
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ WELCOMMON

Ημερομηνία: 8 Σεπτεμβρίου 2016

Αντικείμενο της σύμβασης: Σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών σίτισης 
του Ξενώνα Welcommon, συνολικής δυναμικής τουλάχιστον 150 ατόμων. 

Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Συνολικός Προϋπολογισμός: Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΑΤΑ ΑΕ 
(Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Ανάπτυξη 
Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης), στο πλαίσιο 
σύμβασης μεταξύ ΕΑΤΑ ΑΕ και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες.
Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου δεν μπορεί να υπερβεί το 
ποσό των 150.000€ (εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.

Χρονική διάρκεια του έργου: έως 31/12/2016

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: έως και 13/9/2016, ώρα 
14:00.

Τόπος Υποβολής προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα αντίτυπο 
στη Γραμματεία του Ξενώνα Welcommon (Καποδιστρίου 4, Αθήνα) ή 
ηλεκτρονικά στο email: welcommon.project@gmail.com σε μορφή .pdf, 
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ένδειξη «για την πρόσκληση 
σίτισης».

Διευκρινίσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν σχετικές διευκρινήσεις 
αποστέλλοντας τα ερωτήματά τους στο email welcommon.project@gmail.com
με την ένδειξη: «διευκρινήσεις για την σίτιση του ξενώνα Welcommon» ή 
τηλεφωνικά στο 210-3810646 (8:00 έως 16:00).

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
εκτός πιθανά των αναγκαίων τεχνικών όρων, που μπορεί να είναι στην 
αγγλική γλώσσα. Δεν είναι δεκτές χειρόγραφες προσφορές. 

Ισχύς Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Τιμές: Οι τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ (€) και να αναγράφονται ολογράφως 
και αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι 
προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, 
συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το έργο. 
Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η προσφερόμενη 
τιμή άνευ ΦΠΑ.



Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Διάρκεια έργου: Η παροχή υπηρεσιών σίτισης θα πρέπει να είναι σε 
καθημερινή βάση (7 ημέρες την εβδομάδα) και θα αφορά σε:

 Πρωινό και 2 γεύματα ημερησίως ή
 Δύο γεύματα ημερησίως (με μειωμένο το κόστος του πρωινού).

Η υπηρεσία θα προσφέρετε για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης έως και 31/12/2016 και ανάλογα με τις ανάγκες του Ξενώνα και τον 
αριθμό των φιλοξενούμενων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το WELCOMMON,  το κοινοτικό κέντρο – ξενώνας για πρόσφυγες συνδυάζει 
τη φιλοξενία με δράσεις κοινωνικής ένταξης τους. Ο Άνεμος Ανανέωσης 
(Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) προχώρησε, στην δημιουργία και 
λειτουργία του WELCOMMON σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος 
για την επανεγκατάσταση των προσφύγων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες (UNHCR). 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη της παροχής υπηρεσιών για τις 
ανάγκες της σίτισης των φιλοξενημένων (τουλάχιστον 150 ατόμων).
Το καθημερινό «μενού» για τα κύρια γεύματα θα είναι σχετικό με 
προτεινόμενο στο Παράρτημα Ι. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει χοιρινό ή 
προϊόντα πχ: ζαμπόν ή μπέικον ή χοιρινό λίπος, και πρέπει να 
παρασκευάζονται από ποιοτικά υλικά και όσο το δυνατόν περισσότερο από 
βιολογικά προϊόντα. Θα πρέπει να είναι γευστικό και οι μερίδες επαρκείς.
Το φαγητό δεν θα πρέπει να φτάνει στον ξενώνα σε ατομικές συσκευασίες, 
μιας και θα χρησιμοποιούνται πιάτα πολλαπλών χρήσεων. Για τον λόγο αυτό 
κατά την διάρκεια των γευμάτων θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη εκ μέρους 
του προσφέροντος για την διάθεση προσωπικού για την διανομή τους. 

Τόπος και χρόνος παράδοσης:  Ξενώνας Welcommon, Καποδιστρίου 4, 
Αθήνα.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνετε μέσα σε τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του παραστατικού. 
Η τελικό ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον πραγματικό αριθμό των 
φιλοξενούμενων ανά μήνα, οπότε θα εκδίδεται το σχετικό παραστατικό. 

Περιεχόμενο προσφορών:
Οι προσφορές υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 Επιστολή υποβολής προσφοράς σε δύο σκέλη όπως περιγράφετε 
στην παράγραφο «διάρκεια έργου», την οποία υπογράφει ο/η 
υποψήφιος/α Ανάδοχος, η οποία θα περιλαμβάνει εβδομαδιαίο μενού. 

 Περιγραφή του Προσφέροντος: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
φαξ, e-mail, όνομα του νομίμου εκπροσώπου για την προσφορά.

 Περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας με αναλυτική αναφορά 
στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που τηρούνται, 



συνοδευμένη από σχετικό υλικό τεκμηρίωσης. Τα κατατιθέμενα 
prospectus πρέπει να επαληθευθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές.

