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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :

«Γάιαθηνο γηα ην Πξνζσπηθφ
ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ»

ΔΘΑΙΗΠΣΝΗ
ΘΕΛΑ: Γηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα «Γάιαθηνο γηα ην Πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ
Καιπκλίσλ»
Ο Αληηδήκαξρνο Θεκάησλ Καζεκεξηλφηεηαο Αλάπηπμεο – Δκπνξίνπ
ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ
έρνληαο ππ’ φςηλ
1. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 θαη 209 ηνπ N. 3463/06.
2. Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξερνχζεο ρξήζεσο θαη ζηνπο Κ.Α.Δ. 10-6063.0001,
20-6063.0003, 35-6063.0002, & 30-6063 έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο.

3. Σηο Πξνηάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσο: Α/292/2016 πνζνχ
6.750,00€, Α/293/2016 πνζνχ 8.250€, Α/294/2016 πνζνχ 2.250€ & Α/295/2016 πνζνχ
3.750€.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 4, 5, 6 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Ν.4281/2014
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο Π1/74446/02
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 27319/18-07-02.
7. Σελ ππ’ Αξηζκ. 65/2016 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί ζπγθξφηεζεο
Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ ΔΚΠΟΣΑ.
8. Σελ ππ’ Αξηζκ. 2/2016 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο.
9. Σελ ππ’ αξηζ. 114/2016 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε
πξνκήζεηα.
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10. Σν ππ’ αξηζ. 5007/23-03-2016 πξσηνγελέο αίηεκα γηα ηελ πξνκήζεηα
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Πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ»
κε αξηζ. ΑΓΑΜ: 16REQ004062925

«Γάιαθηνο γηα ην

11. Σελ ππ’ αξηζ. 93/8457/24-05-2016 Απφθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καιπκλίσλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ.
12. Σελ

ππ’

αξηζκ.

140/2016

Απφθαζε

ηεο

Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο,

κε

ΑΓΑΜ:16REQ004432599 πεξί έγθξηζεο ηεο Α/292/2016, Α/293/2016, Α/294/2016, &
295/2016 Πξφηαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο, έγθξηζε θαη
δηάζεζεο πνζνχ 6.750€ ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ 10-6063.0001, πνζνχ 8.250€ ζε βάξνο
ηνπ θσδηθνχ 20-6063.0003, πνζνχ 2.250€ ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ 35-6063.0002 &
πνζνχ 3.750€ ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ 30-6063.0002
13. Σελ ππ’ αξηζ. 158/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζε ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ ηεο ππ’ αξηζ. 4/2016 κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο.
14. Σελ ππ’ αξηζ. 160/18763/01-09-2014 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Καιπκλίσλ πεξί κεηαβίβαζεο
εμνπζίαο
Άξζξν 1
ΠΡΟΚΗΡΥΟΥΜΕ
ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα θξέζθνπ
γάιαθηνο σο εμήο:
A/A

Είδνο
Γάια θξέζθν κε 3,5%
θαη 1,5% ιηπαξά
(ζε θηάιεο 1 ιίηξνπ)

Λνλάδα
κέηξεζεο

Ονζόηεηα

ηκή Λνλάδαο
(€)

Δαπάλε ζε €

Σεκάρηα

14.784

1,30

19.219,20

ΛΕΠΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ
Φ.Ο.Α 9%
ΓΕΜΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ

19.219,20
1.729,73
20.948,93

Άξζξν2ν
Καζνξίδνπκε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ σο εμήο:
1. Σν πξνζθεξφκελν γάια πξέπεη λα είλαη θξέζθν αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο θαη λα πιεξνί ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 158/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.
2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Καιπκλίσλ, ηελ 13/06/2016 θαη
ψξα απφ 10:00 έσο 11:00 ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
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3. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο
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πξνκεζεπηψλ, εθ’ φζνλ γη’ απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.

4. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί πνηλή
απνθιεηζκνύ ζε κία ζεηξά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α. Δμνπζηνδφηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά εθφζνλ δελ παξίζηαηαη ην ίδην ην θπζηθφ
πξφζσπν. Η εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ
Ν. 1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο φηαλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν. ε πεξίπησζε
αλψλπκεο εηαηξείαο απαηηείηαη πξαθηηθφ ηνπ Γ/ γηα ηελ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε.
β. Πξαθηηθφ ηνπ Γ/ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζε πεξίπησζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο.
γ. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν
δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία.
δ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
ε. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο
νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ
ζη. Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δήισζε. ε πεξίπησζε
αηνκηθήο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο Ο.Δ., Δ.Δ. & Δ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ θαη αζθαιηζηηθή
ελεκεξφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ελψ ζε πεξίπησζε Α.Δ. θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ/ ηνπο
δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ φπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην είδνο
ησλ εξγαζηψλ ηνπο.
ε. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ
πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη φηη δελ ηειεί ππφ θαζεζηψο
απνθιεηζκνχ ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α..
ζ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ
ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ή πνηφλ
φξν δελ απνδέρεηαη.
η. Πηζηνπνηεηηθφ Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο.
ηα. Τπεχζπλε δήισζε πνπ ζα δειψλεη φηη ην πξνζθεξφκελν γάια ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο ζα
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο.
5. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ
ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.. Σν πεξηερφκελν ηεο
εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
ΔΚΠΟΣΑ θαη ην Ν. 4281/2014.
6. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη λα
παξάζρεη

ςπγεία

γηα

ηελ

ζπληήξεζε

ηνπ

γηα

ρξνληθφ

δηάζηεκα

12

κελψλ.
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη, χζηεξα απφ
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ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ, λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξν ην ςπγείν ή ην εμάξηεκα ηνπ,
πνπ έρεη ππνζηεί θζνξά ή βιάβε, ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε ή ζπληήξεζε ηνπ.
7. Λε πνηλή λα κελ γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε
θάθειν, θαιά ζθξαγηζκέλν ζε κία ζεηξά, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη θαη φια ηα
δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
8. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη:
α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα.
β. Ο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκφο πξσηνθφιινπ).
δ. Η εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο
ηνπνζεηνχληαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ :
α. Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ρχκα κε ηελ Σερληθή πξνζθνξά – πηζηνπνηεηηθά
πνηφηεηαο φπσο απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Α Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο
Παξνχζεο.
β. Καιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ινηπέο
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή
ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ππνγξάθεηαη
είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ
πιεξεμνχζην. Ξη δηαγωληδόκελνη ζα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα όιεο
ηηο θαηεγνξίεο εηδώλ ή κέξνο απηώλ. ε πεξίπησζε πνπ θαηαηεζεί πξνζθνξά γηα κέξνο
ησλ εηδψλ ηφηε απηή επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα θαιχπηεη φιε ηελ πνζφηεηα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο πνπ πξνβιέπεη ε δηαθήξπμε. Οη δηαγσληδφκελνη ηεο θαηεγνξίαο
γξαθηθή χιε επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζην έληππν πξνζθνξάο ζα δειψζνπλ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα εθθξάδεηαη ζε επξψ πνπ επί πνηλή απνθιεηζκνχ δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ηηο ελδεηθηηθέο ηηκέο κνλάδνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαη ζα
πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο Φ.Π.Α., γηα
παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεχζεξσλ ζην Γήκν.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην Γήκν
Καιπκλίσλ (Κάιπκλνο Σ.Κ. 85200

ηει.: 2243059169), κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε

κέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή κέρξη ηελ 10/06/2016.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη επίζεο απ’ επζείαο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ
απφ ηηο 10:00 κέρξη ηηο 11:00 πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο.
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Η δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη σο εμήο:
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Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα κέρξη ηε
ψξα ιήμε απνδνρήο πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο. ε θάζε θάθειν πνπ
παξαδίδεηαη εθφζνλ βεβαησζεί ε λφκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε δηαγσληδφκελνπ,
αλαγξάθεηαη ζ’ απηήλ θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο, ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο. Όηαλ
πεξάζεη ε ψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θεξχζζεηαη ε ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξψλ θαη
αλαγξάθεηαη

απηφ

ζηα

πξαθηηθά.

