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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Αντιδήμαρχο̋ Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένε̋ προσφορέ̋ για την προμήθεια γάλακτο̋ ( παστεριωμένου γάλακτο̋) για το
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για το έτο̋ 2014 -2015 και συγκεκριμένα για το χρονικό
διάστημα από 24/7/2014 έω̋ 23/7/2015.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ο διαγωνισμό̋ θα γίνει στι̋ 1 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ έω̋ 10.30 π.μ ενώπιον
τη̋ Αρμόδια̋ Επιτροπή̋, στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, Ελευθερίου
Βενιζέλου 200 – Κερατσίνι. Οι συμμετέχοντε̋ είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν κατά την ημέρα
του διαγωνισμού, τα δείγματα του προ̋ προμήθεια είδου̋ με ποινή αποκλεισμού.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με:
• Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίο̋ Κανονισμό̋
Προμηθειών Οργανισμών Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
• Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειε̋ του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσει̋ συναφών
θεμάτων».
• Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσία̋ αρμοδιότητα̋ Υπουργείου
Εσωτερικών στι̋ διατάξει̋ για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλε̋ διατάξει̋».
• Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειε̋ του δημοσίου τομέα και ρυθμίσει̋ συναφών
θεμάτων».
• Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋».
• Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσει̋ θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασία̋
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλε̋ διατάξει̋ οργάνωση̋ και λειτουργία̋ τη̋ Δημόσια̋
Διοίκηση̋».
• Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική τη̋ αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ αποκεντρωμένη̋
διοίκηση̋ – Πρόγραμμα Καλλικράτη̋».
• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλε̋ διατάξει̋».
• Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικό̋ κώδικα̋ – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση̋ και
άλλε̋ διατάξει̋».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
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Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋, Ανταγωνιστικότητα̋, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β’/11-10-2006) «Παροχή μέσων
ατομική̋ προστασία̋ σε υπαλλήλου̋ των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτική̋ ιατρική̋».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) με θέμα
«Τροποποίηση τη̋ υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινή̋ υπουργική̋ απόφαση̋ σχετικά με την παροχή
μέσων ατομική̋ προστασία̋ σε υπαλλήλου̋ των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτική̋ ιατρική̋».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Τροποποίηση τη̋
υπ’ αριθμ. 53361/2-10-06 κοινή̋ υπουργική̋ απόφαση̋ σχετικά με την παροχή μέσων ατομική̋
προστασία̋ σε υπαλλήλου̋ των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτική̋ ιατρική̋».
• Τη με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασία̋ τη̋ Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., ιδίω̋ δε το 14ο
άρθρο .
• Την Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου τη̋ 16η̋ Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών
κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτο̋, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτο̋ και
προϊόντων με βάση το γάλα.
• Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση τη̋
Οδηγία̋ 92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και
εμπορία νωπού γάλακτο̋, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτο̋ και προϊόντων με βάση το
γάλα.
• Το Π. Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συμμόρφωση τη̋ Ελληνική̋ νομοθεσία̋ προ̋
τι̋ Οδηγίε̋ 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων
που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτο̋ και προϊόντων με βάση το γάλα».
• Το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’ /7-4-2014) περί μέτρων στήριξη̋ και ανάπτυξη̋ τη̋ ελληνική̋
οικονομία̋ στο πλαίσιο εφαρμογή̋ του ν.4046/2012 και άλλε̋ διατάξει̋.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τα στοιχεία τη̋ σύμβαση̋ που θα προσαρτηθούν σ' αυτήν με την σειρά είναι τα εξή̋:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Η παρούσα διακήρυξη
Η προσφορά του αναδόχου
Η συγγραφή υποχρεώσεων μετά των Τεχνικών Προδιαγραφών
Η τεχνική Έκθεση
Ο Προϋπολογισμό̋
Τιμολόγιο προσφορά̋

Τα ποιο πάνω στοιχεία βρίσκονται στην μελέτη τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η πιο πάνω προμήθεια προϋπολογίσθηκε σε 137.351,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα
βαρύνει του̋ Κ/Α 20/6061.0002, 15/6061.0002, 30/6061.0002, 35/6061.0002 του σκέλου̋ των
εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτου̋ 2014 και του̋ αντίστοιχου̋ ΚΑ του
Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτου̋ 2015 ω̋ εξή̋ :
KA
15.6061.0002
20.6061.0002
30.6061.0002
35.6061.0002
ΣΥΝΟΛΑ

