ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α

ΑΡ.

ΜΕΛΕΤΗΣ

118/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 63.700,05 € με τον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του
Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α
Αριθμός μελέτης: 118/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ) έτους 2016-2017 και συγκεκριμένα το τμήμα του διεθνούς διαγωνισμού
με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των
Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του
Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» που παρέμεινε άγονο.
Συγκεκριμένα, η μελέτη αφορά είδη αρτοπωλείου-ζαχαροπλαστικής (ομάδα Α.2) και
οπωρολαχανοπωλείου (ομάδα Α.3) για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. του
Δήμου Παπάγου-Χολαργού (πέντε Δημ. Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Α.Π.Η.)
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 63.700,05 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης ποσοσστού 10%, για την οποία
έχουν προβλεφθεί και εγγραφεί οι αναλογούσες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.Ο.Κ.ΠΕ.ΠΑ έτους 2016 (ΚΑ 6481.01) καθώς και σε σχετικό Κ.Α. του προυπολογισμού έτους 2017.
Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά
ανά ομάδα ειδών, η οποία δοθεί ως εξής:
α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης
από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους, κατά την
ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους
για τα εξής είδη: οπωροκηπευτικά .
β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη
Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που
θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης και με την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές
της προμήθειας.
Η Συντάξασα, 17/10/2016
Για το Τμήμα Προμηθειών

Για το Τμήμα Προμηθειών
17/10/2016
Η Προϊσταμένη

Θεωρήθηκε, 17/10/2016
Ο Προιστάμενος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Α. Χατζηπαυλή

Ε. Τσαούση

Α. Αγγελόπουλος
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«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του
Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α
Αριθμός μελέτης: 118/2016
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α2 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.
(κατακύρωση σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή μονάδος)

Είδος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Άρτος χωριάτ. 1000γρ.
Τσουρέκια 1.000 γρ
Βουτήματα
Μπόμπες τυποποιημένες
Ψωμί για τοστ φόρμας 700-740
γρ
Κουλούρια Θεσσαλονίκης
Παγωτίνια
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες
Κέικ
Τυροπιτάκια συσκευασία κιλού
Σπανακοπιτάκια συσκευασία
κιλού
Λουκανικοπιτάκια συσκευασία
κιλού
Πιτσάκια συσκευασία κιλού
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ποσότητες

Ενδεικτική
τιμή
μονάδας Χ
ΦΠΑ

ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(ΜΕ ΦΠΑ)

τμχ
κιλά
κιλά
τμχ

6500
400
400
250

0,80
8,00
8,00
12,00

5.200,00
3.200,00
3.200,00
3.000,00

13%
24%
24%
24%

5.876,00
3.968,00
3.968,00
3.720,00

κιλά

125

3,50

437,50

13%

κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά

200
125
75
75
150
150

4,80
13,00
10,00
10,00
8,00
3,90

960,00
1.625,00
750,00
750,00
1.200,00
585,00

13%
24%
24%
24%
24%
24%

κιλά

150

3,90

585,00

24%

κιλά

150

5,00

750,00

24%

κιλά

150
6.825
2.075
8.900

6,00

900,00
23.142,50

24%
857,68
3.970,80
4.828,48

Μονάδα
Μέτρησης

494,38
1.084,80
2.015,00
930,00
930,00
1.488,00
725,40
725,40
930,00
1.116,00

27.970,98

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3 : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (κατακύρωση σύμφωνα με το
χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και
πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους

Είδος
1 Αγγούρια
2 Άνιθος
3 Καρότα

Μονάδα
Ποσότητες
Μέτρησης
τμχ
τμχ
κιλά

1250
65
1000
3

Ενδεικτική
τιμή
μονάδας Χ
ΦΠΑ
0,55
1,00
0,75

ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(ΜΕ ΦΠΑ)

