ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ – ΠΔΤΚΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
πξνκεζεηα: πξνκεζεηα γάιαθηνο Γήκνπ
Ιπθφβξπζεο Πεχθεο & θνηπαπ

CPV:15511000-3

Αριθμ. Μελέηης

17/2019

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2019-2020
Πξνυπνινγηζκφο
Φ.Π.Α 13%
χλνιν

36.616,79
4.760, 19
41.376,98

επξψ
επξψ
επξψ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΟΙΠΑΠ ΔΣΟΤ 2019-2020

Πξνυπνινγηζκφο
Φ.Π.Α 13%
χλνιν

2.090,00

επξψ

271,70

επξψ

2.361,70

επξψ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ - ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ – ΠΔΤΚΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ηνπο
δηθαηνχρνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Γήκνπ Ιπθφβξπζεο Πεχθεο θαη ηνπ Λνκηθνχ
πξνζψπνπ ΘΟΗΠΑΠ γηα έλα έηνο 2019-2020.
H πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/95 πεξί

≪Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ≫ (ΦΔΘ
19/Α΄/01.02.1995- ΦΔΘ 185/Β΄/23.03.1993), ηνπ Λ.3463/2006 Θψδηθαο Γήκσλ &
Θνηλνηήησλ, ΘΤΑ 53361/2-10-2006 πεξί δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ, ην άξζξν 4

ηεο απφ 12-12-2012 Πξάμεο Λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεχηεθε
ζην ΦΔΘ 240/Α/12-12-2012 θαη θπξψζεθε κε ηνλ Λ.4113/2013 (ΦΔΘ 18/Α)
θαη ηελ ππ.αξ. 3/11543/26-3-2013 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
πεξί πξνκεζεηψλ Γήκσλ, Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ.
Ζ πνζφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο αλαινγεί ζε έλα
(1) ιίηξν θξέζθνπ γάιαθηνο εκεξεζίσο γηα θάζε εξγαδφκελν γηα θάζε εκέξα
εξγαζίαο.
Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα
ην νπνίν δηθαηνχληαη γάια πξνθχπηεη απφ ηελ επηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ηνπ
Γξαθείνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ γξαθείνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΘΟΗΠΑΠ.
Ζ ελ ιφγσ πξνκήζεηα, ινηπέο παξνρέο ζε είδνο (γάια), πξνυπνινγίδεηαη ζην
πνζφ ησλ ζαξάληα έλα ρηιηάδεο ηξαθφζηα
ιεπηά (41.376,98)

εβδνκήληα έμη

επξψ θαη ελελήληα νθηψ

γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήμοσ Λσκόβρσζης-Πεύκης θαη δχν

ρηιηάδεο ηξηαθφζηα εμήληα έλα επξψ θαη εβδνκήληα

ιεπηά (2.361,70 €) γηα ην

πξνζσπηθφ ηνπ ΘΟΗΠΑΠ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 13%.
Η

δαπάνη

για

ηο

προζωπικό

ηοσ

Γήμοσ

ζα

θαιπθζεί απφ

ηνλ

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο
θσδηθνχο αξηζκνχο Θ.Α 15.6063.0002 πνζφ 2.500,00 επξψ,

K.A 20.6063.0003

πνζφ 11.000,00 επξψ 30.6063.0005 πνζφ 2.500,00 επξψ , 35.6063.0001 πνζφ
3.000,00 επξψ, θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ 22.376,98 επξψ ζα βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020
Η δαπάνη για ηο προζωπικό ηοσ ΚΟΙΠΑΠ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΘΟΗΠΑΠ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019-2020 θαη ζα βαξχλεη ηνπο
θσδηθνχο αξηζκνχο Θ.Α 60.6063.0001 πνζφ 2.000,00 επξψ & 15.6063.0001 πνζφ
500,00 επξψ.

Οη ηηκέο ειήθζεζαλ ζχκθσλα κε ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ.