2014
8.263,12
35.549,80
4.407,00
9.658,68
57.878,60

2015
11.568,38
49.211,50
5.876,00
12.817,02
79.472,90

ΣΥΝΟΛΑ 2014 2015
19.831,15
84.761,30
10.283,00
22.475,00
137.351,50
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Ο ανάδοχο̋ θα πραγματοποιεί καθημερινέ̋ παραδόσει̋ σύμφωνα με την παραγγελία τη̋ αποθήκη̋
του Δήμου μετά την υπογραφή τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋. Προθεσμία ορίζεται η μία ημέρα και η
αντίστοιχη ποσότητα γάλακτο̋ θα παραδίδεται στου̋ δικαιούχου̋ στον χώρο που θα ορίσει η
υπηρεσία. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται με δική του δαπάνη να προσκομίσει και να συντηρεί σε καλή
λειτουργία ψυγεία διατηρήσεω̋ του προϊόντο̋ στου̋ χώρου̋ που θα υποδείξει ο Δήμο̋.
Η προμήθεια παστεριωμένου γάλακτο̋ πρέπει να είναι συσκευασία ειδικού χάρτινου υλικού
σύμφωνα με του̋ αγορανομικού̋ και υγειονομικού̋ όρου̋ που αφορούν ποιότητα συσκευασία και
διαδικασία μεταφορά̋ .
Ειδικότερα θα πληροί όλε̋ τι̋ διατάξει̋ υγιεινή̋, διάθεση̋ και εμπορία̋ του Υπουργείου Ανάπτυξη̋
και τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ κείμενη̋ Ελληνική̋ και Ευρωπαϊκή̋ Νομοθεσία̋ και θα είναι σύμφωνο με
τι̋ οδηγίε̋ Ε. Ε. 92/46 και 94/71 και το Π. Δ. 56/1995.
Η προμήθεια παστεριωμένου γάλακτο̋ θα πρέπει να πληροί τι̋ ακόλουθε̋ προδιαγραφέ̋ :
α. αγελαδινό γάλα , παστεριωμένο και ομογενοποιημένο με 3,5% λιπαρά
β. αγελαδινό γάλα , παστεριωμένο και ομογενοποιημένο. με 1,5% λιπαρά,
θα πρέπει να είναι δε εντό̋ των ημερομηνιών που αναγράφονται στην συσκευασία του και πριν από
την ημερομηνία λήξεω̋ τη̋ κατανάλωση̋ του.
Η ημερομηνία λήξη̋ του γάλακτο̋ που θα παραδίδεται από τον προμηθευτή δεν θα αντιστοιχεί σε
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών από την ημέρα παραλαβή̋ του από τον Δήμο.
Το κάθε κουτί θα έχει καθαρό βάρο̋ γάλακτο̋ ένα λίτρο(1lit)
Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ένα λίτρο ( 1lit) για κάθε εργάσιμη ημέρα.
Δίνεται τι̋ εργάσιμε̋ ημέρε̋ καθώ̋ όμω̋ και τι̋ αργίε̋ ή τι̋ εξαιρέσιμε̋ σε όσου̋ εργάζονται.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% στη συνολική δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α που έχει προϋπολογισθεί και βεβαιώνετε με ισόποσο γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική̋ επιστολή̋ αναγνωρισμένη̋ τράπεζα̋ η οποία για
τον μειοδότη θα αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή καλή̋ εκτέλεση̋ ποσού ίσου με το 10% τη̋
συνολική̋ συμβατική̋ αξία̋ χωρί̋ το Φ.Π.Α, κατά την υπογραφή τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρο̋ αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που
ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία ή διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων, γεγονό̋ που
αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφή̋ στο οικείο επιμελητήριο, και
προσφέρουν όλε̋ τι̋ προβλεπόμενε̋ από το νόμο εγγυήσει̋ καλή̋ εκτέλεση̋ των υποχρεώσεων του̋.
ΑΡΘΡΟ 8ο
8.1 Οι προμηθευτέ̋ οφείλουν να υποβάλλουν και τα εξή̋ δικαιολογητικά:
Α. Οι έλληνε̋ πολίτε̋:

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό που ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοι̋ εκατό
(5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και
δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένη̋ Τράπεζα̋ συντεταγμένη̋ με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και του̋
Οργανισμού̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋.
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β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοση̋ του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση τη̋ επαγγελματική̋ του
δραστηριότητα̋. Για τα νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμιση̋ πιστοποιητικού ποινικού
μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι τη̋ εταιρεία̋ ή οι διοικούντε̋ αυτήν.

γ.

