ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ:
α) μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, για το σχολικό έτος 2019 – 2020 και
β) ωφελουμένων του ΚΗΦΗ για το έτος 2020.
cpv: 15 89 42 10-6 «σχολικά γεύματα»
15 89 42 00-3 «έτοιμα γεύματα»

Προϋπολογισμός
Αξία χωρίς ΦΠΑ

170.220,00

Φ.Π.Α. 13%

22.128,60

Αξία με ΦΠΑ

192.348,60

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Τρικάλων

Δήμος Τρικκαίων
Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών & Υποθηκών
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 – 421 31 Τρίκαλα
Πληροφορ.: Μαρίκα Εξάρχου
Τηλέφωνο: 2431.3.51 213
FAX:
2431.3.51219
E-mail: mexarchou@trikalacity.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση:
Α. των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, για το σχολικό έτος 2019 – 2020, κατά τις ημέρες, που αυτό
λειτουργεί και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
Β. των ωφελουμένων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ «Η ΤΡΙΚΚΗ») για το έτος 2020.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 192.348,60 € συμπ/νου του ΦΠΑ, όπως αναλυτικά εμφαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:
Ομάδα

Ενδεικτική
Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

Είδος Προμήθειας

Α

Σίτιση μαθητών
μουσικού σχολείου
Τρικάλων,
σχολικού έτους
2019-2020

15894210-6

155.040,00

20.155,20

B

Σίτιση ωφελουμένων
ΚΗΦΗ {Η ΤΡΙΚΚΗ},
έτους 2020

15894200-3

15.180,00

CPV

ΣΥΝΟΛΟ:

170.220,00

ΦΠΑ
13%

Ενδεικτική
Δαπάνη
με ΦΠΑ

Κ.Α.Ε.

Τρόπος κάλυψης
της δαπάνης

175.195,20

70.046481.0003

Χρηματοδότηση
ΥΠ.ΕΣ. από
Κ.Α.Π.

1.973,40

17.153,40

156481.0002

Ίδια έσοδα

22.128,60

192.348,60

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. έτους 2019 και 2020 αντίστοιχα.
Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις:

-

του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄),
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
του Ν.3463/06
της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012), που κυρώθηκε με το
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18).
του Ν.4155/2013 (120A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & άλλες Διατάξεις»
Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία κάτω των ορίων και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται :
α) Για το Μουσικό Σχολείο: από την έναρξη και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020.
β) Για το ΚΗΦΗ, από 01/01/2020 μέχρι 31/12/2020 .
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 21/05/2019
Η συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 21/05/2019
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Εξάρχου Μαρίκα

Σιακαβάρας Ιωάννης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Τρικάλων

Δήμος Τρικκαίων
Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΟΜΑΔΑ Α: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αντικείμενο του υπόψη διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των 320 (περίπου) μαθητών του
Μουσικού Σχολείου Τρικάλων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019 - 2020. Οι τυχόν αλλαγές που
προκύπτουν στις ποσότητες και στις ημέρες παροχής της προμήθειας της σίτισης θα γνωστοποιούνται εγγράφως και
εμπρόθεσμα από τη Δ/νση του Μουσικού Σχολείου προς τον ανάδοχο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ
1η

2η

3η

4η

Δευτέρα

Μακαρόνια με
κιμά, Σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί, Φρούτο

Σουτζουκάκια με
ριζότο, Σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί, Φρούτο

Παστίτσιο
Σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί, Φρούτο

Φις στικς με
πατάτες φούρνου
Σαλάτα, Τυρί φέτα
Ψωμί, Φρούτο

Παστίτσιο
Σαλάτα, Τυρί
φέτα, Ψωμί,
Φρούτο

Σουβλάκι με
πατάτες, σαλάτα
Τυρί φέτα ,
Ψωμί, Φρούτο

Τρίτη

Κοτόπουλο με
πατάτες φούρνου, σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί, Φρούτο

Κοτόπουλο με
πατάτες φούρνου
σαλάτα , Τυρί φέτα
Ψωμί, Φρούτο

Κρέας λεμονάτο
με ρύζι,
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί, Φρούτο

