ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 66133
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης
Τηλέφωνο: 2521350630
Φαξ:2521350748
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr

Δράμα: 13/11/2019
Αρ. Πρωτ.:34936

Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια catering για
διοργάνωση ημερίδας με θέμα “Επικοινωνία-Διαχείριση Συγκρούσεων στον Τομέα Υγείας και
Πρόνοιας” στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας
και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας”, με την διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης.
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια catering για διοργάνωση ημερίδας με
θέμα “Επικοινωνία-Διαχείριση Συγκρούσεων στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας” στις 1312-2019 από τις 10 π.μ. έως τις 2.30μ.μ στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
Δήμου Δράμας, στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Κέντρο Κοινότητας
και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας”, με κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020”, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα αριθμ.
Πρωτ.34110/06-11-2019 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. Η έγκριση της δαπάνης έγινε με την
αρ.495/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Δράμας ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε
με την αριθμ. 1243/06-11-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Τεχνική περιγραφή
Σκοπός της ημερίδας είναι να εμπλουτίσουν τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας και Παραρτήματος
Ρομά της περιφέρειας ΑΜΘ αλλά και άλλων φορέων τις γνώσεις τους σε θεωρητικό αλλά και σε
πρακτικό επίπεδο, με συγκεκριμένες τεχνικές και πρακτικά εργαλεία (βιωματικές ασκήσεις) για την
αποφυγή συγκρούσεων και κατ’ επέκτασιν την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους πολίτες.
Για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης είναι απαραίτητη η προμήθεια catering (τροφίμων,
αναψυκτικών, καφέ κ.λ.π.). Ο προμηθευτής, ο οποίος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO
22000, υποχρεούται να παρέχει τα υλικά τόσο πριν την έναρξη όσο και στο ενδιάμεσο διάλειμμα.
Η προμήθεια catering θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο “τα παρακάτω υλικά :







Χυμοί (φυσικός πορτοκάλι)
Καφέ (Γαλλικό )
Εμφιαλωμένα νερά
Κουλουράκια
Πεϊνιρλί
Κέικ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για 55 άτομα: 385,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 15894400-5 Πρόχειρο φαγητό

Η προμήθεια catering,

θα πραγματοποιηθεί, στις 13-12-2019 από τις 10 π.μ. έως τις

2.30μ.μ στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Δράμας επί της οδού Βερμίου 2 και
1ης Ιουλίου
Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για τη σωστή εξυπηρέτηση των καλεσμένων της ημερίδας
διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό (τραπέζια, σερβίτσια κ.λ.π.) και προσωπικό.
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα
18/11/2019 και ώρα 11:30 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για τις εργασίες……………………………..
Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα που θα δώσει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση
Δημάρχου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος
Μιλτιάδης Μίλτος στο τηλ. 2521350630.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Δήμος Δράμας
Τμήμα Προμηθειών

”Προμήθεια catering για διοργάνωση
ημερίδας στις 13-12-2019 με θέμα
“Επικοινωνία-Διαχείριση Συγκρούσεων
στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας”

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΑΤΟΜΑ

ΤΙΜΗ
KAT'ATOMO
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Προμήθεια Catering

1








Χυμοί (φυσικός πορτοκάλι)
Καφέ (Γαλλικό )
Εμφιαλωμένα νερά
Κουλουράκια
Πεϊνιρλί
Κέικ

55

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………
Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.
Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας
Δράμα

/

/2019