Ιπθφβξπζε, 13 Καξηίνπ 2019
ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ
Ιπθφβξπζε, 13 Mαξηίνπ 2019

Ζ ζπληάθηξηα

Ζ Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα

αξδειή Πνιπηίκε

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Καξηάλλα Παιαηνιφγνπ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ ΠΔΤΚΗ
ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ
ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ –ΠΔΤΚΗ
-119 εξγαδφκελνη κφληκν πξνζσπηθφ x11 κήλεο x22 εξγάζηκεο εκέξεο/κήλα x
1lt/εκέξα = 28.798 ιίηξα ην ρξφλν γάια.
-26 εξγαδφκελνη Θνηλσθεινχο εξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓΥ6 κήλεο x22 εξγάζηκεο
εκέξεο/κήλα x 1lt/εκέξα = 3.432 ιίηξα ην ρξφλν γάια.
-2 εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ΗΓΟΥρ8 κήλεο x22 εξγάζηκεο εκέξεο/κήλα x
1lt/εκέξα = 352 ιίηξα ην ρξφλν γάια.
-7 εξγαδφκελνη κε ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο πξνθήξπμεο 3Θ/2018Υ11κήλεορ22
εξγάζηκεο εκέξεο/κήλα x 1lt/εκέξα =1694
ιίηξα ην ρξφλν γάια.
-12 εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ΗΓΟΥ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλρ22
εξγάζηκεο εκέξεο/κήλα x 1lt/εκέξα = 2684
ιίηξα ην ρξφλν γάια
-6 εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ΗΓΟΥ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα νρηψ κελψλρ22
εξγάζηκεο εκέξεο/κήλα x 1lt/εκέξα =1056
ιίηξα ην ρξφλν γάια
-6 εξγαδφκελνη x 4 κήλεο (πνιηηηθή πξνζηαζία) ζχκβαζε κε ιήμε 30/09/2017 x 22
εξγάζηκεο εκέξεο/κήλα x 1lt/εκέξα = 528 lt γάια
ΤΝΟΛΟ : 38.544 lt γάλα
Ν.Π.Γ.Γ. ΚΟΙΠΑΠ
-10 εξγαδφκελνη κφληκν πξνζσπηθφ x10 κήλεο x22 εξγάζηκεο εκέξεο/κήλα x
1lt/εκέξα =
2.200 λίηρα ηο τρόνο γάλα

ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ

Ιπθφβξπζε, 13 Καξηίνπ 2019

Ιπθφβξπζε, 13 Καξηίνπ 2019

Ζ ζπληάθηξηα

Ζ Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

Καξηάλλα Παιαηνιφγνπ

αξδειή Πνιπηίκε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ ΠΔΤΚΗ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ (ενδεικηικός) ΓΗΜΟΤ

Α.Σ. Πεξηγξαθή είδνπο

Σηκή
Κνλ κνλάδαο Πνζφηεηα Γαπάλε
(επξψ)
(επξψ)

1. Πξνκήζεηα 1 ιίηξνπ γάιαηνο θξέζθν ή
καθξάο δηαξθείαο
ηεκ

0,95

38544

χλνιν
Φ Π Α 13%
Γεληθφ

36.616,80
36.616,80
4760,18

χλνιν

41.376.98

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ (ενδεικηικός) ΚΟΙΠΑΠ

Α.Σ. Πεξηγξαθή είδνπο

Σηκή
Κνλ κνλάδαο
(επξψ)

1. Πξνκήζεηα 1 ιίηξνπ γάιαηνο θξέζθν ή
καθξάο δηαξθείαο
ηεκ
χλνιν
Φ Π Α 13%
Γεληθφ

0,95

Πνζφηεηα Γαπάλε
(επξψ)