Σνίτσελ με
Πατάτες
Σαλάτα, Τυρί φέτα
Ψωμί, Φρούτο

Κοτόπουλο με
πατάτες φούρν.
σαλάτα, Τυρί
φέτα, ψωμί,
Φρούτο

Κοτόπουλο
φούρνου με
κριθαράκι
σαλάτα, Τυρί
φέτα, Ψωμί,
Γλυκό

Τετάρτη

Φασόλια
Φούρνου
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί ,Γλυκό

Μακαρόνια
με σάλτσα
σαλάτα
Φέτα
Ψωμί, Γλυκό

Αρακάς
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί
Γλυκό

Φασόλια
Γίγαντες
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί, Γλυκό

Φις στικς με
Πατάτες Φούρνου
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί, Γλυκό

Μακαρόνια
με σάλτσα
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί, Γλυκό

Πέμπτη

Μοσχαράκι
Κοκκινιστό με
ρύζι, σαλάτα,
Τυρί φέτα ,
Ψωμί, Φρούτο

Μπριζόλα χοιρινή
Με Ρύζι , σαλάτα
Τυρί φέτα,
Ψωμί , Φρούτο

Μπιφτέκι με
πουρέ, σαλάτα
Τυρί φέτα,
Ψωμί, Φρούτο

Κρέας με πατάτες
Σαλάτα, Τυρί φέτα
Ψωμί , Φρούτο

Κρέας λεμονάτο
με πατάτες,
σαλάτα, Τυρί
φέτα, Ψωμί,
Φρούτο

Σουτζουκάκια
με ρύζι, σαλάτα
Τυρί φέτα,
Ψωμί, Φρούτο

Αρακάς,
Σαλάτα,
Τυρί φέτα,
Ψωμί, Γλυκό

Πατάτες φούρνου,
σαλάτα, Τυρί φέτα
Ψωμί, Γλυκό

Φασολάκια,
Σαλάτα,
Τυρί φέτα ,
Ψωμί Γλυκό

Μακαρόνια με
σάλτσα, σαλάτα,
τυρί φέτα, Ψωμί,
Γλυκό

Μακαρόνια με
σάλτσα, σαλάτα
τυρί Φέτα ,
Ψωμί ,Γλυκό

Πατάτες φούρνου , σαλάτα
Τυρί Φέτα,
Ψωμί, Γλυκό

Εβδομάδα

Παρασκευή

5η

6η
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Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ – Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ – Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ-

ΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ –

Ζ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - Η.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – Θ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΙΤΙΣΤΗ– Ι. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ
Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :
Η καθημερινή σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων θα γίνεται με μεσημβρινά γεύματα, σε
ατομικές μερίδες και ατομική συσκευασία.
Κάθε μεσημβρινό γεύμα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη σαλάτα τη φέτα (ελληνική), το φρούτο ή το γλυκό
και το ψωμί , σύμφωνα με το παραπάνω ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο .
Η Διεύθυνση του Σχολείου αναρτά σε καθορισμένο μέρος το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης για να λάβουν γνώση
οι μαθητές του Σχολείου. Επίσης ένα Αντίγραφο στέλνεται στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Παιδείας & Πολιτισμού
Δήμου Τρικκαίων.
Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ:
Όλα τα προς προμήθεια προϊόντα για την παρασκευή του συσσιτίου καθώς και οι μονάδες παραγωγής, συσκευασίας
ή διανομής τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 15523/31-08-2006 (ΦΕΚ 1187/τ.Β’) και με τους
κανονισμούς Ε.Κ. 178/2002 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, στους οποίους περιγράφονται και οι εκάστοτε
κυρώσεις.
Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο πιάτο) και τα
συνοδευτικά τους, θα είναι Α΄ Ποιότητας και θα τηρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις
υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Ειδικά: α) το ψάρι θα πρέπει να είναι φρεσκοκατεψυγμένο φιλέτο (σφυρίδα, γαλέος, μπακαλιάρος) ,
β) το κοτόπουλο, κρέας, κιμάς θα είναι νωπά, γ) ο κιμάς θα πρέπει να είναι μοσχαρίσιος, δ) οι σαλάτες να είναι
εποχής, με φρέσκα προϊόντα και όχι κατεψυγμένα, τα γλυκά να είναι σε ελαφρά μορφή και τα φρούτα να έχουν
ποικιλία.
Επιπλέον δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές κ.λ.π.),που
χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. Το βάρος της μερίδας θα είναι αυτό που
προσδιορίζεται από την Α.Δ.14/1989,που καθορίζει τα όρια.
Τα προσφερόμενα γεύματα δεν πρέπει να περιέχουν σπορέλαια και ζωϊκά λίπη και πρόσθετα συστατικά
(γαλακτομετοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές ουσίες, συντηρητικά, υποκατάστατα κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται
από την κείμενη νομοθεσία ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία των μαθητών. Τα φαγητά πρέπει να
παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιολάδου.
Η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει και να τηρεί το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου
HACCP ως προς την διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων (Hazard Analysis and Critical Control
Points). Σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων γευμάτων δεν είναι παρασκευασμένα από τον ίδιο
προμηθευτή (π.χ. κομπόστα), τότε αυτός οφείλει με δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον παραπάνω όρο.
Αποκλείονται ρητά παντός είδους τρόφιμα ζωικής ή φυτικής προέλευσης προμαγειρεμένα - προτηγανισμένα προσυσκευασμένα και συντηρημένα με οποιονδήποτε τρόπο όπως κατάψυξη, απλή ψύξη ή άλλο τρόπο.
Το ημ ερ ήσ ιο φα γητ ό θ α μ αγ ειρ εύ ετ αι με π αρ αδο σι ακό τρό πο το πρ ωί τη ς ί δι ας ημ έρ ας , π ου
θα