Πιστοποιητικό τη̋ αρμόδια̋ κατά περίπτωση δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋ έκδοση̋ του

τελευταίου εξαμήνου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίση̋ ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξη̋ σε πτώχευση ή έκδοση̋ απόφαση̋ αναγκαστική̋ εκκαθάριση̋ ή αναγκαστική̋
διαχείριση̋ ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋
υποχρεώσει̋

που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋

κατά την ημέρα του

διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋
φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋ κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
στ. Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Βιοτεχνικού ή τη̋
επαγγελματική̋ οργάνωση̋ περί εγγραφή̋ του̋ σ' αυτό καθώ̋ και το είδο̋ των εργασιών του̋ που
θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνε̋ πριν από την ημερομηνία διενέργεια̋ του διαγωνισμού.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχή̋ των όρων τη̋ διακήρυξη̋, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη:
«λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων τη̋ διακήρυξη̋, του̋ οποίου̋ αποδεχόμαστε
πλήρω̋, όπω̋ και των διατάξεων που διέπουν του̋ Διαγωνισμού̋ των ΟΤΑ , περί διάρκεια̋ ισχύ̋
προσφορά̋ μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωση̋ του διαγωνισμού και ότι η
προσφερόμενη τιμή

ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση τη̋ προμήθεια̋ καθώ̋ και ότι δεν έχει

αποκλεισθεί η συμμετοχή μα̋ σε διαγωνισμού̋ του Δημοσίου και των ΟΤΑ. και

ότι δεν

υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργία̋ τη̋ επιχείρηση̋»

Β. Οι αλλοδαποί:
α.

Εγγύηση συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό.

β.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδια̋ διοικητική̋ ή δικαστική̋

αρχή̋ τη̋ χώρα̋ εγκατάστασή̋ του̋, έκδοση̋ τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση τη̋ επαγγελματική̋
του̋ δραστηριότητα̋.
γ.

Πιστοποιητικό τη̋ κατά περίπτωση αρμόδια̋ ή διοικητική̋ αρχή̋ τη̋ χώρα̋ εγκατάστασή̋

του̋, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσει̋ (γ) και (δ) του εδαφίου
Α του άρθρου αυτού.
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δ. Πιστοποιητικό τη̋ αρμόδια̋ αρχή̋ τη̋ χώρα̋ εγκατάστασή̋ του̋, περί εγγραφή̋ του̋ στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμε̋ επαγγελματικέ̋ οργανώσει̋.

ε. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχή̋ των όρων τη̋ διακήρυξη̋, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη:
«λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων τη̋ διακήρυξη̋, του̋ οποίου̋ αποδεχόμαστε
πλήρω̋, όπω̋ και των διατάξεων που διέπουν του̋ Διαγωνισμού̋ των ΟΤΑ , περί διάρκεια̋ ισχύ̋
προσφορά̋ μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωση̋ του διαγωνισμού και ότι η
προσφερόμενη τιμή

ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση τη̋ προμήθεια̋ καθώ̋ και ότι δεν έχει

αποκλεισθεί η συμμετοχή μα̋ σε διαγωνισμού̋ του Δημοσίου και των ΟΤΑ. και

ότι δεν

υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργία̋ τη̋ επιχείρηση̋»

Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι κατάλληλα θεωρημένα από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή.

Γ. Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά τη̋ περίπτωση̋ (Α) και επιπλέον
α. Αντίγραφο καταστατικού εταιρεία̋ ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν τι̋
παραπάνω περιπτώσει̋ μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του ενδιαφερόμενου που
γίνεται ενώπιον διοικητική̋ ή δικαστική̋ αρχή̋ ή Συμβολαιογράφου.
Για του̋ προμηθευτέ̋ που στη χώρα του̋ δεν προβλέπεται από το Νόμο ένορκη βεβαίωση , αυτή
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση , βεβαιούμενου του γνήσιου τη̋ υπογραφή̋ του
δηλούντο̋ από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Δ. Οι συνεταιρισμοί:
1. Εγγύηση συμμετοχή̋.
2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (γ) και (δ) τη̋ ανωτέρω περίπτωση̋ (Α).
3. Βεβαίωση τη̋ εποπτεύουσα̋ αρχή̋ ότι ο συνεταιρισμό̋ λειτουργεί νόμιμα.
4. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ καθώ̋
και των συναφών με αυτήν διατάξεων των κειμένων νόμων και ότι του̋ αποδέχεται πλήρω̋
και ανεπιφύλακτα
Εάν οι προμηθευτέ̋ συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του̋, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση του εκπροσωπούμενου
Η μη προσκόμιση όλων των προαναφερόμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται την απόρριψη τη̋
προσφορά̋ σαν απαράδεκτη̋.

ΑΡΘΡΟ 9ο
1. Οι προσφορέ̋ θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώ̋
τα παρακάτω στοιχεία:
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρη̋ τίτλο̋ τη̋ αρμόδια̋ υπηρεσία̋ που διενεργεί την προμήθεια.
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γ. Ο αριθμό̋ τη̋ διακήρυξη̋.
δ. Η ημερομηνία διενέργεια̋ του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο εκ του
πρωτοτύπου) μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο.
Προσφορέ̋ που υποβάλλονται ανοικτέ̋, δεν γίνονται αποδεκτέ̋.
Ο κυρίω̋ φάκελο̋ θα περιέχει τα ακόλουθα:
α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό όπω̋ περιγράφονται στη παράγραφο 8 τη̋
παρούσα̋.
β) Πλήρη τεχνικά στοιχεία του προ̋ προμήθεια είδου̋ που θα βοηθήσουν την τεχνοοικονομική
του̋ αξιολόγηση.
γ) Τα οικονομικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋ τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο
επίση̋ μέσα στον κυρίω̋ φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2. Οι προσφορέ̋ θα γίνονται δεκτέ̋ από την αρμόδια για αυτό Επιτροπή από τι̋ 10.00 π.μ μέχρι
τι̋ 10.30 π.μ ακριβώ̋ ώρα . Μετά τι̋ 10.30 π.μ ώρα καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, εκτό̋
εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρί̋ διακοπή και μετά την ώρα αυτή .
3.

Επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο συναγωνιζόμενο.

4.

Αντιπροσφορέ̋ δεν γίνονται δεκτέ̋ .

5.

Στην τιμή τη̋ προσφορά̋ περιλαμβάνεται η αξία του προσφερόμενου είδου̋, η μεταφορά του και
η παράδοση του στι̋ αποθήκε̋ του Δήμου.

6.

Ο ανάδοχο̋ που θα αναδειχθεί υπόκειται σε κρατήσει̋ 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ, φόρο και λοιπέ̋
κρατήσει̋ που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 10o
Μετά την λήξη τη̋ παράδοση̋ των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται και δημόσια αρχίζει από
την επιτροπή το άνοιγμα των φακέλων των δικαιολογητικών, με τη σειρά που έχουν δοθεί και
αναγράφονται στο πρακτικό περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο και είναι
σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋.
Ο εσωτερικό̋ φάκελο̋ που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένο̋ και
αναγράφεται σ' αυτόν ο αύξων αριθμό̋ του εξωτερικού φακέλου.
Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και
αποφασίζει την νομιμότητα του̋.
Ο Πρόεδρο̋ τη̋ Επιτροπή̋ ανακοινώνει του̋ τυχόν αποκλεισθέντε̋ από το διαγωνισμό και καλεί
αυτού̋ να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα του̋ και τι̋ σφραγισμένε̋ προσφορέ̋ του̋.
Στη συνέχεια ανοίγονται με τη σειρά που έχουν δοθεί οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτέ̋
στο διαγωνισμό και ανακοινώνονται οι τιμέ̋ μεγαλόφωνα.
Προσφορέ̋ που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνε̋ με του̋ όρου̋ τη̋
διακήρυξη̋ απορρίπτονται.
Η αρμόδια επιτροπή επιφυλάσσεται να βγάλει την απόφαση τη̋ σε επόμενη κατ' ιδίαν συνεδρίαση.
Αφού αξιολογηθούν οι προσφορέ̋ με παράλληλη εκτίμηση των τεχνικών πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων των προσφερομένων, ειδών με την προσφερόμενη τιμή, ανάδοχο̋ ανακηρύσσεται
εκείνο̋ που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή εφόσον το προσφερόμενο είδο̋ είναι εντό̋ των τεχνικών
προδιαγραφών και λοιπών όρων τη̋ διακήρυξη̋.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.
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Ο ανάδοχο̋ τη̋ προμήθεια̋ έχει υποχρέωση όπω̋ σε 5 ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ έγκριση̋
του διαγωνισμού, προσέλθει για την υπογραφή σχετική̋ σύμβαση̋.

ΑΡΘΡΟ 11o
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ’ όψη :
1)

Η τιμή.

2)

Η ποιότητα του προσφερόμενου είδου̋.

3)

Οι όροι πληρωμή̋.

4)
Ο φορέα̋ λαμβάνει υπόψη επίση̋ στοιχεία όπω̋, αν το προϊόν είναι ευρεία̋ κυκλοφορία̋ και
διανομή̋, και αν τυγχάνει ευρύτερη̋ αποδοχή̋ των καταναλωτών. Την δυνατότητα εάν ζητηθεί από
το Δήμο, ελέγχου του εργοστασίου παραγωγή̋.

ΑΡΘΡΟ 12o
Ο τρόπο̋ πληρωμή̋ των προμηθευόντων ειδών θα γίνεται μετά την παραλαβή του̋ από την αρμόδια
επιτροπή με χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα
του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 13o
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται στην Ελληνική
γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα εκτό̋ από τα
τεχνικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋.
ΑΡΘΡΟ 14o
Η τιμή θα είναι σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια τη̋ σύμβαση̋.
Οι τιμέ̋ τη̋ προμήθεια̋ πρέπει να είναι σε ευρώ.
Ο ανάδοχο̋ βαρύνεται με όλε̋ τι̋ νόμιμε̋ κρατήσει̋ που ισχύουν τη μέρα διενέργεια̋ του
διαγωνισμού. Επίση̋ βαρύνεται με κράτηση 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ επί τη̋ αξία̋ τη̋ προσφερθείσα̋ τιμή̋
τη̋ προμήθεια̋ και ποσοστό 0,10 % υπέρ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων.
Η διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται ένα έτο̋ από την υπογραφή̋ τη̋ .