Απαγνξεχεηαη

γηα νπνηνδήπνηε

ιφγν

ε

απνδνρή

κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Μεηά ηε ιήμε ηεο
παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελψ ζπλερίδεηαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε αξρίδεη απφ ηελ
επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί επηδφζεθαλ θαη
θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά
θαηά ηξφπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζχκθσλν ή φρη, πξνο ηνπ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία
ησλ παξηζηακέλσλ. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξακέλεη θιεηζηφο. ηε
ζπλέρεηα ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε κπζηηθή φπνπ ε επηηξνπή1 ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά
ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη γη’ απηνχο πνπ απνθιείνληαη. Αθνινχζσο ε ζπλεδξίαζε
κεηαηξέπεηαη ζε δεκφζηα αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ απνθιείζζεθαλ θαη ν ιφγνο ηνπ
απνθιεηζκνχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηελ ίδηα εκέξα ή ζε άιιε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε
επηηξνπή παξνπζία ή κε ησλ δηαγσληδφκελσλ αλνίγνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Δλ
ζπλερεία ε επηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ Οξαθηηθό ηωλ Ξηθνλνκηθώλ Οξνζθνξώλ –
Εηζήγεζε γηα Αλάζεζε φπνπ ζα θνηλνπνηεζεί θαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο κε fax πξνθεηκέλνπ
λα ππνβιεζνχλ επ’ απηνχ ηπρφλ ελζηάζεηο. Η επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπληάμεη έλα
πξαθηηθφ (Πξαθηηθφ παξαιαβήο – απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ – εηζήγεζε γηα αλάζεζε) ή δχν
πξαθηηθά (πξαθηηθφ παξαιαβήο & απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ & πξαθηηθφ νηθνλνκηθήο
αμηνιφγεζεο – εηζήγεζε γηα αλάζεζε).
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Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 90 εκεξώλ,
ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.

10. Η παξάδνζε ηνπ γάιαθηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ δηαξθεί
ε ζχκβαζε θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Με ηελ παξαιαβή ηεο
εληνιήο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη εληφο δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ λα παξαδψζεη ηα είδε ζηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ελψπηνλ ηεο θαζνξηζκέλεο επηηξνπήο παξαιαβήο. Ο Γήκνο δελ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγξαθφκελσλ επί ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πνζνηήησλ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν
ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί.

1

Άξζξν 11 παξ 8 ΔΚΠΟΣΑ : Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε αξκφδηα επηηξνπή , δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε
ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ο έιεγρνο απηφο κπνξεί λα γίλεη ζε άιιν
κεηαγελέζηεξν ρξφλν
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11. Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά απφ ηελ
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αξκφδηα επηηξνπή χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, κέζα ζε ρξφλν 15 εκεξψλ απφ ηελ
ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ εηδψλ.
12. Η ζπκβαηηθή αμία ηνπ γάιαθηνο ζα πιεξψλεηαη ηκεκαηηθά ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά θάζε
ηκεκαηηθή νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, κε ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ ρξεκαηηθνχ
εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.
13. ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, εθηφο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνχληαη θαη φιεο νη
λφκηκεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
14 Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε φπνηνλ πξνκεζεπηή πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε
ηηκή εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπλεκκέλνπ ππνδείγκαηνο ηεο παξνχζαο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε παξ.
1 ηνπ άξζξ. 21 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ην
αξκφδην φξγαλν, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο,
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ή ηελ δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ
πξνκεζεπηή. Η ζύκβαζε ηζρύεη γηα έλα ρξόλν από ηελ ππνγξαθή ηεο.
15

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο λα δεκνζηεπηεί ηνπιάρηζηνλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα (ε
εβδνκαδηαία εθεκεξίδα) θαη λα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζην
δηαδίθηπν (δηαχγεηα). Σα έμνδα δεκνζίεπζεο (πεξίπνπ 75€) ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα
θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Οιφθιεξε ε δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
ΚΗΜΓΗ ζηελ Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε www.eprocurement.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γήκνπ καο www.kalymnos.gov.gr.
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ΟΑΠΑΠΗΛΑ Α
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
«ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ
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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ
ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ
ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ
ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ
ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ
Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο
Πιεξνθ.: Λ. Λπαϊξάκεο
Σειέθσλν: 22430-59 169
fax: 22430-28440

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :

«Γάιαθηνο γηα ην Πξνζσπηθφ
ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ»

Α. ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα θξέζθνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο γηα 56
δηθαηνχρνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ κε ζρέζε εξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη
Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
Η πξνκήζεηα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ππ’ αξηζ. 53361/2-10-2006 Κ.Τ.Α (Φ.Δ.Κ 1503/Β’/11-102006) << 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.Κ.

