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ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 20/07/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΚΟ.∆.Ε.Π.)
Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιµαδών 11
Τ. Κ . 185 31 Πειραιάς
Τηλ : 210-4101753 - 756
FAX : 210- 4178595
ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α∆ΥΝΑΤΟΥΣ
∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ»
K.A. 64.08.99 ΠΟΣΟΥ 59.900,00 € 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 η ΚΟ.∆.Ε.Π. σε τρίτα πρόσωπα-κοµιστές, οικονοµικά
αδύνατους δηµότες και κατοίκους Πειραιά.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε € 59.900,00 πλέον Φ.Π.Α., ήτοι σε € 68.187,00
και θα βαρύνει τον Κ.Α 64.08.99 του προϋπολογισµού της ΚΟ.∆.Ε.Π. για το έτος 2015.
Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Της υπ’αριθµ. 11389/23-03-1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
β) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
γ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
δ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 της από 12/12/2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ
240/Α/12.12.2012), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013),

ε) Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»,
στ) Της υπ΄ αριθµ. Π1/3305/2010 Απόφασης του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΦΕΚ
1789/Β/12.11.2010),
ζ) Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014).
Άρθρο 3ο
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό και σύµφωνα µε τους
όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πειραιά σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ΕΚΠΟΤΑ, το άρθρο 103, παρ. 2δ του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
Άρθρο 4ο
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται Super Markets που έχουν την έδρα τους ή υποκατάστηµα στην
περιοχή του ∆ήµου Πειραιά.
Την ηµέρα του διαγωνισµού οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν ενδεικτικά:
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.
Άρθρο 5ο
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν συνολικά όλα τα είδη που αναφέρονται στην Τεχνική
Περιγραφή και δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για ορισµένα είδη.
Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένων εταιριών ευρείας
κατανάλωσης µε τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείµενης νοµοθεσίας και να πληρούν τους όρους
υγιεινής και ποιότητας, όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις
εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές ∆ιατάξεις και τις σχετικές οδηγίες
του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, και θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προµηθευτής να
µπορεί να επικαλεστεί για όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα προϊόντα
ανώµαλου χρώµατος – οσµής, σε συσκευασίες µε ρύπους, σχισµένες ή φθαρµένες ή παραµορφώσεις
µεταλλικής συσκευασίας.
Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους
κατά την παράδοση, να υπάρχει ονοµασία πώλησης, ποιοτική κατάταξη, θερµοκρασία κατάψυξης,
ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης, ονοµασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής,
καθαρό βάρος, να µην έχουν τεχνολογικά ελαττώµατα (Π.∆. 76/87), παράσιτα έντοµα, ξένα σώµατα
και οι φυσικοχηµικές τους ιδιότητες να είναι αυτές, που ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών.
Τα πουλερικά θα πρέπει να είναι νωπά, καλής θρέψης και άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε
τις αγορανοµικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, καθώς και τις Κοινοτικές,
Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Επί των πουλερικών θα πρέπει να φέρονται υποχρεωτικά η
σφραγίδα προέλευσης, καθώς και οι προβλεπόµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδείξεις.
Στην προσφορά θα κατονοµάζονται υποχρεωτικά τα εξής:

Για τα κοτόπουλα η προέλευση και ο παραγωγός.
Για τα τυποποιηµένα και συσκευασµένα προϊόντα π.χ ζυµαρικά, γαλακτοκοµικά,
λάδι η βιοµηχανία παραγωγής ή προέλευση, εµπορικό σήµα κλπ.
Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικά ποιότητας των προς
προµήθεια ειδών από τις εταιρείες προέλευσης των προϊόντων.
•
•