π ρο σφ έρ ετ α ι

γι α

σίτ ι σ η.

Απο κ λεί ετα ι

η

χ ρ ησ ιμο ποί ησ η

υ πο λοί πω ν

φαγ ητώ ν

προ ηγου μέ νων η με ρώ ν .
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Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ :
Το βάρος της κάθε μερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες αγορανομικές και λοιπές
διατάξεις.
Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :
Το ημερήσιο γεύμα θα συσκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφαλούς, αβλαβούς και
υγιεινής μεταφοράς και θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιρούνια – κουτάλια – μαχαίρια πλαστικά (χωρίς προεξοχές
και ανωμαλίες χύτευσής τους), χαρτοπετσέτες αλατοπίπερο κ.λπ.
Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ :

Το ημερήσιο φαγητ ό θα μεταφέρεται στο χώρο σίτ ισης,

με κατάλληλο όχημ α

εφοδιασμένο με σχετ ική άδεια εντός μιάμιση (1 1/2) ώρας από την παρασκευή του ,
προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη αλ λοίωση της ποιότητας τ ου και να μπορεί να
καταναλωθεί άμεσα και μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο (2) ωρών από την
παραγωγή του.
Το φαγητό θα μεταφέρεται από τη μονάδα παρασκευής του και όχι από ενδιάμεση
μονάδα, όπου θα αναθερμαίνεται.

Το φαγητό θα μεταφέρεται εντός των κλειστών δοχείων παρασκευής των ή σε ατομικά σερβιρισμένα πιατάκια, τα
οποία θα κουμπώνουν υποχρεωτικά .
Όσοι έρχονται σε επαφή με το φαγητό θα ακολουθούν κανόνες ατομικής υγιεινής θα φορούν ενδύματα εργασίας
κατά τη διανομή και θα έχουν ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή παραλαβής, αν
και όποτε ζητηθούν.
Η μεταφορά των μερίδων θα γίνεται με φροντίδα του προμηθευτή και θα πρέπει να πληροί αυστηρά τούς όρους
υγιεινής και καθαριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, η δε παράδοση των γευμάτων στο
Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα , σε χρόνο και χώρο που θα καθορισθεί μετά από
έγγραφη υπόδειξη της Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου και με δυνατότητα τροποποίησης μετά από έγκαιρη
ενημέρωση προς τον προμηθευτή.
ΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Η διανομή του φαγητού στους μαθητές καθώς επίσης και η αποκομιδή των απορριμμάτων, θα γίνεται με ευθύνη και
με το προσωπικό του προμηθευτή.
Το ημερήσιο γεύμα θα διανέμεται ζεστό (μεταφερόμενο σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό θερμοθαλάμους) και τα
ατομικά γεύματα θα ομαδοποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών – μαθητριών κάθε τμήματος. Το φαγητό
θα σερβίρεται στην τραπεζαρία του σχολείου.
Ζ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ :
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται καθημερινά από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής
που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το φορέα - Μουσικό σχολείο Τρικάλων .
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Αντικείμενο της Επιτροπής παραλαβής είναι:
1. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά και ποσοτικά προμήθειας των ειδών.
2. Η σύνταξη για την καθημερινή προσκόμιση των ειδών, πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης και διαπίστωσης
παράβασης.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις
που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν τα είδη
μπορεί να καταναλωθούν.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Η. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ :
Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ασκείται Υγειονομικός Έλεγχος από ομάδα εμπειρογνωμόνων των