1323/Β΄/30.07.2007) Κ.Τ.Α. θαη ηελ ππ’ αξηζ. Oηθ. 31119/19-05-2008 (Φ.Δ.Κ. 990/Β΄/28.05.2008)
Κ.Τ.Α., θαζψο επίζεο θαη κε ηελ ηζρχνπζα ..Δ.
Η

ελ

ιφγσ

πξνκήζεηα

πξνυπνινγίδεηαη

ζην

πνζφ

ησλ

19.219,20€

κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 9% θαη βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ έηνπο 2016 απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη 31-12-2016 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο θ.α.
- θ.α. 10-6063.0001
- θ.α. 20-6063.0003
- θ.α. 30-6063.0002
- θ.α. 35-6063.0002
θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ θαη ζα ςεθηζηνχλ εθ λένπ νη
θ.α. γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ
ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ
ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ
ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ
ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ
Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο
Πιεξνθ.: Λ. Λπαϊξάκεο
Σειέθσλν: 22430-59 169
fax: 22430-28440

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :

«Γάιαθηνο γηα ην Πξνζσπηθφ
ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ»

Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΆΡΘΡΟ 1Ο Ανηικείμενο ηηρ Ππομήθειαρ
Τν

παξφλ

ηεχρνο

Τερληθψλ

Πξνδηαγξαθψλ

πξνυπνινγηζκνχ

19.219,20€

κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 9%, αθφξα ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα 56 δηθαηνχρνπο
εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ, βάζεη ηεο Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 ζαλ πξφζζεηε παξνρή
ζε είδνο.
ΆΡΘΡΟ 2Ο Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
α) Τελ αξηζ. 11389/93 Υπ. Απφθαζε <<Πεξί Δληαίνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκνχ
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο>> (ΔΚΠΟΤΑ).
β) Τνπ ελ ηζρχεη Γ.Κ.Κ. θαη ηνπ Ν.3852/2010.
ΆΡΘΡΟ 3Ο Πποδιαγπαθέρ Τλικών
Τν πξνο πξνκήζεηα γάια ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο (3,5% ιηπαξά) ή εκηαπνβνπηπξνκέλν (1,5%
ιηπαξά), θξέζθν, παζηεξησκέλν, νκνγελνπνηεκέλν, αγειαδηλφ, ζε ζπζθεπαζία εκθηάισζεο ελφο
ιίηξνπ, νπνηαζδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο κάξθαο δηαηίζεηαη ζην εκπφξην ζχκθσλα κε ην άξζξν 80
ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ (ΦΔΚ Β’ 788/87, ζει 140).
Η εκεξνκελία παζηεξίσζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε
ησλ 2 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηεο.
Η δηάξθεηα ηεο παζηεξίσζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε
ησλ 7 εκεξψλ.
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Τν πξντφλ ην νπνίν ζα πξνζθεξζεί ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν πξνο ηηο νδεγίεο 92/46/ΔΟΚ θαη
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92/47/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ πεξί ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ, πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή θαη
εκπνξία γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην γάια (ΦΔΚ Α’ 45/27-2-95).
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ζπληήξεζεο ησλ θηαιψλ
γάιαθηνο πνπ ζα παξαδνζνχλ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζεκεία ηνπ Γήκνπ πνπ ζα ηνπ
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ππεξεζία. Τελ επζχλε ζπληήξεζεο ησλ παξαπάλσ ζαιάκσλ έρεη ν
αλάδνρνο, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε αληηθαηάζηαζεο ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ζσζηήο
ιεηηνπξγίαο.
Γ. ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ
Α/Α
1

ΕΘΔΞΡ

ΛΞΜΑΔΑΡ
ΛΕΠΗΡΗΡ
Σεκάρηα

Φηάιεο Γάια (ζε ζπζθεπαζία 1 ιίηξνπ)