Άρθρο 6ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση να προσέλθει στα γραφεία της ΚΟ.∆.Ε.Π. µετά
την ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ, για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34
και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η σύµβαση που θα υπογραφεί µε την ΚΟ.∆.Ε.Π. θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ, των προβλεποµένων εγγυήσεων συµπεριλαµβανοµένων.
Άρθρο 7ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος της προµήθειας βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των
κειµένων διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, πλην του Φ.Π.Α., ο
οποίος βαρύνει την ΚΟ.∆.Ε.Π.
Άρθρο 8ο
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η προµήθεια θα ανατεθεί
στον αµέσως επόµενο µειοδότη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 9ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης να διαθέτει όλα τα είδη στο
κατάστηµά του.
Άρθρο 10ο
Οι ποσότητες που αναγράφονται στον προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές, δεδοµένου ότι δεν
µπορούν να προβλεφθούν ακριβώς, λόγω της ιδιοµορφίας της προµήθειας.
Η ΚΟ.∆.Ε.Π. 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.
Άρθρο 11ο
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κατάστηµα του αναδόχου 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 που επιθυµεί 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 παραλαβής
προµηθειών.

Άρθρο 12ο
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 ανάδοχος.
Άρθρο 13ο
∆είγµα των διατακτικών θα δοθεί στον ανάδοχο πριν την έναρξη διανοµής των τροφίµων από το
κατάστηµά του προς αποφυγή παρερµηνειών και συγχύσεων.
Άρθρο 14ο
Μετά το πέρας της προµήθειας σε συνεργασία µε τη ΚΟ.∆.Ε.Π., ο ανάδοχος θα προσκοµίσει όλες
τις πρωτότυπες διατακτικές µαζί µε την απλή απόδειξη είσπραξης.
Άρθρο 15ο
Η ολοκλήρωση της προµήθειας θα γίνει µέχρι τις 20/12/2015.
Άρθρο 16ο
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης και της µελέτης θα έχει η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών.
Άρθρο 17ο
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010,
του Ν. 2286/1995, του Ν. 4111/2013 και του Ν. 4281/2014, όπως ισχύουν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΚΟ.∆.Ε.Π.)
Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιµαδών 11
Α.Φ.Μ:999299847,∆.Ο.Υ:Α’ΠΕΙΡΑΙΑ
Τ. Κ . 185 31 Πειραιάς
Τηλ : 210 4101753
FAX : 210 4178595

ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α∆ΥΝΑΤΟΥΣ
∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ»
Κ.Α. 64.08.99 ΠΟΣΟΥ 59.900,00 € πλέον Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια βασικών ειδών διατροφής, τα οποία θα διανεµηθούν
µέσω διατακτικών, τις οποίες θα εκδώσει και θα διανείµει η ΚΟ.∆.Ε.Π. σε τρίτα πρόσωπα-κοµιστές, σε
οικονοµικά αδύνατους δηµότες και κατοίκους Πειραιά.
Τα προς προµήθεια τρόφιµα, τα οποία θα διατεθούν και επί των οποίων θα δοθεί η προσφορά, είναι
τα εξής:
1. Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο, εγχώριας προέλευσης.
2. Μακαρόνια σπαγγέτι Νο 6, συσκευασίας των 500 γρ.
3. Ρύζι καρολίνα, συσκευασίας των 500 γρ.
4. Γάλα νωπό, πλήρες, µακράς διάρκειας, ενός λίτρου.
5. Ζάχαρη ψιλή λευκή, συσκευασίας των 1.000 γρ.
6. Ελαιόλαδο ενός λίτρου, οξύτητας 0-1% σε ελαϊκό οξύ.
7. Φακές ψιλές, συσκευασίας των 500 γρ.
8. Αρακάς κατεψυγµένος, συσκευασίας των 1.000 γρ.
9. Μπισκότα πτι-µπερ σε συσκευασία των 225 γρ.
10. Αλεύρι γενικής χρήσης σε συσκευασία των 1.000 γρ.
Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριµένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης
µε τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείµενης νοµοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και
ποιότητας, όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες
Κοινοτικές, Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές ∆ιατάξεις και τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ,
και θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προµηθευτής να µπορεί να επικαλεστεί για
όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα προϊόντα ανώµαλου χρώµατος – οσµής, σε
συσκευασίες µε ρύπους, σχισµένες ή φθαρµένες ή παραµορφώσεις µεταλλικής συσκευασίας.
Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους
κατά την παράδοση, να υπάρχει ονοµασία πώλησης, ποιοτική κατάταξη, θερµοκρασία κατάψυξης,

ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης, ονοµασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής,
καθαρό βάρος, να µην έχουν τεχνολογικά ελαττώµατα (Π.∆. 76/87), παράσιτα έντοµα, ξένα σώµατα
και οι φυσικοχηµικές τους ιδιότητες να είναι αυτές, που ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών.
Τα πουλερικά θα είναι νωπά, καλής θρέψης και άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις
αγορανοµικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, καθώς και τις Κοινοτικές,
Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Επί των πουλερικών θα πρέπει να φέρονται υποχρεωτικά η
σφραγίδα προέλευσης, καθώς και οι προβλεπόµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδείξεις.
Στην προσφορά θα κατονοµάζονται υποχρεωτικά τα εξής:
• Για τα κοτόπουλα η προέλευση και ο παραγωγός.
• Για τα τυποποιηµένα και συσκευασµένα προϊόντα π.χ ζυµαρικά, γαλακτοκοµικά,
λάδι η βιοµηχανία παραγωγής ή προέλευση, εµπορικό σήµα κλπ.
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 59.900,00 €, πλέον
Φ.Π.Α. (13%):7.137,00€ και Φ.Π.Α (23%):1.150,00€, ήτοι 68.187,00€.
Η ανωτέρω προµήθεια περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό της ΚΟ.∆.Ε.Π. για το έτος 2015 και
θα βαρύνει τον Κ.Α 64.08.99.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΚΟ.∆.Ε.Π.)
Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιµαδών 11
Α.Φ.Μ:999299847,∆.Ο.Υ:Α’ΠΕΙΡΑΙΑ
Τ. Κ . 185 31 Πειραιάς
Τηλ : 210 4101753
FAX : 210 4178595

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓ.ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ»
Κ.Α. 64.08.99 ΠΟΣΟΥ 59.900 € πλέον ΦΠΑ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΘΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤ/ΣΗΣ
Φ.Π.Α

ΣΕ ΕΥΡΩ

1

Κοτόπουλο νωπό

Τεμάχιο

4,00

2.000

8.000

13%

2

Μακαρόνια

Κιλό

1,30

2.000

2.600

13%

3

Ρύζι καρολίνα

Κιλό

2,80

2.000

5.600

13%

4

Γάλα νωπό

Λίτρο

1,80

3.000

5.400

13%

5

Ζάχαρη

Κιλό

1,00

1.000

1.000

23%

6

Ελαιόλαδο

Λίτρο

6,00

4.000

24.000

13%

7

Φακές

Κιλό

1,90

2.000

3.800

13%

8

Αρακάς

Κιλό

2,00

2.000

4.000

13%

9

Μπισκότα

Κιλό

4,00

1.000

4.000

23%

10

Αλεύρι

Κιλό

0,75

2.000

1.500

13%

+Φ.Π.Α. 13%

ΣΥΝΟΛΟ
7.137,00€

59.900,00€

+ Φ.Π.Α 23%

1.150,00€
68.187,00€

Η συνολική δαπάνη θα είναι #68.187,00#€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% (7.137,00€) και Φ.Π.Α 23%
(1.150,00€) θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.08.99 του προϋπολογισμού της ΚΟ.Δ.Ε.Π., οικονομικού έτους 2015.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓ.ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΚΟ.∆.Ε.Π.)
Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιµαδών 11
Α.Φ.Μ:999299847,∆.Ο.Υ:Α’ΠΕΙΡΑΙΑ
Τ. Κ . 185 31 Πειραιάς
Τηλ : 210 4101753
FAX : 210 4178595

ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ»
Κ.Α. 64.08.99 ΠΟΣΟΥ 59.900,00 € πλέον Φ.Π.Α.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΘΡ.Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο
εγχώριας προέλευσης

