.
Σα θξέαηα, ςάξηα θιπ, πξέπεη λα είλαη λσπά, νη ζαιάηεο-θξνχηα λα είλαη επνρήο θαη ζε
πνηθηιία, ηα αξηίδηα ηεο εκέξαο θαη ηα γιπθά ζε ειαθξηά κνξθή.
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη κε ρξήζε παξζέλνπ ειαηφιαδνπ θαη
λα κελ πεξηέρνπλ ιίπε θαη πξφζζεηα ζπζηαηηθά (γαιαθηνκαηνπνηεηέο-ζηαζεξνπνηεηέορξσζηηθέο νπζίεο-ζπληεξεηηθά θιπ) πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλα, επηβιαβή ή
χπνπηα γηα ηελ πγεία, ηδηαίηεξα ησλ λεαξψλ αηφκσλ.
Σν θαζεκεξηλφ γεχκα ζα παξαζθεπάδεηαη απζεκεξφλ θαη ζα ηππνπνηείηαη ζε
επηηξεπφκελεο απφ ηεο ζρεηηθή λνκνζεζία ζπζθεπαζίεο.
ε πεξίπησζε πνπ κέξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ γεπκάησλ δελ είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ
ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή, ηφηε απηφο νθείιεη κε δηθή ηνπ επζχλε λα δηαζθαιίζεη ηνλ
παξαπάλσ φξν.
Σν βάξνο θάζε κεξίδαο πξέπεη λα είλαη απηφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
αγνξαλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
Σα εκεξήζηα γεχκαηα θαη πξνγεχκαηα, ζα ζπζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα
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δηαζθαιίδνληαη απφιπηα νη φξνη αζθαινχο, αβιαβνχο θαη πγηεηλήο κεηαθνξά
θαη ην πιήξεο γεχκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιαζηηθά θνπηάιηα, πηξνχληα,
καραίξηα (ρσξίο πξνεμνρέο θαη αλσκαιίεο ρχηεπζήο ηνπο), ραξηνπεηζέηεο, αιαηνπίπεξν
θιπ.).
Η κεηαθνξά ησλ κεξίδσλ κε θξνληίδα ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη λα πιεξεί απζηεξνχο
φξνπο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ην
γεχκα ζα δηαλέκεηαη δεζηφ (κεηαθεξφκελν ζε θαηάιιεινπο γηα ην ζθνπφ απηφ,
ζεξκνζαιάκνπο).
Η δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ ζηνπο καζεηέο ζην Μνπζηθφ ρνιείν Καξδίηζαο ζα γίλεηαη κε
επζχλε θαη πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή θαζψο επίζεο θαη ε απνθνκηδή ησλ
απνξξηκκάησλ.
ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα αζθείηαη πγεηνλνκηθφο έιεγρνο απφ νκάδα
εκπεηξνγλσκφλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαη θπξίσο ζην ρψξν
απνζήθεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ θαη πξνεηνηκαζίαο-παξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ αιιά θαη
ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα παξαδίδνληαη ηα γεχκαηα.
Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ πξνεηνηκαζία, ζηε κεηαθνξά
θαη ζηελ παξάδνζε ησλ γεπκάησλ ζηνπο καζεηέο ζα πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεηηθφ πγείαο.
Η ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη
ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ζα πξέπεη λα είλαη άςνγε.
Η Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ έρεη ην δηθαίσκα ηεο αλαζηνιήο ηεο ζίηηζεο ζε εκέξεο αξγηψλ,
ενξηψλ, θαηαιήςεσλ θιπ ή φπνηε άιινηε ε ίδηα θξίλεη φηη δελ είλαη πξφζθνξε ε ζίηηζε
ησλ καζεηψλ ιφγσλ κεησκέλνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ φπσο ζε πεξηφδνπο
εμεηάζεσλ, εθδξνκψλ θιπ, κεηά απφ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ,
ε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ ζα απαηηεί πεξηθνπή νξηζκέλσλ γεπκάησλ έσο θαη ην ήκηζπ επί ηνπ
ζπλφινπ εκεξεζίσο, φπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν (απνπζίεο καζεηψλ θιπ). Δπίζεο
δχλαηαη λα απαηηήζεη αιιαγή ηνπ ηφπνπ ζίηηζεο κεξίδαο καζεηψλ ή φιεο ηεο δχλακεο
ησλ καζεηψλ ιφγσ κεηαζηέγαζεο ηνπ ζρνιείνπ ή εθδειψζεσλ, πάληα φκσο ζε
ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή.
ΑΟΘΟΝ 3 ΓικαΫωμα ζςμμεηοσΪρ ζηο διαγωνιζμό, δικαιολογηηικΨ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νη
ζπλεηαηξηζκνί, νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο.
Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη:
1. ΟΙ ΔΛΛΗΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ
α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ίζε κε ην 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η εγγχεζε
ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 1.148,35 επξψ γηα φιν ην δηαγσληζκφ.
Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο
πξνζθνξάο (ήηνη κεηά απφ 2 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο - άξζξν 7,2 ηεο
παξνχζαο ).
β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
γ. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη
φηη:
Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.
Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο,
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
Γ1. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ ηδίσλ,
θαζψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζ’ αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε
νπνηνδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
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ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην ΙΚΑ. Ο
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία λα
δειψλνληαη
νη αζθαιηζηηθνί θνξείο, ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη φινη νη
απαζρνινχκελνη ζηε επηρείξεζε θαη φρη κφλν νη αζθαιηζκέλνη ζην ΙΚΑ.
δ2 Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ
(γ) θαη (δ) ηνπ παξφληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνη.
ζη. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα πνπ ζα έρεη εθδνζεί έμη (6) ην πνιχ κήλεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.ΟΙ ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ
α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ
β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή
Γηθαζηηθήο
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ
ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
γ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη:
* Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.
* Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε
δηαδηθαζία.
δ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ
εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο
θαηαιφγνπο.
3. ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΗΜΔΓΑΠΑ Η ΑΛΛΟΓΑΠΑ
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, εθηφο απφ ην απφζπαζκα ηνπ
πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιινπ αληίζηνηρνπ κε απηφ έγγξαθν. ηελ πεξίπησζε απηή
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πνηληθνχ κεηξψνπ έρεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο
ζπκκεηερνχζεο εηαηξείαο, θαζψο θαη επίζεκν έγγξαθν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα
ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο.
4.ΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ
α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ.
β. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
γ. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη
φηη:
* Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.
* Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε
δηαδηθαζία.
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5.ΔΝΧΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ)
α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε
πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.
β. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ
απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.) ή παξαγσγηθνχο
αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ.
γ. Οη Μ.Μ.Δ. εθηφο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
ππνβάινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ
Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ., απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ
θαζνξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν
Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο.
Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα φπσο ην
Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.),
αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ
έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα
ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο
κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ
Δθηφο ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ηα αθφινπζα:
Α. Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
Β. Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο
ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη δελ έρνπλ
ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη φηη ε επηρείξεζε ηνπο δελ ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο λνκηθψλ
πεξηνξηζκψλ.
Γ. Τπεχζπλε δήισζε γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο επηθπξσκέλν, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή απφ
θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο, πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
ηξνθίκσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, ζηηο νπνίεο ζα παξαζθεπάδνληαη ηα
γεχκαηα.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηηο δειψζεηο ππνβάιινπλ:
α) νη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ.
β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.
• ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ-θνηλνπξαμία, ε ππεχζπλε
δήισζε αθνξά θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε
πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμία.
Δπηπξνζζέησο, ζ’ αλαθέξεηαη Αξηζκφο Σειενκνηνηχπνπ (Fax) ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη
γηα γλσζηνπνίεζε ηα ζρεηηθά, κε ηελ εμέιημε ηνπ δηαγσληζκνχ, έγγξαθα θαη απνθάζεηο .
Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο,
ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ.
Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1)
εηαηξείεο.
Ρα δικαιολογηηικΨ ζςμμεηοσΪρ δεν σπειΨζεηαι να καηαηεθούν ειρ διπλούν.
ΑΟΘΟΝ 4ο: ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πξνθεξπζζφκελεο πξνκήζεηαο δε ζα γίλνληαη δεθηέο.
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ΑΟΘΟΝ 5ο: ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
3.1. Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, κπνξεί λα
επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο.
3.2. Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο ζηελ Διιεληθή θαη κφλν γιψζζα.
3.3. Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζην αξκφδην γξαθείν, φπσο θαζνξίδεηαη ζην πξψην
άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
3.4. Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο, ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν
θαιά ζθξαγηζκέλν.
3.5. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη επθξηλψο ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΡΓΙΣΑ νδφο ΑΡΣΔΙΑΝΟΤ 1
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : αλαγξάθεηαη ν ηίηινο απηήο
• Σα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληνο.
3.6. Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά
ζηνηρεία.
A. Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ". Μέζα ζηνλ
θάθειν απηφ ζα πεξηέρνληαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ.
Γείγκαηα δχν (2) εηνίκσλ γεπκάησλ ζπζθεπαζκέλσλ θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ζα
πξνζθέξνληαη ζηνπο καζεηέο. Σα δχν (2) γεχκαηα-δείγκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ
ηνπο ππνςεθίνπο ζα είλαη ηα ίδηα γηα φινπο θαη εηδηθφηεξα ζα είλαη απηά πνπ νξίδνληαη σο
γεχκαηα ηεο Σεηάξηεο θαη ηεο Πέκπηεο ηεο 3εο εβδνκάδαο ηνπ ελδεηθηηθνχ δηαηηνινγίνπ,
πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» θαη ζα πξνζθνκηζζνχλ ζηο
σώπο ζςνεδπιΨζεων ηηρ επιηποπΪρ αξιολόγηζηρ πποζθοπών ηος διαγωνιζμού
ηην ημΩπα και ώπα πος Ωσει οπιζθεΫ ωρ σπόνορ διενΩπγειαρ ηος διαγωνιζμού.
Η πξνζθνξά ζε φηη αθνξά ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη εηο δηπινχλ.
B. Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" Μέζα
ζην θάθειν απηφ ζα πεξηέρεηαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ.
ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε
επηβάξπλζε. Η πξνζθνξά ζε φηη αθνξά ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη εηο δηπινχλ
Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα αλαθέξεηαη γηα έλα εκεξήζην γεχκα θαηά καζεηή (κεξίδα
γεχκαηνο).
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη πξνζθνξάο ζηνπο καζεηέο
ησλ γεπκάησλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο
πνπ ηζρχνπλ.
Γηα ην πιήξεο γεχκα ησλ καζεηψλ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Καξδίηζαο (Πίλαθαο Ι
«Πξφγξακκα ζπζζηηίνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ», πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα
«Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο») αλψηαην φξην ηηκήο πξνζθνξάο γηα θάζε εκεξήζην γεχκα
(θχξην πηάην θαη ζπλνδεπηηθά) αλά καζεηή, νξίδνληαη ηα 2,6549 επξψ κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 13%. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ Φ.Π.Α. δελ ζα
επηθέξεη αιιαγή ζηελ ηειηθή δαπάλε.
Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε επξψ.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο
ΦΠΑ, ζα γίλεηαη ζρεηηθή δηφξζσζε απφ ηελ ππεξεζία.
Καζέλαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη έρεη ππφςε ηνπ ηηο
ελδερφκελεο ζπλήζεηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ πιηθψλ θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ, θαηά ηελ
πεξίνδν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.
Η ηηκή ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη ζα δίλεηαη αλά κνλάδα σο εμήο:
α. Σηκή κε θξαηήζεηο, ρσξίο ΦΠΑ.
β. Πνζνζηφ ΦΠΑ (επί ηνηο εθαηφ) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο.
Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζε πξσηφηππα ή ζε απιά
αληίγξαθα.
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ΑΟΘΟΝ 6ο: ΡΟΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ θαη ησλ ΣΔΥΝΙΚΧΝ πξνζθνξψλ ζα
αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ΓΙΔΞΟΓΙΚΑ ζηνλ ΔΚΠΟΣΑ. ( Τ.Α. 11389/93
«Πεξί εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ ΟΣΑ)». Γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ ζα ηζρχζνπλ
ηα νξηδφκελα ζηνλ ΔΚΠΟΣΑ. Αξκφδην γηα ηελ θξίζε ηνπο φξγαλν ζα είλαη ε νηθνλνκηθή
επηηξνπή.
Γηα έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ε πξνζεζκία ππνβνιήο είλαη κέζα ζην
κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ε ζρεηηθή
απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν (2) επγΨζιμερ εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Γηα έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο σο πξνο
ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα
δηεμαγσγήο ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη εληφο ηεο επφκελεο
εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ
θαθέινπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά
εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην
φξγαλν. Η έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε
απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ
ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο
αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ
ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005)
ΑΟΘΟΝ 7ο : ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
7.1) Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη, ζε φπνηνλ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε
(θζελφηεξε) ηηκή, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο φηη ε πξνζθνξά
ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 41 ΔΚΠΟΣΑ. Γηα ηελ επηινγή ηεο ρακειφηεξεο πξνζθνξάο εμεηάδνληαη κφλν νη
πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ζηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο.
Σν θείκελν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ δήκνπ θαη ηνπ κεηνδφηε
θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ, επί ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί (δηαθεξχμεηο, πξνζθνξέο
θιπ.)
7.2 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ελφο κελφο (1) απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ παξαπάλσ ρξφλν, απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε. Ο Γήκνο Καξδίηζαο κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο
δηαγσληδφκελνπο λα δεηήζεη ηελ παξάηαζε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ.
Αλ ν Γήκνο Καξδίηζαο θξίλεη αζχκθνξεο ηηο πξνζθνξέο κπνξεί λα επαλαιάβεη ην
δηαγσληζκφ, νπφηε ν κεηνδφηεο δελ κπνξεί λα πξνβάιιεη θακία αμίσζε.
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο κέρξη ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε
7.3. Σν αξκφδην γηα ηελ ηειηθή θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, αθνχ ιάβεη
ππφςε ηα ζρεηηθά ηνπ θαθέινπ ηεο πξνκήζεηαο θαη ηε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα
ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, απνθαζίδεη γηα ηελ
θαηαθχξσζε θαη ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο.
7.4. Ο πξνκεζεπηήο, ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο χςνπο 5% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ρσξίο ην
Φ.Π.Α.
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Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζηνλ
πξνκεζεπηή, κφιηο ηειεηψζνπλ φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΟΘΟΝ 8ο
Η θάζε πξνζθνξά δελ κπνξεί λα είλαη πςειφηεξε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Ο δήκνο Καξδίηζαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηψζεη ηηο πνζφηεηεο ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο κε ηηο ίδηεο ηηκέο
ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ πεξίπησζε κείσζεο ηεο πνζφηεηαο.
ΑΟΘΟΝ 9ο : ΣΟΝΛΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο ππεξεζίαο.
ΑΟΘΟΝ 10ο : ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ο Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία αλαθνίλσζεο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο.
Δάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ χκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ
ηελ θαηαθχξσζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, αζξνηζηηθά νη
θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.
Οη ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ νξίδεηαη ζε 1 εκέξα απφ ηελ θάζε έγγξαθε
παξαγγειία.
Η ζχκβαζε γηα δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν
αλάδνρνο. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία.
Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ην Γήκαξρν.
Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:
α. Παξαδνζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα πνπ δεηήζεθε απφ ην δήκν θαη παξαιεθζεί
νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
β. Δθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα
κέξε θαη απνδεζκεπηνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.
ΑΟΘΟΝ 11ο : ΞΑΟΑΙΑΒΔΠ – ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΑΛΑΓΝΣΝ
Οη παξαιαβέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα γίλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Παξαιαβήο. Οη παξαιαβέο ζα αξρίζνπλ λα γίλνληαη κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα ππνδεηρηεί απφ ηελ ππεξεζία κε θξνληίδα,
δαπάλεο θαη κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή ηα νπνία ζα είλαη ηειείσο θαζαξά θαη
απνιπκαζκέλα.
Οη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ
απαξαίηεησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ εμνθιήζεσλ φισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη αθνχ πξνεγεζνχλ νη παξαιαβέο θαη νη έιεγρνη απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εμφθιεζεο ηνπ Γήκνπ
Καξδίηζαο. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δεζκεχνπλ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη λα πεξαησζεί ε
πξνκήζεηα. Οη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Η παξάδνζε ησλ γεπκάησλ ζα γίλεηαη ηελ ψξα πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηε Γ/λζε ηνπ
Μνπζηθνχ ρνιείνπ.
Σα πξνκεζεπφκελα είδε ζα παξαδίδνληαη κε δειηίν απνζηνιήο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη
θάζε ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θψδηθα θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηηο ηζρχνπζεο
αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο.
Η επηηξνπή παξαιαβήο ζα ειέγρεη ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή – πνηνηηθά θαη πνζνηηθά –
παξάδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ γηα θάζε εκέξα γεχκαηνο.
Δηδηθφηεξα, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο εκπίπηνπλ: ν έιεγρνο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο
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ηαθηηθήο απνιχκαλζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηνπ πξνκεζεπηή, ν έιεγρνο
ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο πνηνηηθά εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο θαη ν έιεγρνο
ηεο πνηφηεηαο, ηεο θαηεγνξίαο θαη πξνέιεπζεο σο θαη ηνπ θάζε εηδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ
γλσξίζκαηνο ησλ παξερφκελσλ εηδψλ.
Ο πξνκεζεπηήο, νθείιεη απαξαίηεηα λα δίλεη αθξηβείο ραξαθηεξηζκνχο ησλ
πξνζθνκηδφκελσλ εηδψλ φπσο θαηεγνξία, πξνέιεπζε θαη θάζε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ
γλψξηζκα ηνπο νπνίνπο ε επηηξνπή παξαιαβήο ζα ειέγρεη κε βάζε ηελ παξαγγειία ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζην δειηίν απνζηνιήο ηνπ πξνκεζεπηή. ηε
ζπλέρεηα ζα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε εμέηαζε θαη ζα ππνγξάθεηαη
πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ είδνπο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πξνκεζεπηήο παξαβαίλεη ή ακειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ππφθεηηαη
ζε πξφζηηκν πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ γηα φιν ην
ζρνιηθφ έηνο ρσξίο ην Φ.Π.Α., αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο
παξάβαζεο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.
Γηα θάζε θαζπζηέξεζε ζηε κεηαθνξά ησλ γεπκάησλ ζα επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη ζα
επηβάιινληαη πξφζηηκα.
Δηδηθφηεξα γηα θαζπζηέξεζε πιένλ ησλ 30΄ ιεπηψλ ηεο ψξαο πνπ δελ νθείιεηαη ζε
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νδηθά εκπφδηα θ.α.) ζα επηβάιιεηαη
πξφζηηκν 100 επξψ.
Ο πξνκεζεπηήο επίζεο επζχλεηαη γηα ζπλέπεηεο βιαβεξέο ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ απφ
ηξνθηθή δειεηεξίαζε θαη γεληθά γηα θάζε παξαηεξνχκελε θαθή πνηφηεηα ζηα ηξφθηκα
πνπ πξνζθέξεη. ε πεξίπησζε ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνχ ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε 350
επξψ αλά πεξηζηαηηθφ.
Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηε πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ηα
έμνδα λνζειείαο ησλ καζεηψλ πνπ ηπρφλ ππνζηνχλ ηξνθηθή δειεηεξίαζε.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ηεξεί ην ζπκθσλεζέλ εβδνκαδηαίν πξφγξακκα
ζίηηζεο φπσο θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο», ηφηε ππφθεηηαη ζε
πξφζηηκν ίζν κε ηελ αμία ηεο ζπλνιηθήο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο.
ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ
Γήκνπ Καξδίηζαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο
Παηδείαο ή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαηά πεξίπησζε.
ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο θαη ε
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ.
Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε
πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.
Καηά ηελ παξάδνζε ησλ γεπκάησλ πξέπεη λα παξίζηαηαη ν πξνκεζεπηήο απηνπξνζψπσο
ή κε αληηπξφζσπν ελήιηθν θαη εγγξάκκαην, ηνπ νπνίνπ ηελ ηδηφηεηα πξέπεη λα θαηαζηήζεη
γλσζηή ην ζρνιείν, γηα λα ππνγξάςεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο ή απφξξηςεο
ησλ γεπκάησλ, δηελέξγεηαο δεηγκαηνιεςηψλ θαη δηαπίζησζε παξαβάζεσλ.
Δάλ ν πξνκεζεπηήο ή αληηπξφζσπφο ηνπ αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα παξαπάλσ
πξσηφθνιια, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ξεηή κλεία ζε απηά γηα ηελ άξλεζε ηεο ππνγξαθήο
ηνπ. ην πξαθηηθφ ζα θαηαγξάθνληαη εθηφο απφ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ
ηελ παξάβαζε, ε ρξνλνινγία ηεο παξάβαζεο, ην είδνο, ε πνζφηεηα, ε αληηθαηάζηαζε ή
φρη ηνπ είδνπο πνπ απνξξίθζεθε φπσο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ην νπνίν ε επηηξνπή
παξαιαβήο θξίλεη απαξαίηεην λα κλεκνλεπηεί.
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ
Γήκνπ Καξδίηζαο.
ΑΟΘΟΝ 12ο : ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΗΠ
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη
Θα δεκνζηεπζεί ηνπιάρηζηνλ ζηηο εθεκεξίδεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε λνκνζεζία.
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Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, θαη ηα ινηπά έμνδα
δεκνπξαζίαο, αξρηθήο & επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη απφ
πξνκεζεπηή ή ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ αλαθεξχρζεθαλ αλάδνρνη.

