ΣΚ/
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1
Ο

Ελληνικός

Ερυθρός

Σταυρός

προκηρύσσει

μειοδοτικό

διαγωνισμό

με

σφραγισμένες προσφορές για την καθημερινή ΣΙΤΙΣΗ 48 φιλοξενούμενων, από
επιχείρηση Catering του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) στο ΒΟΛΟ. Η ΣΙΤΙΣΗ είναι σε καθημερινή βάση
(χωρίς διακοπή) και περιλαμβάνει ΠΡΩΙΝΟ-ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ-ΓΕΥΜΑ-ΔΕΙΠΝΟ. Σας
παραθέτουμε ενδεικτικό menu, το οποίο δεν είναι δεσμευτικό, για ΠΡΩΙΝΟΔΕΚΑΤΙΑΝΟ-ΓΕΥΜΑ-ΔΕΙΠΝΟ, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, όπως αναλυτικά
φαίνεται και παρακάτω:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ MENU


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: ΨΩΜΙ για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό = ½ κιλό ψωμί
σε φέτες για κάθε φιλοξενούμενο την ημέρα.



ΠΡΩΙΝΟ: Αυγό, τσάι, γάλα (δες πίνακα) και εναλλάξ επιλογή 1 ή 2
1. Δυο φρυγανιές με βούτυρο και μέλι ή μαρμελάδα ή
2. Ένα μεγάλο κομμάτι κέικ ή τσουρέκι ή τοστ

ΗΜΕΡΑ

ΕΞΤΡΑ

ΓΕΥΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Σαλάτα εποχής ή αλοιφή

Μπιφτέκι

Φρούτο εποχής- Τσάι

πατάτες τηγανητές

ΤΡΙΤΗ

ΔΕΙΠΝΟ
με Πέρκα με πατάτες

Σαλάτα εποχής ή αλοιφή Κοτόπουλο
Ατομικό γλυκό- Γάλα

κοκκινιστό

φούρνου
Φακές

με

μακαρόνια
ΤΕΤΑΡΤΗ

Σαλάτα εποχής ή αλοιφή Κοτόπουλο
Τυρί φέτα- Γάλα

σουβλάκι

Ομελέτα

με πατάτες τηγανητές

πατάτες τηγανητές
ΠΕΜΠΤΗ

Σαλάτα εποχής ή αλοιφή Μπούτι κοτόπουλο Φασολάδα
Ατομικό γλυκό- Γάλα

με
μουστάρδας

με

σως
και

πατάτες φούρνου

ΠΑΡΑΣΚΕ

Σαλάτα εποχής ή αλοιφή Κοτομπουκιές

ΥΗ

Φρούτο εποχής- Τσάι

ΣΑΒΒΑΤΟ

Σαλάτα εποχής ή αλοιφή Κεφτεδάκια

με Μακαρόνια

πατάτες τηγανητές

Τσάι

με

κιμά

με Πίτσα (ενισχυμένη

πατάτες τηγανητές

με

γαλοπούλα,

πιπεριές, τυρί)
ΚΥΡΙΑΚΗ

Σαλάτα εποχής ή αλοιφή Ρύζι
Τσάι

με Ρεβίθια

ψιλοκομμένο
κοτόπουλο

και

πιπεριές

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
 Όλες οι μερίδες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε ατομικές συσκευασίες,
ώστε να μοιράζονται εύκολα στους φιλοξενούμενους.
 Κατά καιρούς θα υπάρχουν τροποποιήσεις στο menu έπειτα από
συνεννόηση του προσωπικού με τους ανήλικους φιλοξενούμενους, για τις
οποίες θα ενημερώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα η επιχείρηση Catering.
 Το

γεύμα

(μεσημεριανό)