687,50
65,00
750,00

13%
13%
13%

776,88
73,45
847,50

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Κολοκυθάκια
Κρεμμύδια ξηρά
Κρεμμύδια φρέσκα
Λάχανο άσπρο
Μαιντανός
Μαρούλια
Μελιτζάνες Φλ.
Ντομάτες
Πατάτες
Πιπεριές πράσ.χονδρ
Πιπεριές κέρατο
Σέλινο
Σκόρδα
Αχλάδια κρυσταλλία
Αχλάδια πακαμς
Καρπούζι
Λεμόνια
Μανταρίνια
Μήλα Golden
Μήλα Στάρκιν
Κεράσια
Ακτινίδια
Μπανάνες
Πορτοκάλια Μέρλιν
Πεπόνια
Ροδάκινα
Νεκταρίνια
Φράουλες
Σταφίδα ξανθή
Βερύκοκα
Πατζάρια
Μπρόκολο
Κουνουπίδι

κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
τμχ
τμχ
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
τμχ
τμχ
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά

250
0,90
1300
0,50
25
1,35
400
0,60
320
1,00
190
0,50
65
1,25
1800
1,20
4300
0,60
65
1,25
60
1,50
400
1,00
180
0,44
1800
1,80
1000
1,60
700
0,35
875
1,50
350
1,10
1250
1,40
700
1,40
190
2,50
200
2,50
2650
1,80
290
0,70
850
1,10
65
1,70
65
1,40
190
2,30
200
1,31
100
1,50
125
1,70
125
1,20
125
1,18
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

225,00
650,00
33,75
240,00
320,00
95,00
81,25
2.160,00
2.580,00
81,25
90,00
400,00
79,20
3.240,00
1.600,00
245,00
1.312,50
385,00
1.750,00
980,00
475,00
500,00
4.770,00
203,00
935,00
110,50
91,00
437,00
262,00
150,00
212,50
150,00
147,50
26.493,95

13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
3.444,21

29.938,16

ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
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254,25
734,50
38,14
271,20
361,60
107,35
91,81
2.440,80
2.915,40
91,81
101,70
452,00
89,50
3.661,20
1.808,00
276,85
1.483,13
435,05
1.977,50
1.107,40
536,75
565,00
5.390,10
229,39
1.056,55
124,87
102,83
493,81
296,06
169,50
240,13
169,50
166,68

ΟΜΑΔΑ Α2

ΟΜΑΔΑ Α3

23.142,50

26.493,95

4.828,48

3.444,21

27.970,98

29.938,16

Δικαίωμα προαίρεσης
Πρίν την εξάντληση των ποσοτήτων των τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. όπως αυτές
έχουν προϋπολογιστεί στην παρούσα μελέτη, το Νομικό Πρόσωπο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. διατηρεί το
δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης (option), δηλαδή μπορεί να
ζητήσει αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών μέχρι και 10%,
εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο και επωφελές. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να
ικανοποιήσει το αίτημα του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με την ίδια τιμή μονάδας ανά είδος ή με το ίδιο ακριβώς
ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του.

Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και σε καμία περίπτωση δεν
υποχρεούνται να πράξει αυτό, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες τους.
Συγκεκριμένα το δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 10%,όσον αφορά στις προϋπολογιζόμενες
ποσότητες τροφίμων και στην προϋπολογισθείσα αξία αυτών, αναλύεται όπως παρακάτω :
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

Α.2.

Α.3

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

23.142,50

26.493,95

ΠΟΣΟ ΦΠΑ

4.828,48

3.444,21

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

27.970,98

29.938,16

10%

10%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

25.456,75

29.143,34

ΦΠΑ

5.311,33

3.788,63

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

30.768,08

32.931,97

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Συνεπώς, ο τελικός προϋπολογισμός τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης είναι (Α2+Α3):

Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (με δικαίωμα προαίρεσης)
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ (με δικαίωμα προαίρεσης)