2200

2.090,00
271,70

χλνιν

2.361,70

H ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα
θξέζθνπ,
παζηεξησκέλνπ
θαη
νκνγελνπνηεκέλνπ
αγειαδηλνχ
γάιαηνο,
πιήξνπο(3,5% ιηπαξά) .
Ζ πξνκήζεηα αθνξά ην έηνο 2019-2020 θαη εληάζζεηαη ζηελ παξνρή κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ ΟΣΑ.
Ζ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο
ηνπ πξνκεζεπφκελνπ γάιαηνο (πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε 1 ιίηξνπ γάιαηνο αλά
ππάιιειν αλά εκέξα εξγαζίαο), ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ζηνπο ρψξνπο

ηνπ Γήκνπ, ην θφζηνο ησλ ςπγείσλ ζπληήξεζεο ηνπ γάιαηνο πνπ ππνρξενχηαη λα
εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ Γήκνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ θφζηνπο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ
ππάξρεη θίλδπλνο αιινίσζεο ηνπ γάιαηνο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε ε
νπνία αλ θαη δελ πεξηγξάθεηαη ξεηά είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ άξηηα θαη
εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο
αιιά θαη εηδηθφηεξα κε φζα αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σηκή ελφο (1) ιίηξνπ θξέζθνπ αγειαδηλνχ γάιαηνο παζηεξησκέλνπ θαη
νκνγελνπνηεκέλνπ,) ρσξίο ΦΠΑ ηηκέο βάζε ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ .
Δλελήληα πέληε ιεπηά (0,95 €).

ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ
Ιπθφβξπζε, 13 Καξηίνπ 2019

Ιπθφβξπζε, 13 Καξηίνπ 2019
Ζ ζπληάθηξηα

Ζ Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

Καξηάλλα Παιαηνιφγνπ

αξδειή Πνιπηίκε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ ΠΔΤΚΗ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θξέζθνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο,
παζηεξησκέλνπ θαη νκνγελνπνηεκέλνπ, πιήξνπο (3,5 % ιηπαξά) ή 100 % Διιεληθήο
πξνέιεπζεο, βξαρείαο δηάξθεηαο ζπληήξεζεο, ην πνιχ κέρξη (7) εκεξψλ. Σν γάια ζα
δηαηίζεηαη πξνο θαηαλάισζε ζε ζπζθεπαζίεο ηνπ ελφο (1) ιίηξνπ, ζε θηάιεο γπάιηλεο
ή απφ πιηθφ tetrapack ή απφ πιηθφ pvc θαηάιιειεο γηα ηξφθηκα ζχκθσλα κε ηνλ
Θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ζα θιείλεη κε θαπάθη αζθαιείαο. Σν ππφ πξνκήζεηα
γάια ζαπξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Θψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ,
έηζη φπσο ηζρχεη ζήκεξα (ΦΔΘ 788/Β΄/31.12.1987) (άξζξα 80 & 85) θαη ΦΔΘ 85/74-2014.
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ γάιαθηνο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (πξσηεΐλεο, αζβέζηην, θψζθνξν, κεηαιιηθά ζηνηρεία, βηηακίλεο,
θ.ι.π). ην πξντφλ επίζεο ζα αλαγξάθεηαη ην πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο, ε
εκεξνκελία παζηεξίσζεο – αλάισζεο, νη ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ηνπ πξντφληνο, νη
θσδηθνί θαη γεληθά φια ηα απαξαίηεηα εθείλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν
ζπζθεπαζίαο θαη παξαγσγήο (ηφπνο, ρξφλνο, παξηίδα).
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη, θαη’ ειάρηζην νη παξαθάησ
αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο:
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Φξέζθν γάια αγειάδαο πιήξεο, παζηεξησκέλν θαη νκνγελνπνηεκέλν
ΤΘΔΤΑΗΑ
Αεξνζηεγήο ζπζθεπαζία (επηζπκεηφ βηδσηφ θαπάθη αζθαιείαο)
ΥΡΟΛΟ ΕΩΖ
Ζκεξνκελία παξαγσγήο Έως 7 ημέρες
πλζήθεο πληήξεζεο 1 – 6 ν C 1 – 6 ν C
Σν πξντφλ ζα πξνέξρεηαη απφ λνκίκσο ζε ιεηηνπξγία εξγνζηάζηα, ηα νπνία ζα έρνπλ
εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ (ζήκα
θαηαιιειφηεηαο) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο απηνχ. Θα δηαθηλείηαη ζε
ζπλζήθεο ςχμεο φπσο νξίδεηαη ζηνλ Θ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο θαη
Θηεληαηξηθέο Γηαηάμεηο.
Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πιήξεηο θαη ζαθείο πεξηγξαθέο ησλ
πξντφλησλ ηνπο (πρ. ζπζθεπαζία, βάξνο ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ, πνζφηεηεο,
εξγνζηάζην παξαζθεπήο, θπζηθνρεκηθά θαη κηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά θ.ι.π.).
ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ
Ιπθφβξπζε, 06 Φεβξνπαξίνπ 2018