ΑΡΘΡΟ 15o
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξει̋ του
νόμου 2286/95 ,τη̋ Απόφαση̋ του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 και του3463/ 8-6-06 Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, όπω̋ ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 16o
Τα σχετικά τη̋ δημοπρασία̋ βρίσκονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου όπου οι προσερχόμενοι
μπορούν να λάβουν γνώση κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η περίληψη τη̋ διακήρυξη̋ θα δημοσιευθεί στο τεύχο̋ Δημοσίων Συμβάσεων τη̋ Εφημερίδα̋ τη̋
Κυβέρνηση̋ σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, θα δημοσιευθεί άπαξ σε δύο
οικονομικέ̋ εφημερίδε̋, σε δύο εβδομαδιαίε̋ Νομαρχιακέ̋ εφημερίδε̋ και μια ημερήσια τοπική ή
Νομαρχιακή εφημερίδα. Η διακήρυξη και η Τεχνική Περιγραφή του διαγωνισμού θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
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Τα έξοδα δημοσίευση̋ βαρύνουν τον προμηθευτή.
Αφού συντάχθηκε η πράξη υπογράφεται από όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην συνεδρίαση όπω̋
παρακάτω.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΣΧΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓΩΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ &
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Τ.Κ.: 18648
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ
Τηλ.: 2132004018

Προμήθεια γάλακτο̋ για
του̋ εργαζόμενου̋ του Δήμου, έτου̋
2014-2015
Πίστωση: 137.351,50€
Προϋπολογισμό̋: 137.351,50€
Αρ. Μελ.: 11.2 20/5/2014
Κ/Α: 15/6061.0002, 20/6061.0002,
30/6061.0002, 35/6061.0002

Τ ΕΧ ΝΙ ΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προμήθεια σε είδο̋ «παστεριωμένο γάλα» για το μόνιμο
προσωπικό των συνεργείων του Δήμου και με σύμβαση ορισμένου και αορίστου χρόνου για το έτο̋
2014 -2015 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 24/7/2014 έω̋ 23/7/2015.
Η υφιστάμενη σύμβαση για την προμήθεια γάλακτο̋ για χορήγηση στου̋ εργαζόμενου̋
δικαιούχου̋ του Δήμου ,η οποία είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο καθώ̋ σχετίζεται άμεσα με
την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων , λήγει στι̋ 23/7/2014.
Η εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋ θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα:
• Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίο̋ Κανονισμό̋
Προμηθειών Οργανισμών Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
• Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειε̋ του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσει̋ συναφών
θεμάτων».
• Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσία̋ αρμοδιότητα̋ Υπουργείου
Εσωτερικών στι̋ διατάξει̋ για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλε̋ διατάξει̋».
• Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειε̋ του δημοσίου τομέα και ρυθμίσει̋ συναφών θεμάτων».
• Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋».
• Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσει̋ θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασία̋ ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλε̋ διατάξει̋ οργάνωση̋ και λειτουργία̋ τη̋ Δημόσια̋ Διοίκηση̋».
• Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική τη̋ αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ αποκεντρωμένη̋
διοίκηση̋ – Πρόγραμμα Καλλικράτη̋».
• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλε̋ διατάξει̋».
• Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικό̋ κώδικα̋ – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση̋ και άλλε̋ διατάξει̋».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋, Ανταγωνιστικότητα̋, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β’/11-10-2006) «Παροχή μέσων
ατομική̋ προστασία̋ σε υπαλλήλου̋ των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτική̋ ιατρική̋».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) με θέμα
«Τροποποίηση τη̋ υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινή̋ υπουργική̋ απόφαση̋ σχετικά με την παροχή
μέσων ατομική̋ προστασία̋ σε υπαλλήλου̋ των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτική̋ ιατρική̋».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Τροποποίηση τη̋ υπ’
αριθμ. 53361/2-10-06 κοινή̋ υπουργική̋ απόφαση̋ σχετικά με την παροχή μέσων ατομική̋
προστασία̋ σε υπαλλήλου̋ των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτική̋ ιατρική̋».
• Τη με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασία̋ τη̋ Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., ιδίω̋ δε το 14ο
άρθρο .
• Την Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου τη̋ 16η̋ Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών
κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτο̋, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτο̋ και
προϊόντων με βάση το γάλα.
• Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση τη̋ Οδηγία̋
92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού
γάλακτο̋, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτο̋ και προϊόντων με βάση το γάλα.
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• Το Π. Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συμμόρφωση τη̋ Ελληνική̋ νομοθεσία̋ προ̋ τι̋ Οδηγίε̋
92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την
παραγωγή και εμπορία γάλακτο̋ και προϊόντων με βάση το γάλα».
• Το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’ /7-4-2014) περί μέτρων στήριξη̋ και ανάπτυξη̋ τη̋ ελληνική̋
οικονομία̋
στο πλαίσιο εφαρμογή̋ του ν.4046/2012 και άλλε̋ διατάξει̋.
Η προμήθεια αφορά παστεριωμένο γάλα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
ΣΤ.8 περίπτωση 6 α ,του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’ /7-4-2014).
Το γάλα θα είναι παστεριωμένο σύμφωνα με του̋ αγορανομικού̋ και υγειονομικού̋ όρου̋ που
αφορούν την ποιότητα και την συσκευασία.
Θα πληροί όλε̋ τι̋ διατάξει̋ υγιεινή̋, διάθεση̋ και εμπορία̋ του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και τι̋
προδιαγραφέ̋ τη̋ κείμενη̋ Ελληνική̋ και Ευρωπαϊκή̋ Νομοθεσία̋ και θα είναι σύμφωνο με τι̋
οδηγίε̋ Ε. Ε. 92/46 και 94/71 και το Π. Δ. 56/1995.
Το καθαρό βάρο̋ του προϊόντο̋ θα είναι ένα λίτρο.
Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ένα λίτρο για κάθε ημέρα καθώ̋ και τι̋ αργίε̋ ή τι̋ εξαιρέσιμε̋ σε όσου̋
εργάζονται.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 137.351,50€ με το ΦΠΑ και θα βαρύνει του̋ Κ/Α 20/6061.0002,
15/6061.0002, 30/6061.0002, 35/6061.0002 του σκέλου̋ των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού
Οικονομικού Έτου̋ 2014 και του̋ αντίστοιχου̋ ΚΑ του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού
Έτου̋ 2015 ω̋ εξή̋ :

