ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις
ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των
ΚΑΠΗ, έτους 2016 Προϋπολογισμού
14.974,80 € με Φ.Π.Α.

Αρ. Μελέτης 16/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών αρτοποιείου και συντάσσεται κατόπιν της
διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε στις 21/03/2016,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 9660/17-02-2016 διακήρυξη και στον οποίο για την ομάδα ΣΤ) Ειδών
Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
Με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο ανωτέρω διαγωνισμός αναφορικά με την
ομάδα ΣΤ) Ειδών Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής κηρύχθηκε άγονος.
Καθώς στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται είδη διατροφής άμεσης ανάγκης (στην οποία
ανήκουν τα είδη αρτοποιείας) για την σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς
Παιδικούς Σταθμούς και για τα μέλη των ΚΑΠΗ, ειδικότερα στην παρούσα οικονομική κατάσταση
στην οποία οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί καλούνται να στηρίξουν τους δημότες, παρέχοντας
υπηρεσίες σίτισης στα παιδιά τα οποία φιλοξενούν και με δεδομένο ότι η υφιστάμενη σύμβαση
προμήθειας ειδών αρτοποιείας - ζαχαροπλαστικής θα λήξει στις 25/05/2016, η ανάγκη συνέχισης
της σίτισης ιδιαίτερα των παιδιών που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
καθίσταται άμεση και επιτακτική.
Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα μελέτη η προϋπολογισθείσα δαπάνη της οποίας
δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που ορίζονται στην υπ'αριθμ. 27319/18-7-2002 κοινή απόφαση
Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α & Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’/945/24-7-2002., ήτοι το ποσό των
15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και σύμφωνα με σχετικές Πράξεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 191/2012 και Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 272/2014, η προμήθεια των
σχετικών ειδών δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από άγονο διαγωνισμό στα πλαίσια του
δικαιώματος του Δημάρχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Η παρούσα μελέτη καλύπτει τις ανάγκες των ανωτέρω υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ενώ δύναται να παραταθεί με τους ίδιους όρους
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της αρχικής, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και εφόσον δεν υπάρχει
υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος.
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 14.974,80 ευρώ (συμπ.
Φ.Π.Α. ) και θα βαρύνει τους ακόλουθους Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016:
- Κ.Α 15.6481.0030 με τίτλο «Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς» αφορά
την προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, δαπάνη ύψους δέκα
τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών
(13.695,60 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
- Κ.Α. 15.6481.0031 με τίτλο «Προμήθεια (ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών
αρτοποιίας κ.λ.π) για τον εξοπλισμό των κυλικείων των ΚΑΠΗ» αφορά την προμήθεια ειδών
αρτοποιείου για τον εξοπλισμό των κυλικείων των ΚΑΠΗ, δαπάνη ύψους χιλίων διακοσίων
εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών ( 1.279,20 € ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κερατσίνι 27/04/2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις
ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των
ΚΑΠΗ, έτους 2016 Προϋπολογισμού
14.974,80 € με Φ.Π.Α.
Αρ. Μελέτης 16/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Α. Άρτος: Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70%,

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. Θα παραδίδεται
τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό του με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική
αυξομείωση ως προς το βάρος του.

Β. Κουλούρια Σουσαμένια: Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Το βάρος του
κουλουριού να είναι περίπου 80γρ.
Γ. Τσουρεκάκια: Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, γλυκαντικές ύλες, μαγιά
και αλεύρι. Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη
υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις
αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την
παράδοση. Τα ατομικά τσουρεκάκια θα είναι τουλάχιστον 120 γρ.

Κερατσίνι 27/04/2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις
ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των
ΚΑΠΗ, έτους 2016 Προϋπολογισμού
14.974,80 € με Φ.Π.Α.
Αρ. Μελέτης 16/2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
(Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή - σε τιμές μονάδος)
CPV: 15810000-9
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Α/Α
1
2

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ &
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Ψωμί τύπου χωριάτικο
Κουλούρι Θεσσαλονίκης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
7.200
1,35
6.000
0,40
Σύνολο Καθαρής Αξίας
ΦΠΑ 13%
Τελικό Σύνολο

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Kg
Τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ
9.720,00
2.400,00
12.120,00
1.575,60
13.695,60

Β. ΚΑΠΗ
Α/Α
3

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ &
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Τσουρέκια ατομικά
(120 γραμμαρίων)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τεμ.

1.300

0,80

Σύνολο Καθαρής Αξίας
ΦΠΑ 23%
Τελικό Σύνολο

Α+Β ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ

:
ΦΠΑ 13%-23% :
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α+Β ΜΕ Φ.Π.Α
:
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ΣΥΝΟΛΟ
1.040,00
1.040,00
239,20
1.279,20
13.160,00
1.814,80
14.974,80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις
ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των
ΚΑΠΗ, έτους 2016 Προϋπολογισμού
14.974,80 € με Φ.Π.Α.

Αρ. Μελέτης 16/2016
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών αρτοποιείου που απαιτούνται
για τις ανάγκες σίτισης των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και της λειτουργίας των κυλικείων των
παραρτημάτων των ΚΑΠΗ, του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έτος 2016.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα
τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (14.974,80€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και τους Κ.Α. 15.6481.0030 , 15.6481.0031,
του οικονομικού έτους 2016.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια αυτή θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»
3. Η υπ΄ αριθ. 27319/18-7-2002 κοινή απόφαση Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α & Ανάπτυξης που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’/945/24-7-2002
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τρόπος – τύπος διεξαγωγής της προμήθειας
Η προμήθεια των ειδών αρτοποιείου θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
5

ΑΡΘΡΟ 4Ο
Σύμβαση
Ο μειοδότης αποκαλούμενος στο εξής ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα
με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου, σε χρονικό διάστημα των δέκα
(10) ημερών, για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι η αντίστοιχα πιστοποιούμενη τιμή λιανικής πώλησης την
ημέρα παράδοσης των προϊόντων για κάθε προμηθευτικό είδος όπως αυτή προκύπτει από τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Η εκτέλεση της προμήθειας, θα πραγματοποιείται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες των Τμημάτων
του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 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.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ. Π. Α..
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής
μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη η 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 και η εγγύηση θα αποβεί υπέρ του
προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Κρατήσεις-Φόροι
Τον ανάδοχο βαρύνει εξ ολοκλήρου κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει μέχρι την ημέρα της
ανάθεσης, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Δήμο.
Κερατσίνι 27/04/2016
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