Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις
ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου,
για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
Προϋπολογισμός: 47.776,40 €
Κ.Α 15.6481.0055
Αρ. Μελ.: 81.0/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
TEXNIKH EKΘΕΣΗ
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των
Κοινωνικών Δομών του Δήμου (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό
Συσσίτιο και κυλικεία των παραρτημάτων ΚΑΠΗ), προέβη στην διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, άνω των ορίων, με αρ. διακήρυξης 13452/08-04-2019, ο οποίος, για την Υποομάδα
ΣΤ.1 Είδη Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής (Είδη με Φ.Π.Α. 13%) με την υπ΄ αριθ. 96/2019 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής κηρύχθηκε άγονος.
Στο άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν
να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος
Βιβλίου,λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή,χωρίς ΦΠΑ, είναι
μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η
συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της
συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη
απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών».
Καθώς ο διαγωνισμός της υπ΄ αριθ. 13452/08-04-2019 Διακήρυξης ανήλθε στο ποσό των
1.310.394,30 ευρώ και η Υποομάδα ΣΤ.1 Είδη Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής (Είδη με Φ.Π.Α.
13%) ανέρχεται στο ποσό των 47.776,40 ευρώ, προκύπτει ότι πληρούνται τα κριτήρια εφαρμογής του
άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 και επομένως ο Δήμος προκειμένου να προμηθευτεί τα είδη της
Υποομάδας ΣΤ.1 Είδη Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής (Είδη με Φ.Π.Α. 13%), δύναται να προβεί
στην διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα μελέτη η οποία αφορά την προμήθεια ειδών
αρτοποιείου για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού
Συσσιτίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την
υπογραφή της σύμβασης, ήτοι τα είδη της Υποομάδας ΣΤ.1 Είδη Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής
(Είδη με Φ.Π.Α. 13%) και η οποία η οποία στην παρούσα μελέτη έχει τον τίτλο: Είδη
Αρτοποιείου.
Ειδικότερα θα καλυφθούν οι ανάγκες των ακόλουθων κοινωνικών δομών:
Α) Δομή Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών έχει ως σκοπό την καθημερινή φύλαξη,
φροντίδα, ημερήσια διατροφή διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών ,την πολύπλευρη
νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, την προπαρασκευή
τους για τη φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον και τη στήριξη
της οικογένειας με την ανάπτυξη δράσεων προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.
Εποπτεύει 13 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από τους οποίους 7 συμμετέχουν στο επιχορηγούμενο
πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”.
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Στους σταθμούς συνολικά φιλοξενούνται 760 βρέφη και παιδιά και συγκεκριμένα 253 βρέφη και 507
παιδιά. Οι σταθμοί απασχολούν συνολικά 125 άτομα προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, με μόνιμη ή
ορισμένου χρόνου σχέση εργασίας.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας όλων των δημοτικών παιδικών
σταθμών της χώρας (ΦΕΚ 4249/Τ.Β/5-12-2017) το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο
φαγητό που παρασκευάζεται για τα φιλοξενούμενα παιδιά.
Στα βρέφη και στα νήπια κάθε σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή
(πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό και απογευματινό, κάθε μέρα). Το διαιτολόγιο των παιδιών
καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή. Ως βάση για
το ποσοτολόγιο τροφίμων και διαιτολογίου λαμβάνεται το κατ’ αρχήν διαλαμβανόμενο στην απόφαση
αριθ.Υ1α/Γ.Π.ΟΙ.Κ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β/25-10-2017).
Β) Δομή Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας- Κοινωνικό Συσσίτιο:
Το Κοινωνικό Συσσίτιο αποτελεί μια Κοινωνική Δομή του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του
Δήμου μας.
Το Κοινωνικό Συσσίτιο λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
Παροχή Συσσιτίου» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με κωδ. πρόσκλησης ΑΤΤ024 και
Α/Α ΟΠΣ 1555 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020».
Στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι η παροχή γευμάτων σε ημερήσια βάση για τουλάχιστον
διακόσιες (200) οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα τα οποία αδυνατούν να παρασκευάσουν τα ίδια τα
γεύματα τους, λόγω σωματικών ή ψυχικών νοσημάτων, καθώς επίσης για την κάλυψη αναγκών
σίτισης σε αστέγους και σε άτομα που στερούνται υποδομών παρασκευής γευμάτων.
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:












Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 .
Τα άρθρα 58 και 72, του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15.
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
Του Ν.4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
Του Ν.4555/2018 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I]
Το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016
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Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 47.776,40 ευρώ θα καλυφθεί από τακτικούς πόρους
του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με την διαδικασία περί πολυετών υποχρεώσεων, σύμφωνα
με το άρθρο 67 του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-06-2014) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.
80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/05-08-2016) και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του
οικονομικού έτους 2019 , 2020 και 2021 βαρύνοντας τις πιστώσεις στους κατωτέρω Κωδικούς
Εξόδων:
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

15.6481.0055

Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για
τις ανάγκες των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών και του
Κοινωνικού Συσσιτίου
(πολυετής 2019-2020-2021)

ΕΤΟΣ 2019

ΕΤΟΣ 2020

4.000,00 €

ΕΤΟΣ 2021

22.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

21.776,40 €

ΠΟΣΟ

47.776,40 €

Κερατσίνι 17/09/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις
ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών και του Κοινωνικού
Συσσιτίου, για χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών
Προϋπολογισμός: : 47.776,40 €
Κ.Α 15.6481.0055
Αρ. Μελ.: 81.0/2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
Άρτος: Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70%
(τύπου χωριάτικο), σε τεμάχια του ενός κιλού (1kg), να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι
κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά, χωρίς
συντηρητικά και προσθήκη χημικών ουσιών. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό του με
δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του.

Κερατσίνι 17/09/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις
ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών και του Κοινωνικού
Συσσιτίου, για χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών
Προϋπολογισμός: : 47.776,40 €
Κ.Α 15.6481.0055
Αρ. Μελ.: 81.0/2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
(Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή - σε τιμές μονάδος)
CPV: 15810000-9
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Α/Α

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ &
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1.

Ψωμί τύπου χωριάτικο

Kg

18.000

1,20

21.600,00

2

Ψωμί ολικής άλεσης

Kg

200

1,40

280,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ 13%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21.880,00
2.844,40
24.724,40

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
Α/Α
1

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ &
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Ψωμί τύπου χωριάτικο

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Kg

17.000

1,20

20.400,00
2.652,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23.052,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ :

42.280,00

ΦΠΑ 13% :

5.496,40

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α :

47.776,40

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5

20.400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ 13%

Κερατσίνι 17/09/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις
ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών και του Κοινωνικού
Συσσιτίου, για χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών
Προϋπολογισμός: : 47.776,40 €
Κ.Α 15.6481.0055
Αρ. Μελ.: 81.0/2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες λειτουργίας των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του
Ν. 3731/2008 και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α
114/8.6.2006), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 .

Τα άρθρα 58 και 72, του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15.

Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».

Τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 Του Ν.4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
 Του Ν.4555/2018 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I]
 Το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τρόπος – τύπος διεξαγωγής της προμήθειας
Η κατακύρωση στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά
αποκλειστικά βάση τιμής.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
Η διακήρυξη του διαγωνισμού.
Οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η συγγραφή υποχρεώσεων.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Εγγύηση συμμετοχής
Εγγύηση για τη συμμετοχή στο συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας (χωρίς τον
ΦΠΑ) και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς
προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο
συμβαλλόμενων.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της.
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου
προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3)
μηνών και εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος.
Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για τον Δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο,
παρά μόνο εφόσον προκύψει ανάγκη για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης σίτισης των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου.
Σε περίπτωση που οι ποσότητες που αναφέρονται στην σύμβαση εξαντληθούν πριν την συμπλήρωση του
ανωτέρω χρονικού διαστήματος και της πιθανής παράτασης αυτής, η σύμβαση θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα.
Σε περίπτωση που συμπληρωθεί η χρονική διάρκειας ισχύος της σύμβασης και της πιθανής παράτασης αυτής,
χωρίς να έχει εξαντληθεί το σύνολο των ποσοτήτων, η σύμβαση θεωρείται επίσης πλήρως εκτελεσθείσα, χωρίς
να υπάρχει απαίτηση εκ μέρους του αναδόχου, για το μέρος της σύμβασης που δεν υλοποιήθηκε.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις προβλεπόμενες από την μελέτη προδιαγραφές των αρτοσκευασμάτων, η
Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη ή αντικατάσταση των ειδών. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να είναι σύμφωνος με τους όρους της σύμβασης, άλλως υπόκειται σε κυρώσεις και αν δε
συμμορφωθεί διακόπτεται η σύμβαση σε βάρος του.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών κάποιου είδους από
αναγνωρισμένο εργαστήριο, κάθε δαπάνη που προκύπτει εξ αυτού του λόγου θα βαρύνει τον προμηθευτή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και το
Κοινωνικό Συσσίτιο σε καθημερινή βάση, κάθε πρωί ανάλογα με τις ανάγκες τους, κατόπιν σχετικής εντολής.
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται:

α) Στις εγκαταστάσεις των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ήτοι:
1. Α΄ Παιδικός Κερατσινίου – Ξενοφώντος 18 & Θήρας
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Β΄ Παιδικός Κερατσινίου – Γρηγορίου Λαμπράκη 594
Γ΄ Παιδικός Κερατσινίου – Προύσης 103
Δ΄ Παιδικός Κερατσινίου – Κολοκοτρώνη – Μαυρομιχάλη & Βυζαντίου
Ε΄ Παιδικός Κερατσινίου – Ηπείρου 7
ΣΤ΄ Παιδικός Κερατσινίου – Περαιβού & Τερψιχώρης
Βρεφονηπιακός Σταθμός Κερατσινίου «Κρώσφηλδ» – Ε. Βενιζέλου & Αναπαύσεως 88
Βρεφονηπιακός Κερατσινίου – Ελευθερίου Βενιζέλου & Μοναστηρίου
Α΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Αριστοτέλους 35
Β΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Ελευθερίου Βενιζέλου 1
Γ΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Αριστοτέλους 94
Δ΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Κουντουριώτου & Παπαφλέσσα
Παιδικός Λιμενικού - Κουντουριώτου & Παπαφλέσσα
Βρεφονηπιακός Δραπετσώνας – Αριστοτέλους 35 & Αγ. Παντελεήμονος
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β) Στις εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται το Κοινωνικό Συσσίτιο του Δήμου
1. Ελευθερίου Βενιζέλου 123 & Μοναστηρίου - Κερατσίνι
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.
Η τιμή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία
περίπτωση δεν αναθεωρείται.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 9ο
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής

Κερατσίνι: 17/ 09 /2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών»
Αρ. Διακήρυξης

……………... / …...-…….-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της Επιχείρησης ………………………………………, με ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ.
………………………., που εδρεύει στ… …………………….., οδός ……………….………,
αριθμός …….., τηλ. …………………., fax ……………….

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
(Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή - σε τιμές μονάδος)
CPV: 15811000-9
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Α/Α

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ &
ΖΑΧΑΡΟΠΛ/ΤΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Ψωμί τύπου χωριάτικο

Kg

18.000

2.

Ψωμί ολικής άλεσης

Kg

200

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο Καθαρής Αξίας
ΦΠΑ 13%
Τελικό Σύνολο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
Α/Α
1.

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ &
ΖΑΧΑΡΟΠΛ/ΤΙΚΗΣ
Ψωμί τύπου χωριάτικο

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Kg

17.000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο Καθαρής Αξίας
ΦΠΑ 13%
Τελικό Σύνολο

ΣΥΝΟΛIKH ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α :
ΦΠΑ 13% :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α

:

Υπογραφή Προσφέροντος
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