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

ΠΕΙΡΑΙΑΣ…17/3/2014……

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

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την προµήθεια τσουρεκιών και λαµπάδων για τις ανάγκες των Πασχαλινών
εκδηλώσεων στα έντεκα (11) Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου
Πειραιά.
Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού

4.314,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ θα βαρύνει τον οικείου Κ.Α 15.6474.03
του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2014.
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:

Α΄ ΟΜΑ∆Α
Α/Α

1

ΠΡΟΙΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΙΛΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΑΞΙΑ

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ

350 γρ.

1.600

560

2,25/ τεµ

3.600,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (13%)

3.600,00
468,00

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

4068,00

Β΄ ΟΜΑ∆Α
Α/Α

2

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΙΛΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΑΞΙΑ

1600

80

2,50/ κιλό

200,00

ΛΑΜΠΑ∆ΕΣ

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (23%)

200,00
46,00

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

246,00

ΣΥΝΟΛΟ
Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ
3600,00
468,00
4068,00

ΣΥΝΟΛΟ
Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ
200,00
46,00
246,00

ΣΥΝΟΛΟ
3.800,00
514,00
4314,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΑΓ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΦΥΚΙΑ ΑΜΑΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ

(∆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

ΠΕΙΡΑΙΑΣ…17/3/2014……

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

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΟΜΑ∆Α Α
Α/Α

1

ΠΡΟΙΟΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ

2,25/ τεµ

ΟΜΑ∆Α Β
Α/Α

2

ΠΡΟΙΟΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΛΑΜΠΑ∆ΕΣ

2,50/ κιλό

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΑΓ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΦΥΚΙΑ ΑΜΑΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ

(∆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 …..17/3/2014....

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό
ή στην απευθείας ανάθεση προµήθειας 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 #.4.314,00.# €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και βαρύνει τον οικείο Κ.Α 15.6474.03 του
προϋπολογισµού για το οικονοµικού έτους 2014.

Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 11389/23-3-93
(ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών ¨περί Ενιαίου
Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ¨ (ΕΚΠΟΤΑ).
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.
Το τιµολόγιο

Άρθρο 4ο
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 5ο
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 6ο
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.
Οι λαµπάδες πρέπει να είναι λευκές 40 περίπου εκατοστά , σε άριστη κατάσταση,
χωρίς σπασίµατα και εκδορές.

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

Άρθρο 8ο
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
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΑΓ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
(∆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 …17/3/2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη

αφορά στην ανάθεση προµήθειας 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

4.314,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ θα βαρύνει τον οικείου Κ.Α 15.6474.03
του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2014.
Τα προς προµήθειας είδη είναι:
ΟΜΑ∆Α Α΄
Α/Α

1

ΠΡΟΙΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ

560 ΚΙΛΑ
ΟΜΑ∆Α Β΄

Α/Α

2

ΠΡΟΙΟΝ

ΛΑΜΠΑ∆ΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

80 ΚΙΛΑ

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 Όλα
τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί
τροφίµων ισχύουσες διατάξεις.

Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους
υγιεινής να τα αντικαταστήσει άµεσα µε υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς επιβάρυνση
του ∆ήµου.
Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.
Τα τσουρέκια 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.
Οι λαµπάδες θα πρέπει να είναι λευκές 40 εκατοστά περίπου, θα πρέπει να
είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς σπασίµατα και εκδορές.

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΑΓ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

