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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
H παρούσα αφορά προμήθεια τροφίμων για την διεξαγωγή των εκλογών του
ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 2014 .
Την 18 /05/2014 θα διεξαχθούν οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και
την 25/05/2014 ο δεύτερος γύρος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς
και οι ευρωεκλογές. Ο δήμος πρέπει να καλύψει τις ανάγκες που αφορούν τη σίτιση
των δικαστικών αντιπροσώπων, των γραμματέων , της εφορευτικής επιτροπής των
εκλογικών τμημάτων του Δήμου μας .
Τα εκλογικά τμήματα είναι ογδόντα τέσσερα (84) κατανεμημένα σε δεκαέξι
(16) σχολεία της περιοχής μας και υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούν 840 ημερήσιες
μερίδες φαγητού και για τις 2 Κυριακές των εκλογών. Η ημερήσια μερίδα αναλυτικά
θα περιέχει :
Πρωινό

- Τυρόπιτα με φύλλο σφολιάτα 180 γρ.
- Νερό εμφιαλωμένο 500 ml
Γεύμα

- Νερό εμφιαλωμένο 500 ml
- Σάντουιτς ( ψωμί μπαγκέτα με μαργαρίνη, ντομάτα, 2 φέτες
ζαμπόν ή καπνιστή Γαλοπούλα - συν. βάρος 210 γρ. )

τυρί ένταμ, 2 φέτες

Απογευματινό

- Κρουασάν γεμιστό με κρέμα (σοκολάτα ή βανίλια σταφίδες) 150 γρ.

– Νερό εμφιαλωμένο 500 ml
Όλα τα τρόφιμα θα είναι σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις, φρέσκα και
παρασκευασμένα το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της διάθεσής τους. Θα είναι
συσκευασμένα σε υλικά συσκευασίας και δοχεία κατάλληλα για τρόφιμα και ποτά. Θα
περιέχονται στις συσκευασίες και χαρτοπετσέτες.
Τα εμφιαλωμένα νερά
θα είναι σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις,
αναγνωρισμένης στο εμπόριο εταιρείας, και θα φέρουν στη συσκευασία τους ημερομηνία
λήξης.

Ο ανάδοχος της προμήθειας θα αναλάβει να διανείμει τις μερίδες στα σχολεία με δικά
του μεταφορικά μέσα, κατάλληλα για τη διανομή νωπών τροφίμων, οι ώρες διανομής θα
είναι : το πρωί ώρα 8.00 – 8.30 π.μ., το μεσημέρι 13.00 – 13.30 μ.μ. και απόγευμα 17.30
-18.00 μ.μ.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας για το παρασκευαστήριο των
τροφίμων.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6495.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2014 με τίτλο Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση στις εκλογές του Μαΐου 2014
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. .

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΟΥΛΑ ΡΟΖΑΛΙΑ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

A/A

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

420

6,32

2.654,40

2

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

420

6,32

2.654,40

ΣΥΝΟΛΟ

5.308,80

ΦΠΑ 13%

690,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.998,94

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και διανομής των τροφίμων στα σχολεία
(πρωί , μεσημέρι , απόγευμα) .
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους , βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, τέλη και
κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.
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