ηεο
ηνλ

----------------------------------ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ

ΞπομΪθεια : ΠΫηιζη μαθηηών
Κοςζικού ΓςμναζΫοςΙςκεΫος ΘαπδΫηζαρ
ΞΟΝΧΞ. : 64.881,80 €
Θα: 15-6481.0000

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ & ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
Η. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
Η κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ ζίηηζε πιήξνπο κεζεκβξηλνχ γεχκαηνο ησλ 243 καζεηψλ ηνπ
Μνπζηθνχ ρνιείνπ Καξδίηζαο γηα ηελ πεξίνδν απφ Ιαλνπάξην έσο θαη Μάην ζρνιηθφ έηνο
2015 ( ρξνληθφ δηάζηεκα Ιαλνπάξην – Μάην 2015),(89) εξγάζηκσλ εκεξψλ,
πξνυπνινγηζκνχ 64.881,80 επξψ ζπλνιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Η θαζεκεξηλή ζίηηζε ησλ καζεηψλ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Καξδίηζαο, ζα γίλεηαη κε
κεζεκβξηλά γεχκαηα, ζε πιήξεηο αηνκηθέο κεξίδεο.
Κάζε κεζεκβξηλφ γεχκα ή πξφγεπκα, ζα απνηειείηαη απφ ην θπξίσο πηάην, ηε ζαιάηα ή
θέηα (ειιεληθή), ην θξνχην ή ην γιχθηζκα θαη ην αξηίδην, ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ
δηαηηνιφγην.
Η ζίηηζε ησλ καζεηψλ ζα γίλεηαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο (5 εκέξεο) πνπ
είλαη αλνηρηά ηα ζρνιεία, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο θάζε θνξά απνθάζεηο ηνπ Τπ. Παηδείαο,
ηηο εκέξεο πνπ θάλνπλ καζήκαηα θαη φρη ηηο εκέξεο εμεηάζεσλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε θαζεκεξηλά κε ηνλ Γ/ληή ηνπ
ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ πξνο ζίηηζεο καζεηψλ.
Η εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα αλέξρεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξεζίσο
δεισζέλησλ καζεηψλ απφ ηελ Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ επί ηεο αμίαο ηνπ εκεξήζηνπ ζπζζηηίνπ
γηα θάζε καζεηή.
Η Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ έρεη ην δηθαίσκα ηεο αλαζηνιήο ηεο ζίηηζεο ζε εκέξεο αξγηψλ,
ενξηψλ, θαηαιήςεσλ θιπ ή φπνηε άιινηε ε ίδηα θξίλεη φηη δελ είλαη πξφζθνξε ε ζίηηζε ησλ
καζεηψλ ιφγσλ κεησκέλνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ φπσο ζε πεξηφδνπο
εμεηάζεσλ, εθδξνκψλ θιπ, κεηά απφ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ, ε
Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ ζα απαηηεί πεξηθνπή νξηζκέλσλ γεπκάησλ έσο θαη ην ήκηζπ επί ηνπ
ζπλφινπ εκεξεζίσο, φπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν (απνπζίεο καζεηψλ θιπ). Δπίζεο δχλαηαη
λα απαηηήζεη αιιαγή ηνπ ηφπνπ ζίηηζεο κεξίδαο καζεηψλ ή φιεο ηεο δχλακεο ησλ καζεηψλ
ιφγσ κεηαζηέγαζεο ηνπ ζρνιείνπ ή εθδειψζεσλ, πάληα φκσο ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ
πξνκεζεπηή.
Η παξάδνζε ησλ γεπκάησλ ησλ καζεηψλ ζα γίλεηαη ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ε Γ/λζε
ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ ηεο Καξδίηζαο κε θξνληίδα, δαπάλεο θαη κεηαθνξηθά κέζα ηνπ
πξνκεζεπηή, ηα νπνία ζα είλαη ηειείσο θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα.
Η παξάδνζε ησλ γεπκάησλ ζα γίλεηαη ηελ ψξα πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηε Γ/λζε ηνπ Μνπζηθνχ
ρνιείνπ.
Σα πξνκεζεπφκελα είδε ζα παξαδίδνληαη κε δειηίν απνζηνιήο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη
θάζε ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θψδηθα θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηηο ηζρχνπζεο
αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο.
Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ζα ελεξγείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή.
Σα ηπρφλ απνξξηθζέληα είδε δε ζα ρξεψλνληαη.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθά ηνπ έμνδα λα πξνκεζεπηεί ηνλ απαξαίηεην , πιένλ
θαηάιιειν θαη ζχγρξνλν, εμνπιηζκφ θαη ηα απαξαίηεηα, πνιχ θαιήο πνηφηεηαο, ζθεχε θαη
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έπηπια γηα ηελ απξφζθνπηε παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, δειαδή
ζεξκνζαιάκνπο, δίζθνπο θ.η.ι. φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ΙΙ
ηνπ παξφληνο, θαη φηη άιια εξγαιεία ζεσξεί ν αλάδνρνο απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο θαιχηεξεο παξνρήο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη φιε ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζα είλαη θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηε θαη γηα
θάζε πηζαλή θζνξά ησλ πξνο ρξήζε ζπζθεπψλ ή επίπισλ ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη κε
άιιε ίδηαο πνηφηεηαο.
Η ζίηηζε ησλ καζεηψλ ζα γίλεηαη κε εληαίν εδεζκαηνιφγην (κελνχ), ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.
Η παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ ζα είλαη εκέξαο απνθιεηφκελεο ηεο κεζφδνπ πξνθαηάςπμεο
ηχπνπ cook and freeze, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. ζα ηππνπνηείηαη ζε επηηξεπφκελεο απφ ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία ζπζθεπαζίεο.
ε πεξίπησζε πνπ κέξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ γεπκάησλ δελ είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ
ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή, ηφηε απηφο νθείιεη κε δηθή ηνπ επζχλε λα δηαζθαιίζεη ηνλ
παξαπάλσ φξν. Η κεηαθνξά ησλ κεξίδσλ γηλεηαη κε θξνληίδα ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα
πξέπεη λα πιεξεί απζηεξνχο φξνπο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ην γεχκα ζα δηαλέκεηαη δεζηφ (κεηαθεξφκελν ζε θαηάιιεινπο
γηα ην ζθνπφ απηφ, ζεξκνζαιάκνπο).
Η δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ ζηνπο καζεηέο ζην Μνπζηθφ ρνιείν Καξδίηζαο, ζα γίλεηαη κε
επζχλε θαη πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή θαζψο επίζεο θαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ.
Η απνρψξεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζίηηζεο
ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Γ/ληε ηνπ ζρνιείνπ.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνκεζεχεηαη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη δηθή ηνπ επζχλε
ηα ηξφθηκα θαη ηα πιηθά γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαγεηψλ, θαη είλαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ
πνπ ζα απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ πξνζθεξφκελνπ κελνχ πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ.
Σν βάξνο ησλ κεξίδσλ ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ θαζψο θαη ε πνηφηεηά ηνπο ζα
είλαη ζχκθσλα, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κε ηελ αγνξαλνκηθή δηάηαμε 7/2009 θαη ηζρχνπλ.
Σπρφλ αιιαγέο ζην κελνχ ηνπ αλαδφρνπ, ιφγσ έιιεηςεο ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά
κπνξνχλ λα γίλνπλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην λέν κελνχ
είλαη ηζάμηαο πνηφηεηαο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ
θαιχηεξε πνηνηηθή ζχλζεζε ησλ κεξίδσλ, θαζψο θαη ηνπ βάξνπο ηνπο.
Η παξαζθεπή, απνζήθεπζε, κεηαθνξά ή δηαλνκή ή δηάζεζε έηνηκσλ πξνο θαηαλάισζε
γεπκάησλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε πγηεηλφ ηξφπν, κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ
πνπ αλαπηχζζνληαη θαη πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο
θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ 852/2004 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. Δπί
πιένλ, ν αλάδνρνο νθείιεη φρη κφλν λα εθαξκφδεη αιιά θαη λα αλαζεσξεί ηελ δηαδηθαζία ε
νπνία αλαπηχζζεηαη θαη πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ HACCP.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη πάληνηε επαξθέο θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ
πιήξε εμππεξέηεζε ησλ ζηηηδνκέλσλ καζεηψλ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα
απνζηέιιεηαη ζην ζρνιείν ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα δηαπηζησζεί φηη είλαη πγηέο, γεγνλφο
ην νπνίν ζα πξνθχπηεη απφ επίζεκα έγγξαθα (βηβιηάξηα πγείαο ζεσξεκέλα απφ ην αξκφδην
ηκήκα ηεο Γ/λζεο Τγείαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα ελ ιφγσ άηνκα είλαη
εκβνιηαζκέλα θαη έρνπλ θάλεη ηηο αλαγθαίεο εμεηάζεηο γηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα, επαηίηηδα,
θπκαηίσζε θηι θαη άξα ηθαλφ γηα ηελ σο άλσ εξγαζία. Όια ηα παξαπάλσ ζα είλαη αλά
πάζα ζηηγκή ζηε δηάζεζε θαη ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ θαη ζε πεξίπησζε
αζζέλεηαο ή αθαηαιιειφηεηάο ηνπο ζα πξέπεη άκεζα λα αληηθαηαζηαζνχλ. Δπίζεο,
ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Απαγνξεχεηαη ε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ θαη
δεμακελήο πγξαεξίνπ ζην ρψξν πνπ παξαρσξείηαη απφ ην ζρνιείν γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ
θαγεηψλ ζε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θηαιψλ πγξαεξίνπ γηα
ηε ιεηηνπξγία ζρεηηθψλ ζπζθεπψλ.
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Η επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ παξαζθεπήο ηνπ πξνο πξνκήζεηαο
ζπζζηηίνπ,
θαη
ν
έιεγρνο
ηεο
γλεζηφηεηαο
θαη
πνηφηεηαο
ησλ
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπ βάξνπο ησλ ρνξεγνπκέλσλ κεξίδσλ
θαγεηνχ, θαζψο θαη ν (αηθληδηαζηηθφο) έιεγρνο ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ ηνπ
εζηηαηνξίνπ, δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ειέγρνπ ζπκβάζεσλ, θαη είλαη αλεμάξηεηνο ηνπ
ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο Κξαηηθέο Τπεξεζίεο (Αγνξαλνκία,
Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία Τπνπξγείνπ ή ηε Γ/λζε Δκπνξίνπ, Κηεληαηξηθήο, ΔΦΔΣ θ.η.ι.).
Σα αλσηέξσ φξγαλα παξαθνινπζνχλ ηελ ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ
αλάδνρν, ηα δε πνξίζκαηά ηνπο ζα ππνβάιινληαη ζηελ εθάζηνηε αξκφδηα ππεξεζία πξνο
ελεκέξσζε θαη ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ φπνπ ηπρφλ ρξεηάδεηαη. Ο αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ηνλ αλσηέξσ έιεγρν θαη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα πνπ ηνλ
αζθνχλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απφιπηε θαζαξηφηεηα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ
ππάγνληαη ζην εζηηαηφξην, κε δηθά ηνπ έμνδα.
Η αλαζέηνπζα αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ επηηξνπψλ ή θαη ηνπ Γ/ληε ηνπ
ζρνιείνπ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα αληηθαηαζηήζεη ππάιιειφ ηνπ γηα ιφγνπο
πγείαο (ςπρηθφ ή κεηαδνηηθφ λφζεκα), αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ή έιιεηςεο
θαζαξηφηεηαο. Ο απνιπφκελνο δελ δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ ηπρφλ δηθαηνχκελε
απνδεκίσζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Σα ηξφθηκα θαη γεληθφηεξα νη πξψηεο χιεο απφ ηηο νπνίεο ζα παξαζθεπάδνληαη ηα γεχκαηα
θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπ
φξνπο ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη αζηπθηεληαηξηθψλ
δηαηάμεσλ.
Σα θξέαηα, ςάξηα θιπ, πξέπεη λα είλαη λσπά, νη ζαιάηεο-θξνχηα λα είλαη επνρήο θαη ζε
πνηθηιία, ηα αξηίδηα ηεο εκέξαο θαη ηα γιπθά ζε ειαθξηά κνξθή.
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη κε ρξήζε παξζέλνπ ειαηφιαδνπ θαη λα
κελ πεξηέρνπλ ιίπε θαη πξφζζεηα ζπζηαηηθά (γαιαθηνκαηνπνηεηέο-ζηαζεξνπνηεηέορξσζηηθέο νπζίεο-ζπληεξεηηθά θιπ) πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλα, επηβιαβή ή
χπνπηα γηα ηελ πγεία, ηδηαίηεξα ησλ λεαξψλ αηφκσλ.
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν αλαιπηηθφο πίλαθαο πιήξσλ γεπκάησλ γηα ηέζζεξηο εβδνκάδεο
θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εδεζκαηνινγίνπ απφ Γεπηέξα
κέρξη θαη Παξαζθεπή. Σν πξναλαθεξφκελν εκεξήζην εδεζκαηνιφγην ζα πξέπεη απαξαίηεηα
λα είλαη ζχκθσλν κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηνλ παξαθάησ πίλαθα.