πρέπει

να

είναι

καλά

ζεσταμένο

τα

Σαββατοκύριακα και τις αργίες, ενώ το δείπνο (βραδινό) να είναι
τουλάχιστον σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 Η σαλάτα εποχής να έχει μόνο λάδι και αλάτι, ενώ το ξύδι να είναι σε
ξεχωριστό μπουκάλι για να βάζει όποιος επιθυμεί.
 Αντί για σαλάτα εποχής μπορείτε να βάζετε κάποια αλοιφή για εναλλαγή.
 Επίσης παρακαλούμε να μας εξοπλίσετε με ένα ψυγείο και ένα φούρνο
ζεστάματος φαγητού για χρήση από το προσωπικό του κέντρου φιλοξενίας,
τα οποία θα επιστραφούν με το τέλος του προγράμματος.
 Κάθε πρώτη του μήνα θα πρέπει να μας φέρνετε:
-

1000 ποτήρια μίας χρήσης

-

300 κουτάλια μίας χρήσης

-

2000 πιρούνια μίας χρήσης

 Το περιεχόμενο στο παραπάνω menu δεν είναι δεσμευτικό.
 Το menu δεν πρέπει να περιέχει χοιρινό κρέας σε οποιαδήποτε μορφή.
 Η μεταφορά των γευμάτων (ΠΡΩΙΝΟ –ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ- ΓΕΥΜΑ- ΔΕΙΠΝΟ) θα
γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, με δικό σας όχημα,
που θα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την ασφαλή και υγιεινή

μεταφορά του φαγητού, και σε συνεννόηση με την υπεύθυνη του ΚΕΝΤΡΟΥ
Κα ΙΩΑΝΝΑ – ΣΥΛΒΙΑ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΤΗΛ- FAX 2428092202.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 24/2/2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 μ.μ. στα
Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1, Δ/νση Προμηθειών- Εφοδίων
Εξωτερικού, τηλ. 210-3613560, 210- 3613562 με τους εξής όρους:

1. Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατά μονάδα αιτούμενου είδους, ήτοι στην
καθημερινή ΣΙΤΙΣΗ (ΠΡΩΙΝΟ- ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ- ΓΕΥΜΑ- ΔΕΙΠΝΟ) ανά άτομο και
για μέγιστο αριθμό 48 ατόμων την ημέρα μηνιαίως και θα αναφέρεται αν
επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΦΠΑ). Εάν τούτο δεν αναφέρεται,
θεωρείται ότι βαρύνουν τον προμηθευτή και επομένως η τυχόν χρέωσή τους
κατά την έκδοση του τιμολογίου δεν θα γίνει αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
α. Να σταλούν σφραγισμένες μέσα σε φάκελο μέχρι την 23/2/2017 με την
ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1
ΑΘΗΝΑ 106 72
β. Να είναι γραμμένες με σαφήνεια.
γ. Να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα,
μεσόστιχα, παρεμβολές ή διακοπές λέξεων.
δ. Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθέσεις λέξεων να γράφονται καθαρά
στο περιθώριο και να ισχύουν εφόσον έχουν μονογραφηθεί.
ε. Να ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που γίνεται ο
διαγωνισμός. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για τις προσφορές, που ισχύουν για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες
αποφασίζει οριστικά η Εφορεία Γενικών Προμηθειών για την αποδοχή τους
ή όχι, ενώ όσες ισχύουν μέχρι 10 ημέρες από την ημέρα που γίνεται ο
διαγωνισμός, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Ο Ε.Ε.Σ. κατά την ανέλεγκτη κρίση του, διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής,
μεταξύ των προσφερομένων υπηρεσιών σίτισης εκείνων που θα κριθούν

καταλληλότερες για τις ανάγκες των ωφελουμένων, άσχετα αν η τιμή είναι
ανώτερη από άλλες προσφορές με μικρότερη τιμή.
4. Οι ενδιαφερόμενοι, που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν μαζί με
την προσφορά τους να καταθέσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά
πρόσφατης έκδοσης:
α) Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας
γ) Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της
ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO ή ισοδύναμο.
Επίσης,

