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Περίληψη: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού σίτισης ηλικιωμένων μέσω
Catering στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγ.Τριάδας,
Τεμένους και Αλικαρνασσού
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο
209 και την παρ 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπ. Οικονομικών
 την υπ’ αριθμόν 6/2015 μελέτη της επιχείρησης
 την αριθ.33/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την
έγκριση των συντασσόμενων τευχών
 τον κανονισμό αναθέσεων έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της
επιχείρησης
πρόχειρο διαγωνισμό
παρακάτω εργασιών

με

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
σφραγισμένες προσφορές

για

την

εκτέλεση

των

Εργασία
Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία σίτισης ηλικιωμένων μέσω Catering στα Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγ.Τριάδας, Τεμένους και Αλικαρνασσού
Δήμου Ηρακλείου
Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές
οι οποίες θα κατατεθούν στην επιχείρηση έως την Τρίτη 24/2/2015 και ώρα
14:00μμ
Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών. Το
διοικητικό συμβούλιο θα αποφανθεί έπειτα σε συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή
αναδόχου. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού θα είναι η Ανδρόγεω 2, 3 ος Όροφος
στις 26-2-2015
Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Αλικαρνασσού και Αγίας Τριάδας
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δέκα (10) μήνες.
Οι υπηρεσίες για τη σίτιση ηλικιωμένων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
Αλικαρνασσού, Τεμένους και Αγίας Τριάδας θα παρέχονται ως εξής:
 Μεταφορά 45 μερίδων φαγητού ζεστού, ημερησίως,
 Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να είναι από 12:00μμ – 13:00μμ
Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του
ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται η επιχείρηση.
Τρόπος Πληρωμής
Το ποσό θα κατατεθεί ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών
του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών στα Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι
και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και
αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της
εντολής.
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Διοικητικής &
Οικονομικής Υποστήριξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου, ημέρες
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00πμ-14:00μμ, Διεύθυνση Ανδρόγεω 2 3ος
Όροφος, Τηλέφωνο 2813409265, email:dikeh@heraklion.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. Oλόκληρη η
μελέτη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων της
επιχείρησης,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού
διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
1) του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
2) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06), όπως ισχύει

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Τσαγκαράκης