ΠΙΝΑΚΑ Ι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΙΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ
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ΓΔΤΣΔΡΑ

ΣΡΙΣΗ

ΣΔΣΑΡΣΗ

ΠΔΜΠΣΗ

ΠΑΡΑΚΔΤΗ

1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

Κνηφπνπιν ςεηφ
Παηάηα θνχξλνπ
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

Παζηίηζην
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

Φαζφιηα κέηξηα θνχξλνπ
αιάηα
Φέηα
Γιπθφ

Κνθθηληζηφ
Πνπξέο
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

Αξαθάο (50%) κε
παηάηεο 50%)
αιάηα
Φέηα
Φξνχηα

Σαο Κεκπάπ
Παηάηα θνχξλνπ
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

Φαξνθξνθέηα
Πνπξέο
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

Μπξηδφια κνζρνπ
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

παλαθφξπδν
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

Μνζράξη
Ρχδη
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

Φαξνθξνθέηα
Παηάηα Βνπηχξνπ
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

2ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

Κνηνζλίηζει
Ρηδφην
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

Μαθαξφληα κε
θηκά
Κεθαινηχξη
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

Ρεβχζηα
αιάηα
Φέηα
Γιπθφ

3ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

Κνηφπνπιν
Πνπξέο
άιηζα θφθθηλε
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

Μπηθηέθη
Ρχδη
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

Φαζνιάδα
αιάηα
Φέηα
Γιπθφ

4ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

Κνηνζλίηζει
Μαθαξφληα Βίδεο
Κεθαινηχξη
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

νπηδνπθάθη
Πνπξέο
αιάηα
Φέηα
Φξνχην

Φαθέο
αιάηα
Φέηα
Γιπθφ
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Όια ηα παξαπάλσ είλαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ.
Παξαπάλσ θαηαγξάθεηαη ε ζχλζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ κελνχ ζε εηθνζαήκεξε
βάζε θαη είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
Ο ηξφπνο παξαζθεπήο θαη ε κνξθή ηνπ πξνο πξνκήζεηα γεχκαηνο κέλεη αλνηρηά ζηνπο
ππνςεθίνπο. Χζηφζν ηα πιηθά γηα ηελ παξαζθεπή ησλ φζσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα πιηθψλ ηεο παξνχζεο.
ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ
ΙΗΘΝΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΓΝΚΖ / ΠΘΔΖ
Θεξκνζαιάκνπο πνπ λα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο κέζα ζηνπο νπνίνπο ζα κεηαθέξνληαη
ηα θαγεηά πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχληαη δεζηά,
Γίζθνη κε ρσξίζκαηα
Δπηθάιπςε δίζθσλ απφ εηδηθφ πιαζηηθφ κίαο ρξήζεσο γηα θαιχηεξε δηαζθάιηζε ηεο
πγηεηλήο (ζεσξείηαη πξναηξεηηθφ ζηελ πξνζθνξά θαη ιακβάλεηαη ππφςε, σο πξνζθνξά)
Μαραηξνπίξνπλα,
Αιαηηέξεο, πηπεξηέξεο,
Υαξηνπεηζέηεο,
Τιηθά θαζαξηφηεηαο (γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζθεπψλ ηνπο θαη ηνπ ρψξνπ ελ γέλεη)
Όηη άιια εξγαιεία ζεσξεί ν αλάδνρνο θαη ε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ απαξαίηεηα γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο παξνρήο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο.
Ιζνζεξκηθά θηβψηηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε
ςχμε φπσο γαιαθηνθνκηθά.
Δπηζεκαίλεηαη φηη φιε ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζα είλαη θαηλνχξηα θαη γηα θάζε πηζαλή
θζνξά ησλ πξνο ρξήζε ζπζθεπψλ ή επίπισλ ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη κε άιιε ίδηαο
πνηφηεηαο.
Η νξγάλσζε ηνπ εζηηαηνξίνπ, ε πξνκήζεηα ησλ ζρεηηθψλ κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ,
επίπισλ θαη ζθεπψλ, θαη γεληθά ε φιε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ εζηηαηνξίνπ, αλήθεη ζηνλ
αλάδνρν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο, θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε
απηψλ, γηα φιν ην δηάζηεκα δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. Η φιε πιηθνηερληθή νξγάλσζε ζα
είλαη θαηλνχξγηα, ζχγρξνλε θαη έηνηκα γηα ρξήζε απφ ηελ πξψηε εκέξα ιεηηνπξγίαο ησλ
ζρνιείσλ.
ΗΗΗ. ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ / ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΞΟΥΡΥΛ ΙΥΛ
Παξαθάησ πξνηίζεηαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα πξνο πξνκήζεηα
ηξφθηκα πνπ ζα απνηεινχλ ηηο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζπζζηηίνπ ησλ καζεηψλ
ηνπ Μνπζηθνχ ζρνιείνπ Καξδίηζαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ
πξνο πξνκήζεηα πξντφληνο θαη επνκέλσο ζέηεη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ζε φια ηα ζηάδηα
παξαζθεπήο ηνπ (απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ έσο ην ζεξβίξηζκα), ηηο νπνίεο ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεζκεπηεί κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ φηη απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα, φηη ζα πξνκεζεχεηαη ηα πξντφληα κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο θαη φηη ζα
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θάζε αηθληδηαζηηθφ έιεγρν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνθεηκέλνπ
λα δηαπηζησζεί αλ ηεξείηαη ε πξνκήζεηα πξντφλησλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε
δηαθήξπμε θαη ε ζχκβαζε.
1) ΘΟΔΑΠ ΚΝΠΣΑΟΗΠΗΝ ΛΥΞΝ
Σν θξέαο λα πξνέξρεηαη απφ δψν ζθαγκέλν ζε ζθαγεία πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, λα έρεη
ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν
θαη λα θέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δηδηθά γηα
ην βφεην θξέαο – δηεπθξηλίδεηαη φηη ζα αθνξά βφεην λεαξφ δψν 12 έσο 24 κελψλ –
απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εηηθέηαο επηζήκαλζεο.
Σα θξέαηα λα πξνέξρνληαη απφ δψα πνπ βξίζθνληαη ζε άξηζηε ζξεπηηθή θαη θπζηθή
θαηάζηαζε θαη ηα ζθαγεία ηεο λα
ηαμηλνκνχληαη κε κηθξή θαηεγνξία ιίπνπο.
Σν θξέαο θαηά ηνλ ρξφλν παξάδνζήο ηνπ ζηνλ θνξέα δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη
ζεξκνθξαζία αλψηεξε ησλ +7ν C
νμχηεηα (ΡΗ) κεγαιχηεξε ηνπ 6,1 θαη κηθξφηεξε ηνπ 5,6 θαη αιινίσζε ηνπ ρξψκαηνο ηεο
νζκήο θαη ηεο ζχζηαζεο. Η
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κεηαθνξά ηνπ θξέαηνο πξνο ηνλ θνξέα ζα γίλεηαη ππφ πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη κε
κεηαθνξηθά κέζα εθνδηαζκέλα κε ζρεηηθή άδεηα ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο.
Ο θηκάο ζα θφπηεηαη απφ θξέαο πνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε άδεηα ηεο Κηεληαηξηθήο
Τπεξεζίαο. Θα παξαζθεπάδεηαη απφ λσπφ θξέαο δψνπ πνπ έρεη ζθαγεί ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζα παξάγεηαη ζε
εξγνζηάζην λνκίκσο αδεηνδνηνχκελν κε Κ.Α.Κ.Δ. (Κσδηθφο Αξηζκφο Κηεληαηξηθήο
Έγθξηζεο).
ε πεξίπησζε πνπ ην θξέαο έρεη ππνζηεί θαηάςπμε, ν ρξφλνο ζπληήξεζήο ηνπ λα κελ
ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο.
2) ΘΝΡΝΞΝΙΑ ΛΥΞΑ (η.65%)
Σα θνηφπνπια ζα πξέπεη λα έρνπλ επαξθή ζξέςε, λα έρνπλ ζθαγεί θαλνληθά θαη φρη ιφγσ
αξξψζηηαο ζε εγθεθξηκέλα θαη λφκηκα ιεηηνπξγνχληα πηελνζθαγεία, αλεπηπγκέλν κπτθφ
ζχζηεκα κε δέξκα ιείν θαη καιαθφ μηθνεηδή απφθπζε ηνπ ζηέξλνπ καιαθή θαη άθακπηε θαη
λα έρνπλ δηαηξαθεί κε θαιή ηξνθή. Γελ ζα πξέπεη λα αλαδίδνπλ θαθνζκία, απαιιαγκέλα
αιινηψζεσλ, θαθψζεσλ, εθδνξψλ θαη γεληθφηεξα λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ
πηελνζθαγείνπ θαη ηελ εκεξνκελία ζθαγήο θαη αλάισζεο. Σα πξνζθνκηδφκελα θνηφπνπια
(η.65%) λα είλαη ζθαγκέλα, απνπηεξσκέλα, ρσξίο θεθάιη θαη πφδηα πνπ θφβνληαη ζηνπο
ηαξζνχο ή έλα εθαηνζηφ θάησ απφ απηνχο θαη ρσξίο ζην ζπθψηη, ζηνκάρη, θαξδηά θαη
έληεξα. Σν βάξνο ηνπο πξέπεη λα είλαη 1.200 γξ. έσο 1.400 γξ. Γεληθά πξέπεη λα πιεξνχλ
ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Σα ηεκαρηζκέλα θνηφπνπια, λα θέξνπλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελδείμεηο απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη λα πξνέξρνληαη απφ εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε κε άδεηα θαη Κ.Α.Κ.Δ. (Κσδηθφο
Αξηζκφο Κηεληαηξηθήο Έγθξηζεο).
3) ΤΑΟΗΑ ΦΟΔΠΘΑ
Σν πξνζθεξφκελν είδνο ζα είλαη έλα απφ ηα παξαθάησ είδε ςαξηψλ θάζε θνξά, ζηελ
αληίζηνηρε πνζφηεηα κεξίδαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ΔΙΓΗ ΦΡΔΚΧΝ ΦΑΡΙΧΝ: ΑΡΓΔΛΑ, ΚΟΤΜΠΡΙ, ΣΟΝΟ (ΝΧΠΟ Ή ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ),
ΣΙΠΟΤΡΑ Ή ΛΑΒΡΑΚΙ ηα δχν ηειεπηαία είδε ηρζπνηξνθείνπ. Απφ ηα παξαπάλσ είδε κφλν ν
ηφλνο είλαη δπλαηφ λα είλαη θαηεςπγκέλνο ζηνλ νπνίν ν επίπαγνο ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη
ζηα κελ νιφθιεξα ςάξηα κέρξη 10% ηνπ βάξνπο ηνπο, ζηα δε θηιεηνπνηεκέλα ή
ηεκαρηζκέλα κέρξη 15% ηνπ βάξνπο ηνπο. Αλ αλέξρεηαη πάλσ απφ ηα αλσηέξσ φξηα, ηφηε
ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θαη/λνπ αιηεχκαηνο ην θαζαξφ βάξνο ηνπ.
Όια ηα ςάξηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληεξεζεί θαλνληθά, λα κελ παξνπζηάδνληαη ζεκεία
αθπδάησζεο, απνρξσκαηηζκνχ ή νζκήο κε θαλνληθήο θαη γεληθά λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε
πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο γεληθέο δηαηάμεηο.
Μεηαμχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηεο Γ/λζεο
Κηεληαηξηθήο φηη ηα ςάξηα πξνέξρνληαη απφ θαηαρσξεκέλε ηρζπφζθαια ή απφ εγθεθξηκέλε
εγθαηάζηαζε κε HACCP θαζψο επίζεο θαη Κ.Α.Κ.Δ. (Κσδηθφο Αξηζκφο Κηεληαηξηθήο
Έγθξηζεο).
4) ΝΞΥΟΝΙΑΣΑΛΗΘΑ
Σα νπσξνιαραληθά ζα είλαη Α’ πνηφηεηαο, ηεο επνρήο, θξέζθα θαη ζα πιεξνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ.
Απαγνξεχεηαη ε χπαξμε ειαηησκαηηθψλ θξνχησλ ζηελ πνζφηεηα πξνο θαηαλάισζε πνπ
κεηαθέξεηαη ζην ζρνιείν.
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ πξνκεζεπηή φπσο ζην δειηίν απνζηνιήο θαη ζην αληίζηνηρν
ηηκνιφγην αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ραξαθηεξηζκνί ηνπ πξνζθνκηδνκέλνπ είδνπο,
θαηεγνξία θαη ηφπνο πξνέιεπζεο θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα π.ρ. ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ:
Μέξιηλ, Κξήηεο θηι ΜΗΛΑ: ηάξθηλ, Νηειίζηνπο θηι ΑΥΛΑΓΙΑ: Κξπζηάιηα θηι.
5) ΑΓΑ
Σα πξνκεζεπφκελα απγά λα είλαη Α’ Καηεγνξίαο θαη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Δ.Ο.Κ. θαη λα είλαη άλσ ησλ 53
γξ.
Σν θέληξν πξνκήζεηαο ζα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλν σο Χνζθνπηθφ Κέληξν θαζψο θαη
θέξεη θσδηθφ αξηζκφ ΔΟΚ απφ ηελ Γ/λζε Κηεληαηξηθήο. Σα δε δηθαηνινγεηηθά θαη
βεβαηψζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ φια ηα παξαπάλσ απαηηείηαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ
πξνκεζεπηή γηα θάζε έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
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6) ΓΑΙΑ ΞΑΠΡΔΟΗ0ΚΔΛΝ
Σα πξνκεζεπφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηνλ
θψδηθα Σξνθίκσλ & Πνηψλ θαη λα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα.
Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηε κεηαθνξά.
Σν παζηεξησκέλν γάια πξέπεη:
Α. Να έρεη ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία
γηα κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα (ηνπιάρηζηνλ 71,7ν C γηα 15’’ ή ηζνδχλακνο ζπλδπαζκφο) ή ζε δηαδηθαζία
παζηεξίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ρξφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο γηα
ηελ επίηεπμε ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο.
Β. Να παξνπζηάδεη αξλεηηθή αληίδξαζε ζηε δνθηκαζία θσζθαηάζεο θαη ζεηηθή αληίδξαζε
ζηε δνθηκαζία ππεξνμείδαζεο. 9ζηφζν, επηηξέπεηαη ε παξαγσγή παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο
κε αξλεηηθή αληίδξαζε ζηε δνθηκαζία ππεξνμείδαζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εηηθέηα
ηνπ γάιαθηνο θέξεη έλδεημε φπσο «πςειήο παζηεξίσζεο».
Γ. Ακέζσο κεηά ηελ παζηεξίσζε λα ςχρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ζε ζεξκνθξαζία πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 6ν C ζηελ νπνία θαη ζπληεξείηαη, απνζεθεχεηαη θαη δηαλέκεηαη, ε δε
δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζήο ηνπ θαζνξίδεηαη κε επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηή θαη δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηηο 5 εκέξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εκεξνκελίαο παζηεξίσζεο.
Γ. ηε ζπζθεπαζία πξέπεη απαξαηηήησο λα γξάθεηαη έληππνο ε εκεξνκελία ηεο
παζηεξηψζεσο.
Δ. Να πξνέξρεηαη απφ εγθαηάζηαζε αδεηνδνηεκέλε θαη εγθεθξηκέλε απφ ηε Γ/λζε
Κηεληαηξηθήο.
7) ΡΟΗ ΦΔΡΑ
Σν πξνζθεξφκελν είδνο ζα πξέπεη λα είλαη Α’ πνηφηεηαο, παξαγφκελν απφ πξφβεην ή κε
κείγκα πξφβεηνπ-γίδηλνπ γάιαθηνο, ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα Σξνθίκσλ & Πνηψλ, απφ
εγθεθξηκέλν ηπξνθνκείν θαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ παξαγσγνχ λα αλαγξάθεηαη:
α) ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ παξαγσγνχ, ηπξνθφκνπ ή ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο,
β) ε ηνπνζεζία ηνπ ηπξνθνκείνπ θαη
γ) ε εκεξνκελία παξαγσγήο.
Σα ηξίκκαηα απνθιείνληαη.
8) ΓΗΑΝΟΡΗ ΚΔ ΙΗΞΑΟΑ 3,9%
Να έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε παξαδνζηαθφ ιίπνο 3,9% απφ λσπφ γάια, ζε ζπζθ. 200 γξ.,
αεξνζηεγψο θιεηζκέλν θαη λα
παξαζθεπάδεηαη ζε εξγαζηήξηα γηανπξηηνχ εγθεθξηκέλα. Σν πξνκεζεπφκελν γηανχξηη θαη ηα
εξγαζηήξηα παξαζθεπήο ηνπο λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ηζρχσλ θψδηθαο
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.
9) ΔΗΓΖ ΓΑΙΑΘΡΝΘΝΚΗΑΠ
Σν λσπφ βνχηπξν ζα παξαζθεπάδεηαη απφ πιήξεο θαη θαλνληθφ γάια αγειάδνο ή πξφβεην
παζηεξησκέλν ή λα πξνέξρνληαη απφ παζηεξησκέλε θξέκα, λα θέξεη πξνζηαηεπηηθφ
πεξηηχιηγκα έλαληη δπζκελψλ εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ θαη λα έρεη παξαζθεπαζζεί ζε
εγθαηαζηάζεηο αδεηνδνηεκέλεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Σα ζθιεξά θαη εκίζθιεξα ηπξηά λα είλαη Α’ πνηφηεηαο θαη λα έρνπλ παξαζθεπαζζεί ζε
εγθαηαζηάζεηο αδεηνδνηεκέλεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηελ πξνζθνξά
λα δειψλεηαη ε πξνέιεπζή ηνπο.
10) ΕΚΑΟΗΘΑ, ΟΕΗ
Σα πξνκεζεπφκελα δπκαξηθά λα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
11) ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ ΞΑΟΘΔΛΝ
Ιδηαίηεξε βαξχηεηα δίδεηαη ζηα έιαηα θαη παξάγσγά ηνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπ πξνο
πξνκήζεηα ζπζζηηίνπ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
124 ηεο αξ. 15523/31-08-2006 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1187/η.Β’/31-08-2006). πγθεθξηκέλα:
Πξφθεηηαη απνθιεηζηηθά γηα:
Διαηφιαδν εμαηξεηηθφ παξζέλν, δειαδή ειαηφιαδν αλσηέξαο θαηεγνξίαο πνπ παξάγεηαη
απεπζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κε κεραληθέο κεζφδνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
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Διαηφιαδν παξζέλν, δειαδή ειαηφιαδν αλσηέξαο θαηεγνξίαο πνπ παξάγεηαη
απεπζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κε
κεραληθέο κεζφδνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Διαηφιαδν πνπ απνηειείηαη απφ εμεπγεληζκέλα ειαηφιαδα θαη παξζέλα ειαηφιαδα,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
12) ΑΟΡΝΠ - ΑΟΡΝΠΘΔΑΠΚΑΡΑ
Ο πξνζθεξφκελνο άξηνο – αξηνζθεχαζκα πξέπεη λα είλαη θξέζθν, παξαγσγήο ηεο ίδηαο
εκέξαο, 70 γξ., παξαζθεπαζκέλν απφ εγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ή θαηεγνξίεο αιεχξσλ,
ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα Σξνθίκσλ & Πνηψλ.
13) ΙΝΗΞΑ ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ
Σα πξνζθεξφκελα είδε παληνπσιείνπ ζα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
Όια ηα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζπζζηηίνπ θαζψο θαη νη κνλάδεο
παξαγσγήο, ζπζθεπαζίαο ή δηαλνκήο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Κ.Τ.Α.
15523/31-08-2006 (ΦΔΚ 187/η.Β’) θαη κε ηνπο θαλνληζκνχο Δ.Κ. 178/2002 852/2004,
853/2004, 854/2004, 882/2004 ζηνπο νπνίνπο πεξηγξάθνληαη θαη νη εθάζηνηε θπξψζεηο.
Γηα ηε λνκηκφηεηα φισλ ησλ παξαπάλσ ζα γίλνληαη αηθληδηαζηηθνί έιεγρνη απφ ηηο αξκφδηεο
επηηξνπέο θαη νη ηπρφλ παξαηππίεο ζα επηθέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο θπξψζεηο (έθπησηνο,
πξφζηηκα, θηι).
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ
Πύνολο
μαθηηών
243
ΦΠΑ 13%
πλνιηθή
Γαπάλε

ΖμΩπερ
ΠΫηιζηρ
89

ΑξΫα
Γεύμαηορ €
2,6549

ΠςνολικΪ
ΓαπΨνη €
57.417,5223
64.881,80

Ο δήκαξρνο

ΑΛΔΞΑΚΟ ΦΧΣΙΟ

