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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια τσουρεκιών και λαµπάδων για τις ανάγκες των Πασχαλινών
εκδηλώσεων στα έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του
∆ήµου Πειραιά.

Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 4.311,46€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ θα βαρύνει τον οικείου Κ.Α 15.6474.03 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2016.
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:
Α΄ ΟΜΑ∆Α
Α/Α

1

ΠΡΟΪΟΝ

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ
ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
350 gr

ΜΟΝΑ∆Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1.469
2,25/ τεµ

ΑΞΙΑ

3.305,25

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (23%)

3.305,25
760,207

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

4065,46

Β΄ ΟΜΑ∆Α
Α/Α

2

ΠΡΟΙΟΝ

ΜΟΝΑ∆Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1600
0,125
200,00

ΛΑΜΠΑ∆ΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (23%)

200,00
46,00

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

246,00

ΣΥΝΟΛΟ
Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

3.305,25
760,207
4.065,46

200,00
46,00
246,00

3.505,,25
806,207
4.311,46
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Το παρόν Τιµολόγιο αφορά την Προµήθεια Τσουρεκιών και λαµπάδων για τις
ανάγκες των Πασχαλινών Εκδηλώσεων στα (11) Κέντρα Αγάπης και
Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.)
ΟΜΑ∆Α Α
Άρθρο 1: Τσουρέκια σε συσκευασία 350gr
Τιµή τσουρεκιού 2,25 το τεµάχιο ( δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά).
ΟΜΑ∆Α Β

Άρθρο 2 : Λαµπάδα
Τιµή λαµπάδας 0, 125 € το τεµάχιο (εκατόν είκοσι πέντε λεπτά ).
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
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ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Κ.Α.Π.Η.)

Ο
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ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια τσουρεκιών και
λαµπάδων για τις ανάγκες των Πασχαλινών Εκδηλώσεων στα έντεκα (11) Κέντρα
Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά .
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των #.4.311,46.# €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και βαρύνει τον οικείο Κ.Α 15.6474.03 του
προϋπολογισµού για το οικονοµικού έτους 2016.
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί
µε την διαδικασία του πρόχειρου
διαγωνισµού ή στην απευθείας ανάθεση
Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 11389/23-393 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών ¨περί Ενιαίου
Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ¨ (ΕΚΠΟΤΑ)
β) άρθρο 157Ν.4281/2014
γ) Ν. 2286/95 «Προµήθεια του ∆ηµ. Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων.
δ) Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Άρθρο 3ο

Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Η τεχνική περιγραφή.

2. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
3 Το τιµολόγιο
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.

Άρθρο 4ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσφέρουν µία ή περισσότερες οµάδες αλλά
πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη της οµάδας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι
αρίστης ποιότητας.
Τα τσουρέκια θα πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών όπως ισχύουν σήµερα.
H κατακύρωση γίνεται στο συµµετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή µε βάση τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής ,που προσφέρει την
χαµηλότερη Τιµή.

Άρθρο 5ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί έχει την υποχρέωση να προσέλθει αµέσως στη
Νοµική Υπηρεσία για την υπογραφή της σύµβασης.

Άρθρο 6ο
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης , ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να καταθέτει πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας
των ειδών χωρίς Φ.Π.Α
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής
είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία
έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά
και η οποία δεν οφείλετε σε κακή χρήση.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον
ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Η παράδοση των ειδών από τον προµηθευτή θα γίνει εντός µίας (1) ηµέρας
κατόπιν συνεννόηση από την υπογραφή της σύµβασης στα Κ.Α.Π.Η που θα του
υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Άρθρο 7ο
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος την παράδοση των ειδών σε
προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία µας και σε
προκαθορισµένους χώρους των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από τον υπεύθυνο του κάθε Κέντρου Αγάπης
και αλληλεγγύης. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και κατόπιν συντάσσεται από την υπεύθυνο παραλαβής οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής)

Άρθρο 8ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραγγελία στο σύνολο της,
τα δε τσουρέκια θα πρέπει να είναι συσκευασµένα Οι συσκευασίες των υλικών
θα πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες καταλληλότητας και υγιεινής. Η
µεταφορά θα γίνει µε κατάλληλο µεταφορικό µέσο του προµηθευτή στους χώρους
που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Άρθρο 9ο
Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι
όροι υγιεινής, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος την αντικατάσταση των ειδών
άµεσα µε άλλα κατάλληλα, χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ήµου.

Τα τσουρέκια και οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευαστούν θα είναι
άριστης ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίµων και ποτών
καθώς επίσης των υγειονοµικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων.
Τα τσουρέκια δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά που χαρακτηρίζονται από τη
νοµοθεσία ως επικίνδυνα επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία, και να αναγράφεται η
ηµεροµηνία λήξης.
Οι λαµπάδες πρέπει να είναι λευκές 40 περίπου εκατοστά , σε άριστη κατάσταση,
χωρίς σπασίµατα και εκδορές.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να δεχτεί πιθανό έλεγχο, από αρµόδιο υπάλληλο
του ∆ήµου Πειραιά στους χώρους παρασκευής των τσουρεκιών.

Άρθρο 10ο
Τρόπος πληρωµής
Τα δελτία αποστολής του προµηθευτή θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης την
ηµέρα της παράδοσης τους στον αρµόδιο υπάλληλο. ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν
χρηµατικές διαφορές (υποδιαιρέσεις του ευρώ) και τα τιµολόγια να είναι απολύτως
συσχετισµένα µε τα αντίστοιχα δελτία αποστολής..
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των
ειδών µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα
συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.

Άρθρο 11ο
KΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία βαρύνουν
τον ανάδοχο εκτός από το Φ.Π.Α. που βαρύνει τον ∆ήµο.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια τσουρεκιών και λαµπάδων για τις
ανάγκες των Πασχαλινών Εκδηλώσεων
Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά.

στα έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης και

Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού
4.311,46€ συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ

θα βαρύνει τον οικείου

Κ.Α

15.6474.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2016.
Τα προς προµήθειας είδη είναι:
ΟΜΑ∆Α Α΄
Α/Α

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ σε συσκευασία
350gr

1

ΟΜΑ∆Α Β΄
Α/Α
ΠΡΟΙΟΝ
2
ΛΑΜΠΑ∆ΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

TEMAXIA 1469

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
TEMAXIA 1600

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν µία ή περισσότερες οµάδες αλλά
πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη της οµάδας.
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν
πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους. Τα είδη παραδίδονται έτοιµα προς
χρήση.
Τα τσουρέκια θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε
περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις.
Tα

τσουρέκια δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά που χαρακτηρίζονται

από τη νοµοθεσία ως επικίνδυνα επιβλαβή ή ύποπτα για την Υγεία.
Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους
υγιεινής να τα αντικαταστήσει άµεσα µε υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς
επιβάρυνση του ∆ήµου.

Τα τσουρέκια

θα είναι σε συσκευασία 350γρ θα πρέπει να είναι

παρασκευασµένα από νωπή ζύµη µε υλικά Α’ ποιότητας (γάλα, αυγά, αλεύρι
κτλ.), συσκευασµένα και να πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και
ποτών και να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης..
Οι λαµπάδες θα πρέπει να είναι λευκές 40 εκατοστά περίπου, θα πρέπει να
είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς σπασίµατα και εκδορές.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΑΓ.
Ν.
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
Ε.Σ.Υ).

Ο
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