KA
15.6061.0002
20.6061.0002
30.6061.0002
35.6061.0002
ΣΥΝΟΛΑ

ΠΟΣΑ
8.263,12
35.549,80
4.407,00
9.658,68
57.878,60

2015
11.568,38
49.211,50
5.876,00
12.817,02
79.472,90

ΣΥΝΟΛΑ 2014 2015
19.831,15
84.761,30
10.283,00
22.475,00
137.351,50

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

O
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓΩΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ &
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Τ.Κ.: 18648
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ
Τηλ.: 2132004018

Προμήθεια γάλακτο̋ για
του̋ εργαζόμενου̋ του Δήμου έτου̋
2014-2015
Πίστωση: 137.351,50€
Προϋπολογισμό̋: 137.351,50€
Αρ. Μελ.: 11.2 20/5/2014
Κ/Α: 15/6061.0002, 20/6061.0002,
30/6061.0002, 35/6061.0002

ΠΡ Ο Ϋ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜ Ο Σ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ (Περιγραφή)

Μονάδα

Α.Τ.

Ποσότητα
(λίτρα)

Τιμή
Μονάδο̋

1

Γάλα με 3,5%
και 1,5% λιπαρά

Λίτρα

1

97.240

1,25€

Σύνολο
121.550,00

ΦΠΑ 13%

15.801,50
137.351,50

Σημείωση
Ανάλυση τη̋ ποσότητα̋ του προϋπολογισμού είναι:
· 245 άτομα Χ 12μήνε̋ Χ 26 ημέρε̋ εργάσιμε̋ = 95.550 λίτρα
· 31 άτομα Χ 12 μήνε̋ Χ 26 ημέρε̋ εργάσιμε̋ =12.090 λίτρα. Προσωπικό εποχιακών αναγκών
– εκτίμηση 8μηνη απασχόληση ,28 άτομα στην υπηρεσία Καθαριότητα̋ και 3 άτομα που
εργάζονται στο Κολυμβητήριο ,( η πρόβλεψη αυτή αφορά 8μηνη απασχόληση που θα
ανανεώνεται )
· 53 άτομα Χ 4 μήνε̋ Χ 26 ημέρε̋ εργάσιμε̋ = 6.890 λίτρα. Προσωπικό εποχιακών αναγκών –
εκτίμηση 2μηνη απασχόληση 19 ατόμων στην υπηρεσία Καθαριότητα̋ 24 ατόμων στην
υπηρεσία Πρασίνου και 10 ατόμων στο συνεργείο Μικροέργων (η 2μηνη απασχόληση αφορά
προσλήψει̋ που θα γίνουν τόσο για το έτο̋ 2014 όσο και για το έτο̋ 2015)
· 18 άτομα Χ 12 μήνε̋ Χ 26 ημέρε̋ εργάσιμε̋ = 7.020,00 λίτρα. Προσωπικό με ασφαλιστικά
μέτρα – εκτίμηση 12μηνη απασχόληση 6 ατόμων στο συνεργείο αποκομιδή̋ απορριμμάτων
και 12 σχολικών φυλάκων.
ΣΥΝΟΛΟ: 97.240 λίτρα