4,00 (τέσσερα ευρώ) το τεμάχιο

2

Μακαρόνια σπαγγέτι Νο 6

1,30 (ένα ευρώ & τριάντα λεπτά )το κιλό

3

Ρύζι καρολίνα

2,80(δύο ευρώ & ογδόντα λεπτά) το κιλό

4

Γάλα νωπό, πλήρες, μακράς
διάρκειας

1,80(ένα ευρώ & ογδόντα λεπτά) το λίτρο

5

Ζάχαρη ψιλή λευκή

1,00(ένα ευρώ)το κιλό

6

Ελαιόλαδο

6,00(έξι ευρώ) το λίτρο

7

Φακές

1,90(ένα ευρώ & ενενήντα λεπτά) το κιλό

8

Αρακάς κατεψυγμένος

2,00(δύο ευρώ) το κιλό

9

Μπισκότα πτι-μπερ

4,00(τέσσερα ευρώ) το κιλό

10

Αλεύρι γενικής χρήσης

0,75(εβδομήντα πέντε λεπτά) το κιλό

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓ.ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ

Προµήθεια τροφίµων τα οποία θα µοιρασθούν

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

µέσω διατακτικών τροφίµων, τις οποίες θα εκδώσει

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

και θα διανείµει η ΚΟ∆ΕΠ σε τρίτα πρόσωπα -

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-

κοµιστές οικονοµικά αδύναµους δηµότες και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

κατοίκους Πειραιά.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τηλέφωνο 2132022330 2132022340-5

15PROC003108784 2015-10-01

FAX: 2132022343
E-mail: oikepitr@pireasnet.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΚ∆ΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ∆ΙΑΝΕΙΜΕΙ Η ΚΟ.∆.Ε.Π. ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΚΟΜΙΣΤΕΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α∆ΥΝΑΜΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργική Απόφαση "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων
και υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα – τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθµίσεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει µε το Ν. 4320/2015 (άρθρο 37).
6. Tην Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) και των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν
εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της προµήθειας.
Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται
καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

Προκηρύσσει

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη προσφορά, για την προµήθεια τροφίµων τα οποία θα µοιρασθούν µέσω διατακτικών
τροφίµων, τις οποίες θα εκδώσει και θα διανείµει η ΚΟ.∆.Ε.Π. σε τρίτα πρόσωπα-κοµιστές,
οικονοµικά αδύνατους δηµότες και κατοίκους Πειραιά, προϋπολογισµού 59.900 € πλέον ΦΠΑ.
σύµφωνα µε τη µελέτη που αποτελείται κατά σειρά ισχύος από:
1. την παρούσα διακήρυξη

2.
3.
4.
5.

την συγγραφή υποχρεώσεων
την τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές
τον ενδεικτικό προϋπολογισµό
το τιµολόγιο.
ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και στην Τεχνική
Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης της υπηρεσίας και αφορούν στην προµήθεια τροφίµων τα οποία θα

µοιρασθούν µέσω διατακτικών τροφίµων, τις οποίες θα εκδώσει και θα διανείµει η ΚΟ.∆.Ε.Π. σε τρίτα πρόσωπακοµιστές, οικονοµικά αδύνατους δηµότες και κατοίκους Πειραιά, προϋπολογισµού 59.900 € πλέον Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 59.900 πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά στο ποσό
των € 68.187 και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 64.08.99 του προϋπολογισµού της ΚΟ.∆.Ε.Π. για το έτος 2015.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα γίνει στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλατεία
Κοραή) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων την ηµέρα και ώρα
που θα οριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζοµένους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
µέχρι την ηµέρα και ώρα που θα οριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη, ή να αποσταλούν ταχυδροµικά µέχρι την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12,
1ος όροφος).
Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Καµιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή
εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ορίζεται η χαµηλότερη τιµή.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν τη συνολική ποσότητα όλων των ειδών. ∆εν γίνονται δεκτές
προσφορές για επιµέρους είδη ή επιµέρους ποσότητες.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12, 8ος όροφος) ή από την

ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678 . Γενικές
πληροφορίες παρέχονται και από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πειραιά (τηλ. 2132022340-5).

ΑΡΘΡΟ 7ο

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται Super Markets που έχουν την έδρα τους ή υποκατάστηµα στην
περιοχή του ∆ήµου Πειραιά.
Την ηµέρα του διαγωνισµού οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν:
• Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και
το ειδικό επάγγελµά τους
• Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
• Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από
αρµόδια αρχή.
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων
της παρούσας της µελέτης της υπηρεσίας και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προµήθεια
ειδών και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η χώρα κατασκευής ή προέλευσης.