54.600,09 €
9.099,96 €
63.700,05 €

Η Συντάξασα, 17/10/2016

Για το Τμήμα Προμηθειών

Θεωρήθηκε, 17/10/2016

Για το Τμήμα Προμηθειών

17/10/2016
Η Προϊσταμένη

Ο Προιστάμενος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Α. Χατζηπαυλή

Ε. Τσαούση

Α. Αγγελόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διαχείριση προϊόντων:
Η διαχείριση προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και
παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με
ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα
εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να
το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό
όχημα-ψυγείο, πλην των συσκευασμένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται
ψυγείο.
Η μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με ευθύνη
του προμηθευτή , σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από
την Υπεύθυνη κάθε τμήματος.
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες
διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης η οποία , εκτός
και εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές / είδος, θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 6 μήνες μετά την παράδοση των προϊόντων .
Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές Κτηνιατρικές - Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις
Είδη Αρτοπωλείου CPV 15811000-6
Όλα τα είδη αρτοπωλείου θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από
µικροοργανισµούς, έντοµα ή ακάρεα, γαιώδεις προσµίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύµητες οσµές, χρωµατισµούς
και άλλα ανεπιθύµητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Θα πρέπει να παραδίδονται 3 µε 4 ώρες µετά τον κλιβανισµό τους, δικαιολογηµένης της νοµίµου µείωσης. Η
παρασκευή όλων των ειδών αρτοσκευασµάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε µε επιτρεπόµενους τύπους
αλεύρων και να είναι Α΄ ποιότητας.
Άρτος σύμμεικτος: Ο άρτος θα πρέπει να είναι πολυτελείας Α' ποιότητας. Το βάρος του θα πρέπει να είναι από
900-950 γραμμάρια (καθαρό). Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλευρο σίτου επώνυμης
αλευροβιομηχανίας. Το ποσοστό του προστιθέμενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 1,5% και να
πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση μισή ώρα
τουλάχιστον μετά την απόκτηση της θερμοκρασίας δωματίου. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.
Αρτοσκευάσματα: Η Παρασκευή των αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε με επιτρεπόμενους
τύπους αλεύρων και να είναι Α' ποιότητας.
Κουλούρια Θεσσαλονίκης: Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Το βάρος του κουλουριού να είναι
περίπου 80γρ. Το ψήσιμο του άρτου κα των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι κανονικό και ομοιογενές σ' όλη
την επιφάνεια. Η παράδοσή τους να γίνεται την ημέρα παρασκευής τους, όλα τα προϊόντα να είναι Α'
ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.
Μπόμπες τυποποιημένες (20 τεμαχίων): Μπόμπα τυποποιημένη/συσκευασμένη 20 τεμαχίων, αποτελούμενη
από ψωμί πολυτελείας 800 γρ., από ζαμπόν 300γρ ή γαλοπούλα 300γρ. και τυρί κίτρινο 300γρ.
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Είδη Οπωροπωλείου CPV 15300000-1
Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α΄ ποιότητας, της εποχής νωπά και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή φρούτων και λαχανικών ελαττωµατικών. Να είναι πρόσφατης
συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντοµα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες
χωρίς µώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζηµιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγµένα από
χώµα και ορατά ίχνη λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Να έχουν ωριµότητα που να επιτρέπει αντοχή σε
µεταφορά και µεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να µην εµφανίζουν
αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Πρέπει όλες οι σειρές να είναι
πρώτης ποιότητας και του αυτού µεγέθους. Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία
και η προέλευσή τους. Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο
τιμολόγιο στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους
(κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας,
Πρέβεζας, Γιάφας). ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκραν-Σμιθ, Μπελφόρ. ΑΧΛΑΔΙΑ:
Κρυστάλια, Αμπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π. Τα προϊόντα θα αγοράζονται στην εποχή τους και θα είναι ελληνικής
παραγωγής. Ελέγχονται από το ∆ελτίο Τιµών που εκδίδει εκάστοτε η Περιφέρεια Αττικής.
Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην
έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και θα παραδίδονται χωριστά τα φρούτα από τα
λαχανικά σε σακούλες οπωροπωλείου ανά είδος και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές
διατάξεις.
Γενικά όλα τα προς προµήθεια είδη θα είναι σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις και σύµφωνα µε τον
ενδεικτικό προϋπολογισµό της διακήρυξης.
Επίσης όλα τα προς προµήθεια είδη θα έχουν µεγάλο περιθώριο ως προς την ηµεροµηνία λήξης τους.
Στην προσφορά θα κατονοµάζονται τα εξής:
Α) για τα τυποποιηµένα και συσκευασµένα προϊόντα, εµπορικό σήµα
Β) βιοµηχανία παραγωγής – συσκευασίας
Γ) βάρος.