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ
ΗΣΑΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
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ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓΩΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ &
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Τ.Κ.: 18648
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ
Τηλ.: 2132004018

Προμήθεια γάλακτο̋ για
του̋ εργαζόμενου̋ του Δήμου έτου̋
2014-2015
Πίστωση: 137.351,50€
Προϋπολογισμό̋: 137.351,50€
Αρ. Μελ.: 11.2 20/5/2014
Κ/Α: 15/6061.0002, 20/6061.0002,
30/6061.0002, 35/6061.0002

Τ ΙΜ Ο ΛΟ Γ ΙΟ

Άρθρο 1

ο

Γάλα παστεριωμένο με 3,5% λιπαρά και 1,5% λιπαρά.
Η συσκευασία του γάλακτο̋ θα είναι σε ειδικό χάρτινο κουτί και το βάρο̋ του θα είναι ενό̋ λίτρου.
Αξία ενό̋ τεμαχίου 1,25€
Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ
ΗΣΑΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ
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Προμήθεια γάλακτο̋ για
του̋ εργαζόμενου̋ του Δήμου έτου̋
2014-2015
Πίστωση: 137.351,50€
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Τ ΕΧ ΝΙ Κ ΕΣ Π ΡΟ Δ Ι ΑΓ Ρ ΑΦ Ε Σ

Η προμήθεια παστεριωμένου γάλακτο̋ θα πρέπει να πληροί τι̋ ακόλουθε̋ προδιαγραφέ̋ :
α. αγελαδινό γάλα , παστεριωμένο και ομογενοποιημένο με 3,5% λιπαρά
β. αγελαδινό γάλα , παστεριωμένο και ομογενοποιημένο. με 1,5% λιπαρά,
θα πρέπει να είναι δε εντό̋ των ημερομηνιών που αναγράφονται στην συσκευασία του και πριν από
την ημερομηνία λήξεω̋ τη̋ κατανάλωση̋ του.
Η ημερομηνία λήξη̋ του γάλακτο̋ που θα παραδίδεται από τον προμηθευτή δεν θα αντιστοιχεί
σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών από την ημέρα παραλαβή̋ του από τον Δήμο.
Η συσκευασία του θα είναι ειδικού χάρτινου υλικού .
Θα πληροί όλε̋ τι̋ διατάξει̋ υγιεινή̋, διάθεση̋ και εμπορία̋ του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και τι̋
προδιαγραφέ̋ τη̋ κείμενη̋ Ελληνική̋ και Ευρωπαϊκή̋ Νομοθεσία̋ και θα είναι σύμφωνο με τι̋
οδηγίε̋ Ε. Ε. 92/46 και 94/71 και το Π. Δ. 56/1995.
Το βάρο̋ κάθε συσκευασία̋ γάλακτο̋ θα είναι ενό̋ λίτρου.
Επί τη̋ συσκευασία̋ θα αναγράφονται στοιχεία προϊόντο̋ (σύνθεση, όγκο̋, ημερομηνία
παστερίωση̋ και ανάλωση̋, θρεπτικά συστατικά, Συνθήκε̋ διατήρηση̋ και χρήση̋, διατροφικοί
ισχυρισμοί, στοιχεία επικοινωνία̋ με την εταιρία κ.λ.π).
Στην ειδική χάρτινη συσκευασία θα αναφέρεται η διάρκεια ζωή̋ και οι συνθήκε̋ διατήρηση̋ του
προϊόντο̋.
Ο ανάδοχο̋ θα πρέπει να εξασφαλίζει και τον τρόπο μεταφορά̋ του προϊόντο̋ μέχρι τον τόπο
παράδοση̋, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία.
Οι υποψήφιοι προμηθευτέ̋, την ημέρα κατάθεση̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ θα καταθέσουν
υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, και δείγμα του προσφερόμενου γάλακτο̋.. Η ετικέτα του
προσφερόμενου γάλακτο̋ θα επισυνάπτεται στην προσφορά, την οποία θα καταθέσουν οι υποψήφιοι
προμηθευτέ̋.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ
ΗΣΑΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ
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Προμήθεια γάλακτο̋ για
του̋ εργαζόμενου̋ του Δήμου έτου̋
2014-2015
Πίστωση: 137.351,50€
Προϋπολογισμό̋: 137.351,50€
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1
Η μελέτη αφορά προμήθεια γάλακτο̋ για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για το έτο̋
2014 -2015 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 24/7/2014 έω̋ 23/7/2015.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 137.351,50 € με το ΦΠΑ.
ο