•

Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνουν να παραδίδουν όπως προβλέπεται στην συγγραφή υποχρεώσεων της
υπηρεσίας του ∆ήµου τα υπό προµήθεια είδη.

Οι παραπάνω ζητούµενες υπεύθυνες δηλώσεις είναι δυνατόν να συγχωνευτούν σε µία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν. 1599/86.
• Τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων δικαιολογητικά.
Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και της
µελέτης της υπηρεσίας. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή µε το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή
από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει
θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωµένο καταστατικό µε τις
τυχόν τροποποιήσεις, νοµίµως δηµοσιευµένες, όπως αυτές θα εµφαίνονται στο προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό
µεταβολών του αρµόδιου Πρωτοδικείου της έδρας του Νοµικού Προσώπου, εκδόσεως τριµήνου τουλάχιστον πριν από
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της
εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις των Ε.Π.Ε.και Μον. Ε.Π.Ε θα συνοδεύονται από
αντίγραφα των σχετικών Φ.Ε.Κ.
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του, την
εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του καθόσον και την εντολή της εκπροσώπησης του παρόντα
διαγωνισµού εφόσον απαιτείται, µαζί µε το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δηµοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού
σύστασης της Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
νοµίµως δηµοσιευµένα.

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά,
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της
επιχείρησης και να υπογράφονται:

από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή

όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,
Επίσης όλα τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζοµένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της
προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 ηµερών, το οποίο υπολογίζεται
από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των
ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α., που θα έχει ισχύ τουλάχιστον έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015.
ΑΡΘΡΟ 10ο

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά τις κάτωθι
ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
• Η επωνυµία του συµµετέχοντος.
• Ο τίτλος της προµήθειας και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά καθώς και η
τεχνική προσφορά.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, συνοδευόµενη κατά περίπτωση –
εφόσον υπάρχουν από τεχνικά φυλλάδια.

β. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την
ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", που βρίσκεται µέσα στον κυρίως φάκελο. Ο φάκελος οικονοµικής
προσφοράς θα φέρει και αυτός τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος.
ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των
δικαιολογητικών, µε τη σειρά που επιδόθηκαν.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή διαγωνισµού όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά
µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή, και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες
και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισµένους φακέλους και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια

Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντος ή δεν θα είναι σύµφωνες µε τους
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.
Η αποσφράγιση των φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών γίνεται µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.
Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους
ενδιαφεροµένους.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους
καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης προσφοράς όπως καθορίζεται από
το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για τη συνολική
ποσότητα όλων των ειδών, εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά
του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της ανακοίνωσης ανάθεσης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προµηθευτή η σύµβαση θεωρείται
ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 13ο

ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κατάστηµα του αναδόχου 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 που επιθυµεί 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 παραλαβής
προµηθειών.
Η προθεσµία παράδοσης των ειδών σε κάθε δικαιούχο θα αναφέρεται πάνω στη διατακτική και την
οποία οφείλει να τηρήσει απαρέγκλιτα ο ανάδοχος.
∆είγµα των διατακτικών θα δοθεί στον ανάδοχο πριν την έναρξη διανοµής των τροφίµων από το
κατάστηµά του προς αποφυγή παρερµηνειών και συγχύσεων.
Η ολοκλήρωση της προµήθειας θα γίνει µέχρι τις 20/12/2015.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μετά το πέρας της προµήθειας σε συνεργασία µε τη ΚΟ.∆.Ε.Π., ο ανάδοχος θα προσκοµίσει όλες
τις πρωτότυπες διατακτικές µαζί µε την απλή απόδειξη είσπραξης.
Η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή από την ΚΟ∆ΕΠ µε έκδοση χρηµατικού
εντάλµατος πληρωµής συνοδευόµενου από τα νόµιµα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 16Ο
(ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ)
Ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 27, 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

ΑΡΘΡΟ 17ο
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον Τύπο, σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν.
3548/2007.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας
του διαγωνισµού, πλην Φ.Π.Α. Επίσης επιβαρύνεται µε το κόστος δηµοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισµού και
τυχόν επαναληπτικής.

Πειραιάς 15/9/2015

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.

ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