ΟΞΡΞΗΑ
14.784

ΔΘΙΑΘΞΣΤΞΘ ΣΟΑΚΚΗΚΞΘ ΛΞΜΘΛΞΘ ΙΑΘ ΑΞΠΘΡΞΣ ΤΠΞΜΞΣ
Α/Α

1
2
3
4

ΔΘΕΣΘΣΜΡΕΘΡ-ΛΗΛΑΑ

ΑΠΘΘΛΞΡ
ΔΘΙΑΘΞΣΤΩΜ

Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Πξαζίλνπ
Σκήκα Καζαξηφηεηαο

18
10
6
22

ΗΛΕΠΕΡ

264
264
264
264
ΡΣΜΞΚΞ
ΓΑΚΑΙΞΡ ΡΕ
ΦΘΑΚΕΡ ΕΜΞΡ
ΚΘΠΞΣ

ΦΘΑΚΕΡ
ΓΑΚΑΙΞΡ
1ΚΘΠΞΣ
ΑΜΑ ΣΟΗΠΕΡΘΑ
4.752
2.640
1.584
5.808
14.784

Δ. ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ ΔΑΟΑΜΗΡ

A/A

Είδνο
Γάια θξέζθν κε 3,5%
θαη 1,5% ιηπαξά
(ζε θηάιεο 1 ιίηξνπ)

Λνλάδα
κέηξεζεο

Ονζόηεηα

ηκή Λνλάδαο
(€)

Δαπάλε ζε €

Σεκάρηα

14.784

1,30

19.219,20

ΛΕΠΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ
Φ.Ο.Α 9%
ΓΕΜΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ

19.219,20
1.729,73
20.948,93
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Αναλςηικά :
Γηα ην κφληκν θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ γηα 12 κήλεο :
56 άηνκα * 264 εκέξεο = 14.784 θηάιεο ηνπ ελφο ιίηξνπ.

Ε. ΘΛΞΚΞΓΘΞ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ
Α/Α
1

ΕΘΔΞΡ

ΛΞΜΑΔΑ
ΛΕΠΗΡΗΡ

Γάια θξέζθν αγειαδηλφ,
πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά
3,5% ή 1,5% παζηεξησκέλν
θαη νκνγελνπνηεκέλν,
ζπζθεπαζκέλν ζε αδηάβξνρεο
ράξηηλεο πιαζηηθνπνηεκέλεο
εζσηεξηθά (Iaminated) θηάιεο
(tetra pack) ηνπ ελφο ιίηξνπ.

αγνξά.

Φηάιε
Δλφο(1) ιίηξνπ

ΘΛΗ
ΛΞΜΑΔΑΡ
ΤΩΠΘΡ ΦΟΑ 9%
1,30€

ΞΚΞΓΠΑΦΩΡ
Έλα επξψ θαη
ηξηάληα ιεπηά

Η ηηκή κνλάδαο δηακνξθψζεθε απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηνπηθή

Ρ. ΡΣΛΟΚΗΠΩΛΑΘΙΑ ΡΞΘΤΕΘΑ ΟΠΞΡΦΞΠΑΡ
1) Τξόλνο παξάδνζεο:
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζεκεξηλά πιελ αββαηνθχξηαθσλ θαη επίζεκσλ αξγηψλ
θαηφπηλ εληνιήο ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ παξαιαβή ηεο εληνιήο ν πξνκεζεπηείο νθείιεη εληφο 24
σξψλ λα παξαδψζεη ην γάια ηφπσλ Γεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ.
2) Εγγύεζε:
Σν γάια ζα είλαη θξέζθν, παζηεξησκέλν, ζπζθεπαζίαο κε εκεξνκελία φρη κεγαιχηεξε ησλ 2
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.
3) Οηζηνπνίεζε:
Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην, πνπ θαηαζθεπάδεη ηα
πιηθά, ην νπνίν λα δηαζέηεη

ISO 9001:2000 θαη πηζηνπνηεηηθφ H.A.C.C.P θαη ζα θαηαζέζεη ην

αληίζηνηρν αληίγξαθν. Όια ηα είδε λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηνπο Δπξσπατθνχο
θαλνληζκνχο θαη ην πξφηππν CE ή λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ Διιεληθφ θνξέα. Σα πηζηνπνηεηηθά
λα ππνβιεζνχλ γηα θάζε πεξηγξαθφκελν πιηθφ.
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :

«Γάιαθηνο γηα ην Πξνζσπηθφ
ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ»

