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ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16/10/2014

ΘΕΜΑ: « Προµήθεια Τροφίµων µέσω διατακτικών που θα
δοθούν σε οικονοµικά αδύνατους δηµότες και κατοίκους µας
εν όψει των Χριστουγέννων του 2014»
K.A. 15 6481.05 ΠΟΣΟΥ 52.920€ πλέον Φ.Π..Α

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια τροφίµων τα οποία θα µοιρασθούν µέσω
διατακτικών-τροφίµων, τις οποίες θα εκδώσει και θα διανείµει ο ∆ήµος µας σε τρίτα πρόσωπακοµιστές, οικονοµικά αδύνατους δηµότες και κατοίκους της πόλης µας εν όψει της εορτής των
Χριστουγέννων.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε € 52.920 πλέον Φ.Π.Α ήτοι σε € 59.799,60
και θα βαρύνει τον Κ.Α 15 6481.05 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2014.
Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 11389/23-3-93
(ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών ¨περί Ενιαίου Κανονισµού
Προµηθειών ΟΤΑ¨ (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν. 2362/95 αρ. 83 Υ.Α. 35130/739(ΦΕΚ Β΄1291/10)
Άρθρο 3ο
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται Super Markets που έχουν την έδρα τους ή
υποκατάστηµα στην περιοχή του ∆ήµου µας.
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
2. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
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Άρθρο 4ο
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν συνολικά όλα τα είδη που αναφέρονται στην
Τεχνική Περιγραφή και δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για ορισµένα είδη.
Τα τρόφιµα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, ευρείας κατανάλωσης και στα
τυποποιηµένα θα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης τους.
Στην προσφορά θα κατονοµάζονται υποχρεωτικά τα εξής:
• Για τα βοοειδή η προέλευση και ο παραγωγός
• Για τα τυποποιηµένα και συσκευασµένα προϊόντα π.χ ζυµαρικά,
γαλακτοκοµικά, λάδι η βιοµηχανία παραγωγής ή προέλευση, εµπορικό σήµα
κλπ
Όλα τα τρόφιµα θα πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών
όπως ισχύει σήµερα.
Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικά ποιότητας των
προς προµήθεια ειδών από τις εταιρείες προέλευσης των προϊόντων.
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
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον προµηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις και τα έξοδα του
συµφωνητικού πλην του Φ.Π.Α ο οποίος βαρύνει το ∆ήµο
Άρθρο 7ο
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η προµήθεια θα
ανατεθεί στον αµέσως επόµενο µειοδότη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 8ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής υποχρεούται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης να διαθέτει όλα
τα είδη στο κατάστηµά του.
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 την οριστική
καταγραφή των απόρων να αυξοµειώσει τις ποσότητες µέχρι το ύψος του προϋπολογισµού της
µελέτης.
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Άρθρο 10ο
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κατάστηµα του προµηθευτή µε την προσκόµιση
διατακτικής, η οποία θα είναι ονοµαστική και στην οποία θα αναφέρονται τα είδη που δικαιούται ο
κοµιστής από τα οποία θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει την ποσότητα και να
αντικαταστήσει κάποια είδη τροφίµων µε άλλα που έχουν προβλεφθεί στο έντυπο της διατακτικής.
Ο έλεγχος της παραλαβής των τροφίµων θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή προµηθειών.

Άρθρο 11ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Η προθεσµία παράδοσης των ειδών σε κάθε δικαιούχο θα αναφέρεται πάνω στη
διατακτική και την οποία οφείλει να τηρήσει απαρέγκλιτα ο προµηθευτής.
Άρθρο 12ο
∆είγµα των διατακτικών θα δοθεί στον προµηθευτή πριν την έναρξη διανοµής των
τροφίµων από το κατάστηµα του προς αποφυγή παρερµηνειών και συγχύσεων.
Άρθρο 13ο
Μετά το πέρας της προµήθειας σε συνεργασία µε το Τµήµα Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων
ο προµηθευτής θα προσκοµίσει όλες τις πρωτότυπες διατακτικές µαζί µε την απλή απόδειξη
είσπραξης.
Άρθρο 14ο
Η ολοκλήρωση της προµήθειας θα γίνει µέχρι τις 31/12/2014
Άρθρο 15ο
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης και της µελέτης θα έχει το
Τµήµα Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων.

