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Πίνακας Αποδεκτών 40 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλ. Εσωτ. 5142
Φ.600/39/9315
Σ.621
Σέρρες, 17 Μαρ 17
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ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί - Συμβάσεις (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και

Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίων ΣΙτισης στη Δομή Φιλοξενίας
«ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓιΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ»)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.3886/10
β. Ν.4368/16 (άρθρο 96)
γ. Ν.4375/16 (άρθρο 19)
δ. Ν.4412/16
ε. Φ.600l42/282684/Σ.516/09 Μαρ 17 ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ)/4α
στ. Φ.814/114/977109/Σ.1322/10 Μαρ 17IΓΕΣ/ΔΟI/2°

Σας γνωρίζουμε ότι, το 100 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (100 ΣΠ), σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στα (α) έως (στ) σχετικά, θα προβεl στη διενέργεια διαγωνισμού
για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης (catering), με την
διαδικασία της διαπραγμάτεt:σ;;ς χωρίς δημοσίευση <τροκήρυξης διαγωνισμού, με
ενσφράγιστες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης (μεταναστευτικές - π,.)οσφυγικές ροές) της ανοιχτής δομής φιλοξενία,
πpoσφtίγων-μεnϊναστών «ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ»,

',c, λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που
καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις
διαδικασίες, διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας, για χρονικό διάστημα 30
ημερών, από 31 Μαρτίου έως 29 Απριλίου 2017.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού -
Διαπραγμάτευσης του Συντάγματος, σύμφωνα με τους όρους των Παραρτημάτων
«Α" και «8" της παρούσας (ΓενικοΙ και Ειδικοί Όροι)

Η σύμβαση θα διενεργηθεΙ σύμφωνα με το προσχέδιο του Παραρτήματος
«Γ", μετά από διαταγή κατακύρωσης που θα εκδοθεί από το Σύνταγμα.

?υνοπτικά στοιχεΙα επί του διαγωνισμού, όπως παρα\<άτω:

α. Αναθέτουσα Αρχή: 100 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

β. Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με τη διαδικασΙα της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4368/2016 και του Ν.4412/2016,

γ. Αντίκείμενο του διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών
(catering),' για' την κάλυψη.κατεπείγουσας και' απρόβλεπτης

σίτισης
ανάγκης
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(μεταναστευτικές'-τη:iο~φυγΙΚές ροές) της aνοιχτής δ~μής φιλοξενίας πρόoψύγω~ .
- μεταναστών «ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓιΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ». (Η παράθεση του
συσσιτίου θα πραγματοποιείται σε ξενοδοχεία της περιοχής των Βρασνών _
Θεσσαλονίκης ή στους χώρους της Δομής)

δ. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται
σε ενενήντα έξι χιλιάδες οχτακόσια πενήντα πέντε ευρώ (96.855€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%: για 550 μερίδες των 3 γευμάτων ανά ημέρα,
χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημερών και με μέγιστο κόστος ανά άτομο πέντε ευρώ
και ογδόντα επτά λεmά (5,87€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

..ε. ..ΓΟιποσότητες των συγκεκριμένων ειδών, δύναται να αυξηθούν ή
να μειωθούν. έως 30% .,επί των παραπάνω εκτιμήσεων, 'αναλόγως του αριθμού
των προσφύγων - μεταναστών. Στην προϋπολογιζόμενη τιμή να δοθεί και τιμή με
χορήγηση 1,5 λίτρου εμφιαλωμένου νερού ανά άτομο και ημέρα.

στ. Διεύθυνση: Για παροχή πληροφοριών επί του διαγωνισμού,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 10 ΣΠ/40 ΕΓ, Στρατόπεδο «ΚΛΕΙΣΑΡΗ»,
Τέρμα Βενιζέλου - Σέρρες, ΤΚ 62100, τηλέφωνο: 23210 9 5241.

ζ. Χρον!κές προθεσμίες κα; λοιπές λεπτομέρειες του
διαγωνισμού:

(1) Κατάθεση φακέλων συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι τη\
22 lIIαpτio 2017, ημέρα Τετ'ιiρτη και ώρα 09:30 στη Λέσχη Αξιωματικών,.
~pcΙφάς:ΣiPpών. (Μεραρχίας 35 - Σέρρες).

. i

(2) Αποσφράγιση των φακέλων (πλην οικονομικών προσφορών)
και έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί 22 Μαρτίου 2017, ημέρα
Τετάρτη και ώρα '10:00 (ενιαία διαδικασία), στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς
Σερρών' (Μεραρχίας 35 - Σέρρες). Στη συνέχεια, θα αποσφραγιστούν οι
οικονομικές προσφορές μόνο των συμμετασχόντων των οποίων τα δικαιολογητικά
πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.

(3) Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα
. αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και
«ΚΗΔΜΗΣ».

η. Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει'η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του
ν. 4412/16 όπως προκύπτει από την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με την
ανάλυση στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού, αφού η
αναθέτουσα αρχή (100 ΣΠ) ελέγξει την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων
που δεν έχουν αποκλεισθεί, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των
άρθρων 73 έως 75 και 78 του ιδίου νόμου. '.'

θ. Οι διαγωνιζόμενοι' οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή'
'. συμμετοχής,' ύψους .1.570€, 'που καλύmει.ποσοστόπερίπου2% επί της .
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εκτιμίίιμένης δαπάνης χωρίς Φ:ΠΑ Ο συμμέτέχων στο διαγωνισμό, στο όνομα
του οποίου θα κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβσσης, ύψους 3.910€, που καλύmει
ποσοστό περίπου 5% επί της εκτιμώμενης δαπάνης χωρίς Φ,ΠΑ Λεπτομέρειες

. που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στους Γενικούς Όρους του
διαγωνισμού.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε:

,

α, Το Επιμελητήριο Σερρών και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Σερρών, όπως μεριμνήσουν ώστε να λάβουν
έγκαιρα γνώση τα μέλη:τους, με σκοπό την όσο δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή στο
διαγωνισμό καθώς .και για την τοιχοκόλληση του' παρόντος στον πίνακα
ανακοινώσεών τους.

β. Την Π.Ε. Σερρών (Τμήμα Εμπορίου και Περιβάλλοντος), για την
- ανάρτηση του παρόντος στους χώρους ανακοινώσεων, για την ευρύτερη

ενημέρωση των ενδιαφερομένων τους.

γ. Τον Δήμο Σερρών. για την ανάρτηση του παρόντος στους χώρους
avaKOlvιJJaEWV, για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Το ΓΕΕΘΑ, το ΓΕΣ και το ϊ' ΣΣ, που κοινοποιείτΟ! το παρόν (υ.τ,α.)
παΡ.ρκαλούνται για την ενημέρωσή τους.

Σχης (ΠΖ) Ιωάν/ης Γκουτζουρέλας
Διοικητής

,

xειρισ;rής θέματος: Τχης (ΠΖ) Αιμίλιος Μήλιος, Επιτελής 10 ΣΠ/40 ΕΓ, τηλ:
2321 09'~5241. ~;i~:'-

. Τχης (Π2) Αιμίλιός Μήλιος
Επιτελής 40υΕΓ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικοί Όροι
«Β» Ειδικοί Όροι
«Γ» Υπόδειγμα Σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Επιμελητήριο Σερρών,
Π.Κωστοπούλου 2, ΤΚ 6211 Ο, Σέρρες

.Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Σερρών,
(ΟΕΒΕΣ), Π. Κωστοπούλου 2, ΤΚ 6211 Ο, Σέρρες
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ΠερίφεριαΚή Ενότητα ΣερρωνΙΔιεΟθυνση Ανάmυξηςκαι Περιβάλλοντος,.
ΜεραρχΙας 36, ΤΚ 62110, Σέρρες

Δήμος Σερρών,
Κ. Καραμανλή 1, ΤΚ 62122, Σέρρες
Αποδέκτεςγια Πλπροφορία
ΓΕΕΘΑιΚΕΣΟΔΠ
ΓΕΣιΔΥΔΜ
Γ' ΣΣιΔΥΔΜ -ΔΟΙ
10 ΣΠΙ40 ΕΓ

'ΛΑΦ ΣΕΡΡΩΝ
ΛΔι1 Ο ΣΠ . ' ...
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