ΑΡΘΡΟ 2
Η εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋ θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα:
• Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίο̋ Κανονισμό̋
Προμηθειών Οργανισμών Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
• Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειε̋ του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσει̋ συναφών
θεμάτων».
• Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσία̋ αρμοδιότητα̋ Υπουργείου
Εσωτερικών στι̋ διατάξει̋ για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλε̋ διατάξει̋».
• Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειε̋ του δημοσίου τομέα και ρυθμίσει̋ συναφών θεμάτων».
• Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋».
• Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσει̋ θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασία̋ ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλε̋ διατάξει̋ οργάνωση̋ και λειτουργία̋ τη̋ Δημόσια̋ Διοίκηση̋».
• Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική τη̋ αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ αποκεντρωμένη̋
διοίκηση̋ – Πρόγραμμα Καλλικράτη̋».
• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλε̋ διατάξει̋».
• Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικό̋ κώδικα̋ – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση̋ και άλλε̋ διατάξει̋».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋, Ανταγωνιστικότητα̋, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β’/11-10-2006) «Παροχή μέσων
ατομική̋ προστασία̋ σε υπαλλήλου̋ των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτική̋ ιατρική̋».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) με θέμα
«Τροποποίηση τη̋ υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινή̋ υπουργική̋ απόφαση̋ σχετικά με την παροχή
μέσων ατομική̋ προστασία̋ σε υπαλλήλου̋ των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτική̋ ιατρική̋».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Τροποποίηση τη̋ υπ’
αριθμ. 53361/2-10-06 κοινή̋ υπουργική̋ απόφαση̋ σχετικά με την παροχή μέσων ατομική̋
προστασία̋ σε υπαλλήλου̋ των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτική̋ ιατρική̋».
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• Τη με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασία̋ τη̋ Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., ιδίω̋ δε το 14ο
άρθρο .
• Την Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου τη̋ 16η̋ Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών
κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτο̋, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτο̋ και
προϊόντων με βάση το γάλα.
• Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση τη̋ Οδηγία̋
92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού
γάλακτο̋, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτο̋ και προϊόντων με βάση το γάλα.
• Το Π. Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συμμόρφωση τη̋ Ελληνική̋ νομοθεσία̋ προ̋ τι̋ Οδηγίε̋
92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την
παραγωγή και εμπορία γάλακτο̋ και προϊόντων με βάση το γάλα».
• Το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’ /7-4-2014) περί μέτρων στήριξη̋ και ανάπτυξη̋ τη̋ ελληνική̋
οικονομία̋
στο πλαίσιο εφαρμογή̋ του ν.4046/2012 και άλλε̋ διατάξει̋.
ο

ΑΡΘΡΟ 3
Η τιμή μονάδο̋ του συμβατικού προϋπολογισμού είναι από το ελεύθερο εμπόριο.
Το ποσοστό έκπτωση̋ που θα προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτέ̋ για το γάλα θα
αναφέρεται στην τιμή μονάδο̋ και η τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋.
Κριτήριο για την επιλογή του προμηθευτή σε κάθε είδο̋ είναι ο καλύτερο̋ συνδυασμό̋
ποιότητα̋ τιμή̋ σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγηση̋ προσφορών. Κριτήριο αποτελεί η προσκόμιση
από την πλευρά του προμηθευτή βεβαίωση̋ ή δήλωση̋ από την οποία να προκύπτει ότι το
προσφερόμενο γάλα έχει παραχθεί από βοοειδή που δεν διατρέφονται με μεταλλαγμένα προϊόντα.
ο

ΑΡΘΡΟ 4
Ο ανάδοχο̋ θα πραγματοποιεί καθημερινέ̋ παραδόσει̋ σύμφωνα με παραγγελία τη̋
αποθήκη̋ του Δήμου μετά την υπογραφή τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋. Προθεσμία ορίζεται η μία ημέρα. Σε
περίπτωση υπέρβαση̋ τη̋ προθεσμία̋ επιβάλλονται τα προβλεπόμενα, εκτό̋ αν η υπέρβαση
θεωρείται αναγκαία οπότε η παράταση προθεσμία̋ παρέχεται από τον Δήμαρχο μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου και σύμφωνη πρόταση του Διευθυντού Τεχνική̋ Υπηρεσία και
Διεύθυνση̋ Περιβάλλοντο̋.
Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται με δική του δαπάνη να προσκομίσει και να συντηρεί σε καλή λειτουργία
ψυγεία διατηρήσεω̋ του προϊόντο̋ στου̋ χώρου̋ που θα υποδείξει ο Δήμο̋.
ο

ΑΡΘΡΟ 5
Την ημέρα του διαγωνισμού οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν συνημμένα με την
προσφορά δείγματα που θα είναι σύμφωνα με τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋.
ο

ΑΡΘΡΟ 6
Όλε̋ οι δαπάνε̋ φόροι και τέλη κηρύκεια και τυχόν έξοδα χημικού ελέγχου καθώ̋ και άλλε̋
κρατήσει̋ βαρύνουν τον προμηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή
τιμή. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του γάλακτο̋ στον τόπο που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ
ΗΣΑΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
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