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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάθεση προµήθειας εδεσµάτων και
αναψυκτικών για την κάλυψη των εκδηλώσεων <<κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίττας
2016>> και για τις πέντε ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου Πειραιά.
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των #3.233,67€#
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
και βαρύνει τον οικείο Κ.Α 10.6471.03 του
προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 και του υπό έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2016.
Άρθρο 2ο
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τα κάτωθι:
1. Τις διατάξεις:
1.1 ΥΠ ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ 185Β) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης »
1.2 Του Ν. 3852/7-6-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
1.3 Του Π.∆. 28/1980 (Φ.Ε.Κ. 11/15-1-1980, τ. Α΄), «περί εκτελέσεως έργων
και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 3ο
Συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.

Η τεχνική περιγραφή.
Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Τιµολόγιο.

Άρθρο 4ο
Η διάρκεια της σύµβασης είναι τρεις (3) µήνες και λήγει µε την παράδοση από
τον προµηθευτή όλων των υλικών και στις πέντε δηµοτικές κοινότητες
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα εδέσµατα και τα
αναψυκτικά σε προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία
µας και σε προκαθορισµένους χώρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από τον υπεύθυνο της κάθε ∆ηµοτικής
Κοινότητας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον
το επιθυµεί ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.

Άρθρο 5ο
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραγγελία στο σύνολο της (όλα
τα υλικά) σε χάρτινα ειδικά κουτιά όσον αφορά τα τυροπιτάκια, τα πιροσκί και τα
γλυκίσµατα. Οι συσκευασίες καθώς και τα σκεύη µεταφοράς 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 6ο
Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι όροι
υγιεινής, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τα εδέσµατα άµεσα µε
άλλα κατάλληλα, χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τα εδέσµατα 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 εδέσµατα δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά που χαρακτηρίζονται από τη
νοµοθεσία ως επικίνδυνα επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.

Άρθρο 7ο
Ο προµηθευτής υποχρεούται να δεχτεί πιθανό έλεγχο, από αρµόδιο υπάλληλο
του ∆ήµου Πειραιά στους χώρους παρασκευής των εδεσµάτων.

Άρθρο 8ο
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια,
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας. Το ύψος της εγγυητικής
επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της
σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται
έκπτωτος.

Άρθρο 9ο
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.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα αφορά στην ανάθεση προµήθειας εδεσµάτων και αναψυκτικών
για την κάλυψη των εκδηλώσεων <<κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίττας
2016>> και για τις πέντε ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου Πειραιά.
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 σε χάρτινα ειδικά κουτιά όσον αφορά τα τυροπιτάκια, τα πιροσκί,
καθώς και τα γλυκίσµατα. Τα αναψυκτικά παγωµένα.
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, και πρέπει να πληρούν τις
εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις και να φαίνεται η ηµεροµηνία
λήξης.
Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους
όρους υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη της
Υπηρεσίας χωρίς επιβάρυνση του ∆ήµου.

Α/Α

1
2
3
4
5

ΠΡΟΙΟΝ

Πίτες ολόκληρες και κοµµάτια
Τυροπιτάκια
Πιροσκί Λουκάνικο
Γλυκίσµατα
Αναψυκτικά 1,5 λίτρα
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

140 κιλά
50 κιλά
50 κιλά
90 κιλά
100 φιάλες
330 κιλά εδέσµατα
&100 φιάλες αναψυκτικών

2015

Πίτα
Οι πίτες θα είναι πέντε ολόκληρες µία για κάθε Κοινότητα βάρους επτά κιλών
και τα υπόλοιπα 105 κιλά σε τεµάχια τυλιγµένα σε σελοφάν
Τυροπιτάκια
Τα τυροπιτάκια θα πρέπει να είναι παρασκευασµένα από ζύµη σφολιάτα ή
κουρού και η γέµιση τους από φέτα ελληνικής προελεύσεως Α΄ ποιότητας
καθώς και νωπή µυζήθρα ελληνικής προελεύσεως
Πιροσκί λουκάνικο
Τα πιροσκί θα πρέπει να είναι παρασκευασµένα από νωπή ζύµη και από
λουκάνικο Α΄ ποιότητας ελληνικής προέλευσης.
Γλυκίσµατα
Τα Γλυκίσµατα θα πρέπει να είναι φρέσκα και παρασκευασµένα από Α΄
ποιότητας υλικά
Αναψυκτικά
Τα αναψυκτικά θα πρέπει να είναι παγωµένα και να συνοδεύονται από
πλαστικά ποτήρια
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Πειραιάς

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια εδεσµάτων και αναψυκτικών για την κάλυψη των
εκδηλώσεων <<κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίττας 2016>> και για τις πέντε
∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου Πειραιά όπως αυτά αναφέρονται και
περιγράφονται στις τεχνικές περιγραφές.
Το κόστος δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ποσού 2.629,00 € πλέον ΦΠΑ
23%, ήτοι συνολικού ποσού 3.233,67 € συµπ/νου του ΦΠΑ, θα βαρύνει τον
οικείο Κ.Α 10.6471.03 του υπό έγκριση προϋπολογισµού έτους 2016.
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:
Α/Α

1
2
3
4
5

ΠΡΟΙΟΝ

Πίτες ολόκληρες
και κοµµάτια
Τυροπιτάκια
Πιροσκί
Λουκάνικο
Γλυκίσµατα
Αναψυκτικά 1,5
λίτρα
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

Κιλά

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (σε €)

ΑΞΙΑ
Χωρίς ΦΠΑ (σε €)

ΑΞΙΑ
Συµπ/νου του ΦΠΑ
23% (σε €)

140

6,40

896,00

1.102,08

Κιλά
Κιλά

50
50

8,00
8,00

400,00
400,00

492,00
492,00

Κιλά
Φιάλες

90
100

8,70
1,50

783,00
150,00

963,09
184,5

2.629,00

3.233,67
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια εδεσµάτων και αναψυκτικών για
την κάλυψη των εκδηλώσεων <<κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίττας 2016>>
και για τις πέντε ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου Πειραιά.
Άρθρο 1ο
Πίτες ολόκληρες και κοµµάται: ποσού 6,40 € (έξι ευρώ και σαράντα λεπτά) το
κιλό
Άρθρο 2ο
Τυροπιτάκια: ποσού 8,00 € (οκτώ ευρώ) το κιλό
Άρθρο 3ο
Πιροσκί λουκάνικο: ποσού 8,00 € (οκτώ ευρώ) το κιλό
Άρθρο 4ο
Γλυκίσµατα : ποσού 8,70 € (οκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) το κιλό
Άρθρο 5ο
Αναψυκτικά : ποσού 1,50 € (ένα ευρώ και πενήντα λεπτά) η φιάλη
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