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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια πλήρους μεσημβρινού γεύματος για την καθημερινή
σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Χανίων για χρονικό διάστημα ενός σχολικού
έτους, προϋπολογισμού 88.995,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 20.468,90 ευρώ, ήτοι σύνολο 109.464,10 ευρώ.
Το μεσημβρινό γεύμα που θα παρέχεται θα είναι σύμφωνο με το ενδεικτικό πρόγραμμα, όπως αυτό
προτάθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού με το υπ'
αριθμ. 33971/29.04.2014 σχετικό έγγραφο και έγινε δεκτό από τη Δ/νση του Μουσικού Σχολείου και το
οποίο αναφέρεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών – Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. Στην προμήθεια
περιλαμβάνεται η συσκευασία, μεταφορά και διανομή του στους μαθητές του Σχολείου, από προσωπικό
του προμηθευτή.
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης,
της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών τευχών
του διαγωνισμού.
Η προμήθεια καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός (1) σχολικού έτους και ξεκινά από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Η παράδοση των συσσιτίων θα γίνεται την ίδια ημέρα από τη λήψη της ανάλογης παραγγελίας από τον
Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου.
Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών –
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές και ο Δήμος Χανίων δεν είναι υποχρεωμένος να
καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των προς προμήθεια ειδών.
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών – Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 15-6481.002 των προϋπολογισμών εξόδων ετών
2014 και 2015 του Δήμου Χανίων.
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Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ Α 19), της υπ’ αρ. 11389/1993 (ΦΕΚ Β 185) απόφασης του Υπ.
Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.3852/10 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν. 4257/2014, της αριθμ. Γ2/3732/1988 ΚΥΑ, της αριθμ. Π1/358/27.1.99 υπ.
Απόφασης, της παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α', η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α'), του Ν. 2741/99, του Ν.
3886/10, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Ν. 4152/2013, του Ν. 3548/2007, του Ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007).

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χανιά Ιούλιος 2014

Χανιά Ιούλιος 2014

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τεχνική Έκθεση

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σελ. 2 από 2