 Οικονομική προσφορά: Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Οφείλει να διατυπώνεται ολογράφως 
και αριθμητικώς (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ) αναλυτικά για κάθε 
προσφερόμενο είδος και συνολικά. Οι τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ. Η 
προσφορά πρέπει να περιέχει 2 εναλλακτικές τιμές με την ταυτόχρονη 
πρόβλεψη για διάθεση προσωπικού κατά την διανομή (η οποία θα 
προσδιοριστεί από τον Υπεύθυνο της Δομής) : 

1. τιμή για πρωινό και 2 γεύματα, ανά άτομο/ ανά ημέρα
2. τιμή για 2 γεύματα, ανά άτομο/ ανά ημέρα

 Επιπρόσθετα: οι προσφέροντες την υπηρεσία πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους ότι στην προσφορά οφείλουν να αναφέρουν τις συσκευασίες 
που χρησιμοποιούν.

Κριτήρια Αξιολόγησης:
 Συνολικό κόστος
 Ποιότητα του φαγητού και των υπηρεσιών
 Κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοση (εφόσον αυτή μπορεί να 

τεκμηριωθεί σχετικά). 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ της 
Κοιν.Σ.Επ «Άνεμος Ανανέωσης» και του Αναδόχου. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΝΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ – (Ενδεικτικό μενού 2 εβδομάδων για τα κυρίως 
γεύματα)
(δεν πρέπει να περιλαμβάνει ποτέ χοιρινό ή προϊόντα χοιρινού π.χ. ζαμπόν ή 
μπέικον ή χοιρινό λίπος)

Το πρωινό θα μπορούσε να αποτελείται από:
- Ψωμί ή/και αραβικές πίτες
- Βούτυρο 
- Μαρμελάδα ή/και Μέλι 
- Γάλα, τσάι, καφέ

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

1 Αρνί ή κατσίκι στο φούρνο με πατάτες
Συνοδευτικά: Σαλάτα εποχής, Τυρί, Φρούτο

2 Διάφορα λαχανικά γεμιστά με ρύζι
Συνοδευτικά: Τυρί, Ελιές, Σαλάτα, Φρούτο

3 Κοτόπουλο με μπάμιες
Συνοδευτικά: Ρύζι, Φρούτο

4 Κεμπάπ
Συνοδευτικά: Ρύζι, Σαλάτα, Τυρί, Φρούτο

5 Ψάρι φούρνου (π.χ. γλώσσα, γαλέος, 
μπακαλιάρος)
Συνοδευτικά: Πατάτες βραστές, Παντζάρια 
σαλάτα, Φρούτο

6 Φακές
Συνοδευτικά: Ελιές, Σαρδέλες, Φρούτο

7 Μπριάμ
Συνοδευτικά: Τυρί, Φρούτο

8
Αρνί καπαμά με ρύζι
Συνοδευτικά: Σαλάτα, Φρούτο

9
Γίγαντες φούρνου
Συνοδευτικά:  Ελιές, Τυρί, Φρούτο

10 Ρολό από μοσχαρίσιο κιμά με αυγό
Συνοδευτικά:  Ρύζι, Σαλάτα, Φρούτο

11 Κοτόπουλο κοκκινιστό με ρύζι
Συνοδευτικά:  Σαλάτα, Φρούτο

12 Μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί
Συνοδευτικά:  Ρύζι, Τυρί, Φρούτο

13 Διάφορα λαχανικά γεμιστά με μοσχαρίσιο κιμά
Συνοδευτικά:  Σαλάτα, Φρούτο



14
Διάφορα λαχανικά γεμιστά με μοσχαρίσιο κιμά
Συνοδευτικά:  Σαλάτα, Φρούτο

15 Ρεβίθια
Συνοδευτικά: Χορτοκεφτέδες (π.χ. 
κολοκυθοκεφτέδες και πατατοκεφτέδες), Ελιές, 
Φρούτο

ΒΡΑΔΙΝΟ

1 Σάντουιτς Φαλάφελ, Γιαούρτι, Φρούτο

2

Αυγά με ντομάτες, Πατάτες τηγανιτές ή βραστές, 
Φρούτο

3 Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας, Τυρί, Φρούτο

4 Ρύζι πιλάφι με λαχανικά, Τυρί, Φρούτο

5 Φασολάκια φρέσκα λαδερά, Ρύζι, Φρούτο

6 Σπανακοτυρόπιτα, Μελιτζανοσαλάτα, Φρούτο

7 Σουβλάκια, Τζατζίκι, Σαλάτα, Φρούτο

8 Σάντουιτς Φαλάφελ, Γιαούρτι, Φρούτο

9 Ντοματόρυζο, Σαλάτα, Τυρί, Φρούτο

10 Αρακάς με πατάτες λαδερά, Τυρί, Φρούτο

11

Σπανακόρυζο ή πρασόριζο, Πατάτες φούρνου, 
Τυρί, Φρούτο

12 Γαύρος ή σαρδέλες φούρνου, Σαλάτα
Φρούτο

13 Μακαρόνια φούρνου με τυρί (ογκρατέν )
Σαλάτα
Φρούτο

14

Χορτόπιτα (σπανακόπιτα ή πρασόπιτα ή 
κολοκυθόπιτα)
Τυρί
Φρούτο