να

καταθέσουν

χρηματικές

εγγυήσεις

συμμετοχής

επί

προϋπολογισμού μέσου όρου τιμών προ ΦΠΑ, σύμφωνα με το Νόμο
4281/2014

άρθρο

157

στο

ύψος

των

1.200,00

Ευρώ.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση, οι εγγυήσεις
συμμετοχής επιστρέφονται σε όλους, ο δε Προμηθευτής ή οι Προμηθευτές
που θα επιλεγούν θα καταθέσουν εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου και η
οποία θα επιστραφεί σε αυτούς μετά τη λήξη του Προγράμματος.
Δ) Χώρα Προέλευσης των προϊόντων.
5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Όλα τα γεύματα σίτισης θα παραδίδονται στο
ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ
(Κ.Φ.Α.Α.Α.Α), ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Τ.Κ. 37600, με
μεταφορικό μέσο του επιλεγέντος προμηθευτή, κατόπιν συνεννόησης με την
υπεύθυνη του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, κα ΙΩΑΝΝΑ – ΣΥΛΒΙΑ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ,
τηλ. 24280 92202.
6. ΠΛΗΡΩΜΗ: Με πίστωση, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την είσπραξη των
δόσεων χρηματοδότησης από το αρμόδιο Φορέα Χρηματοδότησης του
προγράμματος με τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του
υπευθύνου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ και με προσκόμιση φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσά πάνω από ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
(1.500,00 €).
7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ:
α. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει ή
παραλείπει ορισμένα είδη του καθημερινού μενού, ο Ε.Ε.Σ. έχει το δικαίωμα
να αγοράσει τα είδη από το ελεύθερο εμπόριο χωρίς διαγωνισμό, η δε

επιπλέον διαφορά τιμής καθώς και κάθε άλλη δαπάνη θα βαρύνει τον
προμηθευτή.
β. Ο προμηθευτής θα συσκευάσει όλα τα αγαθά με ασφαλή υλικά και με
κάθε επιμέλεια σύμφωνα με τις συνήθεις εμπορικές προδιαγραφές της
συσκευασίας για το είδος των προϊόντων ώστε να είναι κατάλληλα για την
διαφύλαξη και την συντήρησή τους κατά την μεταφορά.
Ο Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε αλλοίωση ή
ακαταλληλότητα του προϊόντος που προκύπτει από ελαττωματική ή
ακατάλληλη συσκευασία.
γ.

Σε

περίπτωση

που

οι

παραλείψεις

και

οι

καθυστερήσεις

επαναλαμβάνονται συστηματικά ή σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής
αγορανομικής παράβασης, τότε ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η
εγγύησή του περιέρχεται στον Ε.Ε.Σ. χωρίς άλλη διατύπωση, αποκλειομένης
κάθε προσφυγής στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ή οποιαδήποτε άλλη ΑΡΧΗ.
δ. Η Επιτροπή παραλαβής δύναται να αρνηθεί την παραλαβή του προϊόντος
και να πάρει δείγμα για την εξακρίβωση της ποιότητας. Όταν από την
εξέταση του δείγματος αποδειχθεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι όροι της
σύμβασης, τότε τα έξοδα δειγματοληψίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ενώ
σε αντίθετη περίπτωση τον Ε.Ε.Σ.
8. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις
3/3/2017 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος.
9. Η Διοίκηση του Ε.Ε.Σ. μετά την αξιολόγηση των προσφορών ενημερώνεται
για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και διατηρεί το δικαίωμα κατά την
κρίση της για το συμφέρον του Ε.Ε.Σ. να εγκρίνει ή απορρίψει αυτό ή να
αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισμού.
10. Το Κέντρο Φιλοξενίας λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού.
11. Η προσφορά αφορά το χρονικό διάστημα από 1/3/2017 έως 31/12/2017
ημερομηνία λήξης του προγράμματος.
Αθήνα 13/2/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Dr. Αντώνιος Αυγερινός
Φαρμακοποιός Υπ/γος ε.α.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ευαγγελία Βελέντζα- Ζουρούδη
Οικονομολόγος