Δ/νσεων

Δημόσιας Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας και Κτηνιατρικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς
Ελλάδας νομού Τρικάλων στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και κυρίως στο χώρο αποθήκευσης των πρώτων
υλών, στον χώρο

προετοιμασίας και παρασκευής των γευμάτων αλλά και στο χώρο του σχολείου όπου θα

παραδίδονται τα γεύματα.
Το προσωπικό, το απασχολούμενο από τον προμηθευτή στην προετοιμασία, στη μεταφορά και στην προσφορά των
γευμάτων στους μαθητές, πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας.
Θ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ :
Η συμπεριφορά των ατόμων που θα έρχονται σε επαφή με μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου
πρέπει να είναι άψογη.
Ι. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ :
1. Η Δ/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, εορτών, εξετάσεων ,
εκδρομών , μειωμένου ωραρίου, κ.λπ. ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη ή αναγκαία η σίτιση των
μαθητών, μετά από έγκαιρη έγγραφη ή μη προειδοποίηση του προμηθευτή. Ανάλογα ισχύουν και στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σχολείο μετά από απόφαση του Δήμου ή του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων , η οποία ανακοινώνεται από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Ως έγκαιρη προειδοποίηση εννοείται αυτή που θα πραγματοποιείται την προηγουμένη τουλάχιστον ημέρα από
εκείνη που πρόκειται να γίνει η αναστολή της σίτισης. Κατ΄ εξαίρεση και μόνο για τις ημερήσιες απρογραμμάτιστες
εκδρομές του Σχολείου (πορείες ), η ενημέρωση του σιτιστή για την αναστολή για την μερική ή ολική αναστολή της
σίτισης , μπορεί να πραγματοποιηθεί το πρωί της ίδιας ημέρας.
2. Η Δ/νση του σχολείου δύναται να απαιτεί περικοπή ορισμένων γευμάτων έως και το ήμισυ επί του συνόλου
ημερησίως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο (απουσίες μαθητών, ημερήσιες εκδρομές κ.λπ.). Επίσης δύναται να
απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης μέρους μαθητών ή όλης της δύναμης των μαθητών λόγω μεταστέγασης του
σχολείου ή εκδηλώσεων, πάντα όμως μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή.
3. Σε ημέρες νηστείας, η Δ/νση του σχολείου μπορεί να ζητήσει από τον προμηθευτή, εγγράφως και έγκαιρα την
αλλαγή του ημερήσιου προγράμματος διατροφής.
4. Τέλος, ο προμηθευτής υποχρεούται κάθε ημέρα να προσφέρει στη Δ/νση του σχολείου, δωρεάν τρεις (3) επιπλέον
μερίδες ως δείγμα .
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ΟΜΑΔΑ Β: ΣΙΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ
Αντικείμενο του υπόψη διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των 25 περίπου ωφελουμένων του
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών .
Ο αριθμός των 25 δικαιούχων είναι ενδεικτικός και δύναται να μεταβάλλεται καθημερινά σύμφωνα με τις
προκύπτουσες ανάγκες μετά από εισήγηση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.
Η καθημερινή σίτιση των ωφελουμένων θα γίνεται με μεσημβρινά γεύματα, σε ατομικές μερίδες, θα καλύπτει
πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή). Σε περίπτωση αργιών, που εμπίπτουν κατά τις
ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή , ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να παραδίδει τα μεσημβρινά γεύματα .
Κάθε μεσημβρινό γεύμα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο και κουβέρ (αρτίδιο).
Τα τρόφιμα και γενικά οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα και τα συνοδευτικά τους θα
πρέπει να πληρούν όλους τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών και των υγειονομικών και αστυκτηνιατρικών
διατάξεων.
Τα κρέατα πρέπει να είναι νωπά και τα αρτίδια της ημέρας. Κατ΄ εξαίρεση το ψάρι δύναται να είναι κατεψυγμένο,
πληρώντας σαφώς τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού υγιεινής τροφίμων.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιόλαδου και να μην περιέχουν λίπη και
πρόσθετα συστατικά (γαλακτοποιητές-σταθεροποιητές-χρωστικές ουσίες-συντηρητικά κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται ως
επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.
Τα γεύματα θα παρασκευάζονται αυθημερόν, θα τυποποιούνται σε επιτρεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία
συσκευασίες και θα παραδίδονται καθημερινά, ώρα 11:00 π.μ., στη δομή με αυτοκίνητο του προμηθευτή .