Ιπθφβξπζε, 06 Φεβξνπαξίνπ 2018
Ζ ζπληάθηξηα

Ζ Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

Παιαηνιφγνπ Καξηάλλα

αξδειή Πνιπηίκε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ- ΠΔΤΚΗ
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άρθρο 1ο
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε πξνκήζεηα θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ηνπο
δηθαηνχρνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Γήκνπ Ιπθφβξπζεο- Πεχθεο θαη ηνπ ΘΟΗΠΑΠ. Ζ
πξνκήζεηα αθνξά έλα έηνο θαη είλαη ζχκθσλε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 53361/2.10.2006
Θ.Τ.Α. (Φ.Δ.Θ. 503/Β΄/11.10.2006) ≪Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε
ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ, θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο≫.
Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα έλα ρηιηάδσλ
ηξηαθφζηα εβδνκήληα έμη επξψ θαη ελελήληα νθηψ επξψ (41.376,98€),
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 13% θαη ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο
ηνπ Γήκνπ Θ.Α. 15.6063.0002 , 20.6063.0003,30.6063.0005, 35.6063.0001 ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019-2020.
Γηα ην ΘΟΗΠΑΠ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ ηξηαθφζηα εμήληα έλα επξψ θαη
εβδνκήληα ιεπηά (2.361,70 €) θαη ζα βαξχλεη ην πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2019-2020.
Άρθρο 2ο - Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/95 πεξί ≪Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεσλ
ζπλαθψλ ζεκάησλ≫, (ΦΔΘ 19/Α΄/01.02.1995) φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ΦΔΘ
185/Β΄/23.03.1993), ηνπ Λ.3463/2006 ≪Γεκνηηθφο θαη Θνηλνηηθφο Θψδηθαο≫, ηεο
ππ’ αξηζκ. 53361/2.10.2006 Θ.Τ.Α. (Φ.Δ.Θ. 1503/Β΄/11.10.2006) ≪Παξνρή κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο≫
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζκ. Σ.Σ. 36586/10.07.2007 (Φ.Δ.Θ.
1323/Β΄/30.07.2007) Θ.Τ.Α. θαη ηελ ππ’ αξηζκ. Οηθ. 31119/19.05.2008 (Φ.Δ.Θ.
990/Β΄/28.05.2008) Θ.Τ.Α., ηνπ Θψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, έηζη φπσο ηζρχεη
ζήκεξα, (Θ.Σ.Π. ΦΔΘ 788/Β΄/31.12.1987) , ΦΔΘ 85/7-4-2014 , Λ 4281/2014 ΦΔΘ
160/Α/8-8-2014.
Άρθρο 3ο - Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ζα
θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Άρθρο 4ο - πκβαηηθά ζηνηρεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
1) Ζ Πξνθήξπμε Γεκνπξαζίαο
2) Σν Δλδεηθηηθφ ηηκνιφγην
3) Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο
4) Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
5) Ζ πγγξαθή ππνρξεψζεσλ
6) Ζ Σερληθή Έθζεζε, νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Άρθρο 5ο - Αλαθνίλσζε απνηειέζκαηνο
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο
θαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Λ.4412/2016, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζην Γήκν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.