Η μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με ευθύνη
του προμηθευτή , σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από
την Υπεύθυνη κάθε τμήματος.
Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές Κτηνιατρικές - Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις.

Η Συντάξασα, 17/10/2016
Για το Τμήμα Προμηθειών

Για το Τμήμα Προμηθειών
17/10/2016
Η Προϊσταμένη

Θεωρήθηκε, 17/10/2016
Ο Προιστάμενος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Α. Χατζηπαυλή

Ε. Τσαούση

Α.Αγγελόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του
Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.»
Αριθμός μελέτης: 118/2016

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1- Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς
συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό με
τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.
Άρθρο 2- Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια και ο συνοπτικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
3. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και
ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209.
13. Του Ν. 4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014
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Άρθρο 3 – Αξία και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 63.700,05 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα ορίζει ο
Ν.4412/2016, με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή, με κριτήριο
κατακύρωσης:
α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και
πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική
Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: οπωροκηπευτικά.
β)
Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη
Δεκτές προσφορές θα γίνονται για το σύνολο των ειδών του κάθε πίνακα-ομάδας.
Τα τεύχη δημοπράτησης, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά
ισχύος τα κατωτέρω:
1. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
2. Ο Προϋπολογισμός
3. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Η Τεχνική Έκθεση
5. Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας

Άρθρο 4 - Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά των την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων
της απόφασης κατακύρωσης (παρ. 2 &3 του άρθρου 316 του Ν.4412/2016), η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 316
παρ. 4 του Ν.4412/2016.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 316 του Ν.4412/2016. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περιπτ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 5 - Σύμβαση
Η σύμβαση η οποία θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο
281 του Ν4412/2016 και εφαρμόζονται τα άρθρα 200 έως 220 και 335 έως 338 του Ν4412/2016
και του άρθρου 316 του Ν.4412/2016. Η σύµβαση δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα
έως τρείς (3) μήνες, χωρίς τροποποίηση συμβατικού αντικειμένου και ποσού, κατόπιν σύμφωνης
γνώμης του Ανάδοχου και σχετικής έγκρισης από το αρμόδιο όργανο.
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Το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του
κάθε είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α..
Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στη διακήρυξη, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του
Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς
το περιεχόµενο της παρούσας.
Η σύµβαση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους
νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα.
Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συµβατικούς όρους
ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο τα συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση των
αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στο ΝΠΔΔ, με έγκριση του
αρμοδίου οργάνου, να τροποποιήσει τις αρχικές ποσότητες των προυπολογισμών των
ομάδων/υποομάδων με τη προυπόθεση ότι δεν θα επιφέρει αλλαγή στο συνολικό προυπολογισμό
κάθε ομάδας – υποομάδας.
Δικαίωμα προαίρεσης Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.
Πρίν την εξάντληση των ποσοτήτων των τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. όπως αυτές
έχουν προϋπολογιστεί στην παρούσα μελέτη και συγκεκριμένα στους πίνακες Α.2, Α.3, το Νομικό
Πρόσωπο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος
προαίρεσης (option), δηλαδή μπορεί να ζητήσει αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων και της
προϋπολογισθείσας αξίας αυτών μέχρι και 10%, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο και επωφελές. Στην
περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με την
ίδια τιμή μονάδας ανά είδος ή με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του
με αυτή της προσφοράς του.
Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και σε καμία περίπτωση δεν
υποχρεούνται να πράξει αυτό, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες τους.
Άρθρο 6 - Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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 χωρίς τον ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης)
σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016 παρ.3 & 4.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η προσφορά
του προμηθευτή ή απαιτεί η υπηρεσία για το χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 301 και 302 παρ.8 του Ν. 4412/2016 και το
άρθρο 209 παρ 4 του Ν.4412/2016.
Αν τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά. Για την
σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 302 παρ.8 του Ν. 4412/2016.
(Ο κάθε ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει σε κάθε φορέα με τον οποίο θα συνάψει Σύμβαση,
ξεχωριστή εγγυητική καλής εκτέλεσης)
Άρθρο 7- Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό
χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών και υπολογίζεται δύο (2) μήνες μετά, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 302 παρ.1 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 8- Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο (1) μετά την υπογραφή
του σχετικού συμφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.
4412/2016 (εκτός ένα δοθεί χρονική παράταση όπου ο χρόνος παράδοσης θα προσαρμοστεί
αναλόγως) .
Ο προμηθευτής υποχρεούνται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και σύμφωνα με το
άρθρο 206 παρ. 6 του Ν. 4412/2016.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός
της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε και σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 7 του Ν.
4412/2016.
Έαν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας ή αντικατάστασης του υλικού μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
Ο υπολογισμός του προστίμου κατά του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση του υλικού καθώς και η είσπραξη αυτού γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 2,3,4,5,6 του άρθρου 207 του Ν.4412/2016
Άρθρο 9 - Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 5 του Ν.4412/2016
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής, σύμφωνα με το άρθρο 208 παρ.2 του
Ν.4412/2016 και η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή
απόρριψης υλικών σύμφωνα με το άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει
αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που
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προορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 και ακολουθείται η
διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 5,6,7,8,9 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 10 - Χρόνος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή των υλικών καθώς και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο (παρ. 1,2 άρθρο 209 του Ν.
4412/2016.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέστηκε αυτοδίκαια και ισχύει το άρθρο 209 παρ. 3,4 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11 - Τρόπος πληρωμής
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και με την
προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 200 παρ. 4 & 6 του
Ν.4412/2016 και όχι πριν την οριστική παραλαβή των υλικών.
Άρθρο 12 - Ποινικές ρήτρες
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας,
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν4412/2016.