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ
Εβδομάδα

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

1η

Ψάρι με πουρέ

Χοιρινό με ρύζι

Φασολάκια

Κοτόπουλο με πατάτες Αρακάς ή Μπριάμ

2η

Μπιφτέκι με ρύζι

Μακαρόνια με
κιμά ή παστίτσιο

Όσπρια

Κοκκινιστό κρέας με
ρύζι ή πουρέ

Μακαρόνια με σάλτσα

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 21/05/2019
Η συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 21/05/2019
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Εξάρχου Μαρίκα

Σιακαβάρας Ιωάννης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Τρικάλων
Δήμος Τρικκαίων
Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας έτοιμου φαγητού ανέρχεται στο ποσό των 192.348,60 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλυτικά κατά ομάδα, έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ CPV: 15 89 42 10 – 6
Προμήθεια πλήρους μεσημβρινού γεύματος για τη σίτιση των 320 μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων για
το σχολικό έτος 2019 – 2020. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 175.195,20 €, όπως φαίνεται στον πίνακα που
ακολουθεί :
Περιγραφή

Ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή

Αριθμός
ημερών
(α)

Αριθμός
μαθητών
(β)

Αριθμ. ημερήσιων
γευμάτων
(γ) = α*β

170

320

54.400

Ημερήσιο
κόστος σίτισης
ανά μαθητή
(δ)
χωρίς ΦΠΑ

2,85

Ετήσια δαπάνη
(ε) = γ*δ

155.040,00
155.040,00
20.155,20
175.195,20

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

Το ημερήσιο κόστος σίτισης ανά μαθητή (δ) - κύριο πιάτο και συνοδευτικά - θα είναι σταθερό και δεν είναι δυνατόν
να υπερβαίνει τα 3,53 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Εγκύκλιος Απόφ. ΥΠΕΠΘ Γ2/5382/19-12-2000).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.04-6481.0003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με 83.000,00 € και τον
αντίστοιχο κωδικό οικονομικού έτους 2020 με 92.195,20 €.

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΙΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ CPV: 15 89 42 00 - 3
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των ωφελουμένων του Κ.Η.Φ.Η.«Η ΤΡΙΚΚΗ», για χρονικό διάστημα 12
μηνών. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 17.153,40 €, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί :
12 μήνες

Αριθμός
ημερών
(α)

Αριθμός
Ωφελουμένων
(β)

22 ημέρες* 12 μήνες

264

25

Χρονικό Διάστημα

Αριθμός μερίδων
(γ) = α*β

Τιμή μερίδας
χωρίς ΦΠΑ
(δ)

6.600
2,30
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ

Ετήσια
δαπάνη
(ε) = γ*δ

15.180,00
15.180,00
1.973,40
17.153,40

13%

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.0002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με
και τον αντίστοιχο κωδικό οικονομικού έτους 2020 με 17.153,40 €.

0,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ

Α
Β
ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

155.040,00
15.180,00
170.220,00

ΦΠΑ 13%

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

20.155,20
1.973,40
22.128,60

175.195,20
17.153,40
192.348,60

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 21/05/2019
Η συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 21/05/2019
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Εξάρχου Μαρίκα

Σιακαβάρας Ιωάννης
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