Άρθρο 6ο - χκβαζε
Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία
πνπ αλαθέξνληαη ζην Λ.4412/2016
Άρθρο 7ο - Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο απηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%
ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο.
Άρθρο 8ο - Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ – Πνηληθέο ξήηξεο – Έθπησζε
αλαδφρνπ
Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο αθνξά έλα έηνο, κε
αθεηεξία ππνινγηζκνχ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί θαζεκεξηλέο παξαδφζεηο (πιελ αββαηνθχξηαθσλ θαη
αξγηψλ). Σν θξέζθν γάια ζα παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζίεο ηνπ ελφο (1) ιίηξνπ, φπσο
απηέο αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. Πξνζεζκία
παξάδνζεο νξίδεηαη ε κία (1) εκέξα.
Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηεο
πξνκήζεηαο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Λ.4412/2016.
Ο αλάδνρνο θαζίζηαηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016.
Άρθρο 9ο - Παξάδνζε – Παξαιαβή
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα παξαδψζεη άκεζα
ζην Γήκν δχν (2) ςπγεία ζπληήξεζεο ησλ πξντφλησλ, πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν ίδηνο
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. Ο αλάδνρνο
ζα έρεη ηελ επζχλε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπο, ν δε Γήκνο ζα θάλεη
κφλν ρξήζε απηψλ θαη ζα ηα επηζηξέςεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί θαζεκεξηλέο παξαδφζεηο (πιελ αββαηνθχξηαθσλ θαη
αξγηψλ). Σν θξέζθν γάια ζα παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζίεο ηνπ ελφο (1) ιίηξνπ. Ζ
παξάδνζε ζα γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ θαη κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα
(ςπγεία) ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί κεηαθνξάο γάιαθηνο.
Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ
νξίζηεθε κε ηελ αξηζ. 183/2016 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 221 παξ.11πεξ.β ηνπ Λ 4412/2016. Ζ παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ
νξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο
ππεξεζίαο.

Άρθρο 10ο - Δγγπήζεηο πνηφηεηαο
Σν γάια ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, λα κελ έρεη μέλεο χιεο, πξνζκίμεηο θαη
ειαηηψκαηα. Λα είλαη παξαγσγήο, ηεο ίδηαο εκέξαο κε απηή ηεο παξάδνζεο ηνπ ζηελ
ππεξεζία ή λα κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ επηά κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ.
Ζ ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο

κειέηεο θαη απαξαίηεηα λα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί
ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ.
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ηεο, ε πξνκήζεηα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηηο εκεξνκελίεο παξαγσγήο θαη
ιήμεο, ηφηε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα κέξνο ή
νιφθιεξε ηελ παξαγγειία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ Λ.4412/2016.
Άρθρο 11ο - Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο, δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο θαη έμνδα
δεκνζίεπζεο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, βάζεη
ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Γήκν.
Δπίζεο ε δαπάλε ρεκηθήο αλάιπζεο θαη ειέγρνπ ησλ πιηθψλ απφ ην Γεληθφ Υεκείν
ηνπ Θξάηνπο νπνηεδήπνηε ην απαηηήζεη ε Τπεξεζία, βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν ηεο
πξνκήζεηαο.
Άρθρο 12ο - πκθσλία κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – Σερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο.
Σελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ νη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλζπλεκκέλα κε ηελ πξνζθνξά- δείγκαηα πνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ηεο κειέηεο. Ζ θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή,
prospectous, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε
ησλ πξνζθνξψλ.
Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ή είλαη δπζλφεηεο,
ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, απνξξίπηνληαη.
Άρθρο 13o- Αλαζεψξεζε ηηκψλ ηηκνινγίνπ.
Οη ηηκέο ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα
ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαζεσξνχληαη.
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