ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Ευαγγελία Αγαλοπούλου
Τηλ. 2131601833

Πειραιάς …28-5-2013...

Προµήθεια αναψυκτικών για τις ανάγκες των έντεκα
(11) Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του
∆ήµου Πειραιά.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια αναψυκτικών για τις ανάγκες των έντεκα (11)
Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε € 10.959,76 πλέον Φ.Π.Α ήτοι σε
13.480,53€ θα βαρύνει µέρους του οικείου Κ.Α 15.6481.06 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
για το οικονοµικό έτος 2013 και µέρους του αντίστοιχοι κωδικού για το 2014.

Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπαριθµ. 11389/23-3-93 (ΦΕΚ
185/Β) Υπουργικής Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών ¨περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών
ΟΤΑ¨ (ΕΚΠΟΤΑ).
Άρθρο 3ο
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται Έλληνες πολίτες που ασκούν εµπορία των υπό προµήθεια
ειδών.
Την ηµέρα του διαγωνισµού οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν:
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους
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2. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
Άρθρο 4ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη.
Τα αναψυκτικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, ευρείας κατανάλωσης και στα
τυποποιηµένα θα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης τους. Όλα τα είδη θα πληρούν τις
προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών όπως ισχύει σήµερα.

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
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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 10% 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 οφείλεται σε κακή
χρήση.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η
εγγυητική καλής εκτέλεσης .
Άρθρο 7ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον προµηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις
1.
2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ
2.
0.30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
του Υπουργείου Ανάπτυξης
3.
0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου και
4.
Φόρος εισοδήµατος 4%
και τα έξοδα του συµφωνητικού πλην του Φ.Π.Α ο οποίος βαρύνει το ∆ήµο
Άρθρο 8ο
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών από τον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις
ανάγκες των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ.) Η συνολική διάρκεια της σύµβασης
θα έχει. διάρκεια δώδεκα µήνες µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία υπογραφής της
συµβάσεως.
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Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη στα κατά τόπους Κέντρα Αγάπης και
Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) µε δικές του δαπάνες και µεταφορικά µέσα σε προθεσµία δύο ηµερών από
την ειδοποίηση από τους υπεύθυνους του κάθε Κέντρου Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ).
Άρθρο 9ο
Οι ποσότητες που αναγράφονται στον προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές, δεδοµένου ότι δεν
µπορούν να προβλεφθούν ακριβώς, λόγω της ιδιοµορφίας της προµήθειας.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη
διάρκεια της σύµβασης να αυξοµειώσει τις ποσότητες των ειδών µέχρι το ύψος του συµβατικού
ποσού.
Άρθρο 10ο
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στα κατά τόπους Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης
ΚΑΠΗ) µε κατάλληλα µεταφορικά µέσα και προσωπικό του αναδόχου προµηθευτή.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΑΓ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΡΗ

(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Ευαγγελία Αγαλοπούλου
Τηλ. 2131601833

Πειραιάς…28-5-2013…

Προµήθεια αναψυκτικών για τις ανάγκες των
έντεκα
(11) .Κέντρων
Αγάπης και
Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια αναψυκτικών για τις ανάγκες των έντεκα (11)
Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ.
191/24-4-2013…απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αναγκαιότητας
Τα προς προµήθεια είδη είναι:
Α/Α
1

2

3

4

5

6

ΕΙ∆ΟΣ
PEPSI COLA
ΚΙΒΩΤΙΟ
(250 ml X 24 τεµ)
ΛΕΜΟΝΙΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟ
(250 ml X 24 τεµ)
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΠΛΕ
ΚΙΒΩΤΙΟ
(250 ml X 24 τεµ)
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΙΒΩΤΙΟ
(250 ml X 24 τεµ)
SPRITE – SEVEN UP
ΚΙΒΩΤΙΟ
(250 ml X 24 τεµ)
ΣΟ∆Α
ΚΙΒΩΤΙΟ
(250 ml X 24 τεµ)

Όλα τα αναψυκτικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, ευρείας κατανάλωσης και να
αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης τους. Τα παραδιδόµενα είδη πρέπει να έχουν ηµεροµηνία λήξης
τουλάχιστον

πέντε µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής τους στα Κέντρα

Αγάπης και

Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά Όλα τα είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών όπως ισχύει σήµερα.

Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 13.480,53.€
συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ

θα βαρύνει µέρους του οικείου
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Κ.Α 15.6481.06 του

προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2013 και µέρους του αντίστοιχοι κωδικού
για το 2014.

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΑΓ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΡΗ

(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ: Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
Τηλ. 2131601833

Πειραιάς…28-5-2013…

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια αναψυκτικών για τις ανάγκες των έντεκα (11) .Κέντρων …………Αγάπης
και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά.»

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την προµήθεια

αναψυκτικών για τις ανάγκες των έντεκα (11) Κέντρων Αγάπης και

Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά όπως αυτά αναφέρονται και περιγράφονται στις
τεχνικές περιγραφές.
Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού …13.480,53…..€
συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ

θα βαρύνει µέρους του οικείου
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Κ.Α 15.6481.06 του

προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2013 και µέρους του αντίστοιχοι κωδικού
για το 2014.
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:
Α/Α

1
2
3
4
5
6

ΠΡΟΙΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΑΞΙΑ

152

9,36

1.422,72

289

9,36

2.705,04

262

9,36

2.452,32

268

9,36

2.508,48

152

9,36

1.422,72

69

6,50

448,50

ΚΙΒΩΤΙΟ
(250 ml X 24 τεµ)
ΛΕΜΟΝΙΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΟ
(250 ml X 24 τεµ)
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΚΙΒΩΤΙΟ
(250 ml X 24 τεµ)
ΜΠΛΕ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΚΙΒΩΤΙΟ
ΚΟΚΚΙΝΗ
(250 ml X 24 τεµ)
SPRITE – SEVEN ΚΙΒΩΤΙΟ
UP
(250 ml X 24 τεµ)
ΣΟ∆Α
ΚΙΒΩΤΙΟ
(250 ml X 24 τεµ)
PEPSI COLA

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%

10.959,78
2.520,75

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

13.480,53

Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές και µπορούν να αυξοµειωθούν ανάλογα µε τις ανάγκες
των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης αλλά έως το ύψος του προϋπολογισθέντος ποσού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΑΓ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΡΗ

(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ)
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