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ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Ο Αντιδήµαρχος Κατερίνης
Έχοντας υπ' όψη:
1. Το αριθµ. 61/5-2-2016 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης,
2. Την αριθµ. 246/2016 απόφαση της Ο.Ε. περί ψήφισης διαφόρων πιστώσεων από τον
προϋπολογισµό του Δήµου Κατερίνης
3. την αριθµ. 103/2016 απόφαση της Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών Διαγωνισµών
Προµηθειών ,
4. την αριθµ. οικ. 28800/1-7-2016 απόφαση του Αντιδηµάρχου Κατερίνης περί έγκρισης
διενέργειας διαγωνισµού για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου – Γυµνάσιο, Λύκειο –
Κατερίνης για το σχολικό έτος 2016-2017,
5. Την υπ' αρ. 287/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών της µελέτης για τη σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου
Κατερίνης για το σχολικό έτος 2016-2017, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και καταρτισµός
τρόπου δηµοπράτησης»
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ
Mειοδοτικό πρόχειρο διαγωνισµό σίτισης των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης
για το σχολικό έτος 2016-2017, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, ο οποίος θα
διεξαχθεί από την
αρµόδια Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισµών
και αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων τους, στο Δηµοτικό Κατάστηµα του Δήµου Κατερίνης (πλατεία Δηµαρχείου) στην
αίθουσα Δηµοτικού Συµβουλίου µε προϋπολογισµό:
Έτος 2016
Αριθµός
Περιγραφή
µαθητών
Ηµερήσιο γεύµασάντουιτς ανά
µαθητή

241

Συνολικός
αριθµός
Σίτισης σάντουιτς

Ηµέρες

73

Ηµερήσια Αξία
Σύνολο (€)
γεύµατος (€)

241 Χ 73 =
17593

1,50
Φ.Π.Α. 24%

Συνολική Δαπάνη έτους 2016
Έτος 2017

26.389,5€
6.333,48 €
32.722,98€

Ηµερήσιο γεύµασάντουιτς
ανά µαθητή

241

87

241 Χ 87 =
20967

1,50
Φ.Π.Α. 24%

Συνολική Δαπάνη έτους 2017

31.450,5€
7.548,12€
38.998,62€

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αφορά ποσό ανάθεσης εβδοµήντα µία χιλιάδες, επτακόσια είκοσι ένα ευρώ
και εξήντα λεπτά ( 71.721,60€ ), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Η προµήθεια προορίζεται για τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου Δήµου Κατερίνης.
Ο Διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/95, καθώς και
τους όρους που καθορίσθηκαν µε την υπ΄αρίθµ. 287/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τους
οποίους ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Η συγκεκριµένη προµήθεια αφορά στη σίτιση των εγγεγραµµένων µαθητών, µε ένα σάντουιτς.
Το καθηµερινό σάντουιτς θα παρασκευάζεται αυθηµερόν και θα τυποποιείται σε επιτρεπόµενες από
τη σχετική νοµοθεσία συσκευασίες.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δηµοτικού Συµβουλίου στο 1ο όροφο του
Δηµοτικού Μεγάρου του Δήµου Κατερίνης, Δ/νση: Πλατεία Δηµαρχείου Τ.Κ. 60133 την Τρίτη 2
Αυγούστου 2016, ώρα 10:00 π.µ, (λήξη αποδοχής προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής
διαγωνισµού.
Εάν ο διαγωνισµός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόµενη ηµεροµηνία ή αναβληθεί για
οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί Πέµπτη 4 Αυγούστου 2016 στον ίδιο τόπο και ώρα, από την ίδια
επιτροπή και µε τους ίδιους όρους.
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση και
ταχυδροµικώς ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την
προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας
του διαγωνισµού (παρ. 4 άρθρου 11 ΕΚΠΟΤΑ)
Η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της
προµήθειας, εφόσον η προσφορά του είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
ουσιώδεις όρους της διακήρυξης. Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ' όψη η τιµή µε
κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήµου, Δ/νση Πλατεία
Δηµαρχείου - Τ.Κ 60100, υπόψη του αρµόδιου τµήµατος, µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της
διενέργειας του διαγωνισµού. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα.
Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται επίσης και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού απ΄
ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού µέχρι ώρα 10:00 (λήξη αποδοχής προσφορών) . Προσφορές που
υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα τεσσάρων
µηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήµου
και θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα. Επίσης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην

ηλεκτρονική
διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3861/2010
(ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραµµα
Διαύγεια¨». Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων
Συµβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4013/11.
Σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 46 του Ν.3801/2009(ΦΕΚ 163Α΄), οι δαπάνες
δηµοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από
τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων
παραστατικών.
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 10.00
έως 13.00 µ.µ. από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Ισότητας των Φύλων, του Δήµου Κατερίνης, Δ/νση: Πλατεία Δηµαρχείου Τ.Κ. 60100, Αρµόδια
υπάλληλος: Γκατζά Στέλλα, τηλ. 2351350536, στο ισόγειο του Δηµαρχείου.
Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται από την υπηρεσία καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήµου Κατερίνης http://www.katerini.gr/
Κοιν.: Γραφείο Δηµάρχου
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