Άρθρο 13- Απόρριψη παραδοτέου -Αντικατάσταση – έκπτωση αναδόχου
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζεται οι διατάξεις, που
αναφέρονται στα άρθρα 203, 213 & 220 του Ν4412/2016.
Άρθρο 14 Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, η
διαφορά θα βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και δεν θα μεταβληθεί η καθαρή αξία των ειδών.
Τα έξοδα δημοσίευσης τον προμηθευτή.
Άρθρο 15- Ατυχήματα - Ζημιές - Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις
Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με αποζημίωση για
ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του προμηθευτού και των μεταφορικών
μέσων που αυτός χρησιμοποιεί για την παράδοση των υλικών, ενώ αυτός είναι ο εξ’ ολοκλήρου
υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές,
σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 16- Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου
- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
- Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές
του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
- Στα προσφερόμενα είδη η τιμή θα συμπεριλαμβάνει και τα μεταφορικά .
Άρθρο 17- Περιεχόμενα προσφορών
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τους όρους διακήρυξης του
διαγωνισμού. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
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Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές
προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία.
Η επιτροπή διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις και την
επίδειξη λειτουργίας του προσφερόμενου υλικού για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφορών.
Άρθρο 18- Αξιολόγηση προσφορών
Για την επιλογή της καλύτερης προσφοράς γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές.
Άρθρο 19- Τρόπος εκτέλεσης
Στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών εφαρμόζονται τα άρθρα 200 έως 220 του Ν. 4412/2016. Τα
υλικά θα παραδοθούν τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, κατόπιν
εντολής, στις αποθήκες ή άλλα κτίρια του ΔΟΚΜΕΠΑ.

Η Συντάξασα, 17/10/2016
Για το Τμήμα Προμηθειών

Για το Τμήμα Προμηθειών
17/10/2016
Η Προϊσταμένη

Θεωρήθηκε, 17/10/2016
Ο Προιστάμενος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Α. Χατζηπαυλή

Ε. Τσαούση

Α.Αγγελόπουλος
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