Ζ. ΡΣΓΓΠΑΦΗ ΣΟΞΤΠΕΩΡΕΩΜ
ΑΠΘΠΞ 1Ξ - Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο
Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο εξγαδφκελνπο
ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ γηα 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

ΑΠΘΠΞ 2Ξ - Θζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
- ηνπ Ν.2286/95 πεξί <<Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ>>,
(ΦΔΚ 19/Α΄/01.02.1995) φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
- ηεο Τ.Α.11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί <<Δληαίνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.>>(Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.
ΦΔΚ 185/Β΄/23.03.1993),
- ηνπ ελ ηζρχεη Γ.Κ.Κ. θαη ηνπ Ν.3852/2010
- ηνπ Ν.3463/2006 <<Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο>>, ηεο ππ’ αξηζκ. 53361/2.10.2006
Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 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.Κ.1323/Β΄/30.07.2007) Κ.Τ.Α. θαη ηελ ππ’ αξηζκ. Οηθ. 31119/19.05.2008
(Φ.Δ.Κ.990/Β΄/28.05.2008) Κ.Τ.Α.,
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-ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, έηζη φπσο ηζρχεη ζήκεξα, (Κ.Σ.Π. ΦΔΚ 788/Β΄/31.12.1987) ,
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ΦΔΚ 85/7-4-2014 , Ν 4281/2014 ΦΔΚ 160/Α/8-8-2014

ΑΠΘΠΞ 3Ξ - Ρπκβαηηθά ηεύρε
πκβαηηθά ηεχρε θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
1) Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
2) Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ
3) Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
4) Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
5) Η ηερληθή πεξηγξαθή
ΑΠΘΠΞ 4Ξ - ξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
ΑΠΘΠΞ 5Ξ – Ρύκβαζε
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά ην λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο,
ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, φρη κηθξφηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ, νχηε
κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη λα θαηαζέζεη ηελ θαηά
ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζεο, εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο.
ΑΠΘΠΞ 6Ξ – Εγγύεζε 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. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η 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 (άξζξα 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ).
ΑΠΘΠΞ 7Ξ - Οξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ – Ονηληθέο ξήηξεο – Έθπηωζε
αλαδόρνπ
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Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο αθνξά έλα έηνο, κε αθεηεξία
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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 ην αξγφηεξν δχν (2) εκέξεο απφ ηελ εκέξα

παζηεξίσζεο ηνπ

Γάιαθηνο.
Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο κπνξνχλ λα
επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη 33 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Ο αλάδνρνο θαζίζηαηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Άξζξν 8Ξ - Οαξάδνζε – Οαξαιαβή
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.
Η 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.
Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ νξίζηεθε κε ηελ
αξηζ. 322/2014 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Η παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν ηκεκαηηθά θαη
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε θαη ζηα άξζξα 28, 29 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Άξζξν 9Ξ - Εγγπήζεηο πνηόηεηαο
Σν γάια ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, λα κελ έρεη μέλεο χιεο, πξνζκίμεηο θαη ειαηηψκαηα.
Να είλαη παξαγσγήο, δχν εκεξψλ απφ παξάδνζήο ηνπ ζηελ ππεξεζία ή λα κεζνιαβνχλ
ηνπιάρηζηνλ πέληε κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ.
Η ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη
απαξαίηεηα λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ζπζθεπαζίαο ησλ
ηξνθίκσλ.
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Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ηεο, ε πξνκήζεηα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, σο πξνο
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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 ζην άξζξν 34 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Άξζξν 10Ξ 1ν - Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο, δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ 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 (άξζξν 5 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ).
Δπίζεο ε δαπάλε ρεκηθήο αλάιπζεο θαη ειέγρνπ ησλ πιηθψλ απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο
νπνηεδήπνηε ην απαηηήζεη ε Τπεξεζία, βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο.
Άξζξν 11Ξ - Ρπκθωλία κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ερληθά ζηνηρεία
πξνζθνξάο.
Σελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ή θαη κεηαγελέζηεξα θαη πάληα πξηλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ
νη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ζπλεκκέλα κε ηελ πξνζθνξά- δείγκαηα πνπ ζα
είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
Η θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή, πξνζπέθηνπο, 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.
Άξζξν 12Ξ - Αλαζεώξεζε ηηκώλ 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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