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΟΥΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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O
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ
∆/ΝΤΗΣ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ.
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16/10/2014

ΘΕΜΑ: « Προµήθεια Τροφίµων µέσω διατακτικών που θα
δοθούν σε οικονοµικά αδύνατους δηµότες και κατοίκους µας εν
όψει των Χριστουγέννων του 2014»
K.A. 15 6481.05 ΠΟΣΟΥ 52.920€ πλέον Φ.Π..Α
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια τροφίµων τα οποία θα διανεµηθούν µέσω
διατακτικών-τροφίµων, τις οποίες θα εκδώσει και θα διανείµει ο ∆ήµος µας σε τρίτα πρόσωπακοµιστές, σε οικονοµικά αδύνατους δηµότες και κατοίκους της πόλης µας εν όψει της εορτής των
Χριστουγέννων.
Τα προς προµήθεια τρόφιµα τα οποία θα διατεθούν και επί των οποίων θα δοθεί η
προσφορά, είναι τα εξής:
1. Μοσχάρι νωπό Α΄ποιότητας.
2. Μακαρόνια σπαγγέτι Νο 6 συσκευασίας των 500 γρ.
3. Ρύζι καρολίνα εγχώριας προέλευσης συσκευασίας των 500 γρ.
4. Γάλα εβαπορέ, πλήρες συµπυκνωµένο 410 γρ. καθαρό βάρος
5. Ζάχαρη ψιλή λευκή, συσκευασίας των 1.000 γρ
6. Ελαιόλαδο ενός λίτρου, οξύτητας 0-1% σε ελαϊκό οξύ
7. Κουραµπιέδες Α΄ποιότητας
8. Μελοµακάρονα Α΄ποιότητας
Τα τρόφιµα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, ευρείας κατανάλωσης και στα
τυποποιηµένα να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης τους.
Επί των βοοειδών κατά την παράδοση θα φέρεται υποχρεωτικά η σφραγίδα
προέλευσης καθώς και οι προβλεπόµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδείξεις. Επίσης τα
βοοειδή θα πρέπει:
• Να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας ή ατυχήµατος.
• Να είναι άριστης υγιεινής καταστάσεως και απαλλαγµένα αλλοιώσεων,
κακώσεων και εκδορών
• Να µην αναδύουν κακοσµία και να έχουν φυσιολογικό χρώµα.
• Να µην εµφανίζουν φαινόµενα σήψεως και να είναι καλά συντηρηµένα .
Στην προσφορά θα κατονοµάζονται υποχρεωτικά τα εξής:
• Για τα βοοειδή η προέλευση και ο παραγωγός
• Για τα τυποποιηµένα και συσκευασµένα προϊόντα π.χ ζυµαρικά,
γαλακτοκοµικά, λάδι η βιοµηχανία παραγωγής ή προέλευση, εµπορικό σήµα
κλπ
Όλα τα τρόφιµα θα πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών
όπως ισχύει σήµερα.
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Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικά ποιότητας των
προς προµήθεια ειδών από τις εταιρείες προέλευσης των προϊόντων.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσόν των € 52.920 πλέον
Φ.Π.Α (13%) ήτοι € 59.799,60
Η ανωτέρω προµήθεια περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το 2014 και θα
βαρύνει τον Κ.Α 15 6481.05.
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16/10/2014

ΘΕΜΑ: « Προµήθεια Τροφίµων µέσω διατακτικών που θα
δοθούν σε οικονοµικά αδύνατους δηµότες και κατοίκους µας εν
όψει των Χριστουγέννων του 2014»
K.A. 15 6481.05 ΠΟΣΟΥ 52.920€ πλέον Φ.Π..Α
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
ΑΡΘΡΑ ΕΙ∆Η ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΕ ΕΥΡΩ

1
2
3
4
5
6
7
8

Μοσχάρι
Μακαρόνια
Ρύζι
Γάλα
Ζάχαρη
Ελαιόλαδο
Κουραµπιέδες
Μελοµακάρονα

Κιλό
Κιλό
Κιλό
Τεµάχιο
Κιλό
Λίτρο
Κιλό
Κιλό

9,00
1,70
2,80
0,70
1,00
6,00
11,00
11,00

1800
16.200
1800
3.060
1800
5.040
3600
2.520
900
900
900
5.400
900
9.900
900
9.900
ΣΥΝΟΛΟ
52.920,00€
+ΦΠΑ 13% 6.879,60€
59.799,60€
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Η συνολική δαπάνη θα είναι #59.799,60 € #συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 13%(6.879,60
€ )και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15. 648105 προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014.

Η
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6

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ

