ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
προμήθειας: «τροφίμων και ειδών
παντοπωλείου για τις ανάγκες του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου
και του Ν.Π.Δ.Δ.»
για 16 μήνες, αρχής γενομένης από την
υπογραφή της σύμβασης
ΧΡΗΣΗ 2015-2016
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Προϋπολογισμός: 66.868,08 ευρώ με ΦΠΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της μελέτης

είναι

η

προμήθεια

τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για

τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά , σίτισης των παιδιών
των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλατος για τους
εργαζομένους του Δήμου και τους εργαζομένους του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
Άρθρο 2ο
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(Φ.Ε.Κ. 19/Α)
2. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) (Φ.Ε.Κ. 185/Β) και τις σχετικές
ερμηνευτικές εγκυκλίους.
3. Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ.
43).
4. Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)
5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(Α’114) και ιδιαίτερα το άρθρο 209.
6. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
7. Την Π1/3305/2010 (1789/22.12.2010) Απόφαση Υπ. Οικ. Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των
διαγωνισμών.
8. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2741/99 περί «Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων άλλες
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύει τροποποιημένος.
9. Τον Κώδικα Τροφίμων και ποτών, έτσι όπως ισχύει σήμερα (Κ.Τ.Π. ΦΕΚ 788/Β’/1987)

10. Τον Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 περί μεταφοράς στο Δήμο της αρμοδιότητας σίτισης
των μαθητών & ΠΔ 113/10 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011
11. Αριθμ. 35130/739 Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
12. Του Π.Δ. 105/00 ( Φ.Ε.Κ. 100Α¨/00) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί
προμηθειών του Δημοσίου τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο ,και ειδικότερα προς τις
διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997, και τροποποίηση του Π.Δ. 370/1995 (Α¨ 199)».
13. Τις σχετικές διατάξεις του 166/2003 ( Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμησης των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα
που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις).
15. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ΗΣ
Μαρτίου 2004 ( EL 134/30-04-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ.του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Νοεμβρίου 2005.
17. Την 53361/2-11-2006 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας που δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1503 / τεύχος Β΄ 11-10-06) καθώς επίσης σύμφωνα
και με την ισχύουσα Σ.Σ.Ε.
18. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 3 του ΥΠΕΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 11543/26-3-2013,
σύμφωνα με την οποία στις 12/12/12 (ΦΕΚ Α΄240) δημοσιεύθηκε πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) και η οποία στο άρθρο 4
προβλέπει:" 1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, για προμήθειες: α.
τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών
υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού για
τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων,
πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που
αντιτίθεται στο παρόν καταργείται"
19. Τα άρθρα 1 έως 9 του Ν.4155/2013 περί ΕΣΗΔΗΣ
20. Τα άρθρα 134 - 138 του Ν.4281/2014 όπου ρυθμίζει εκ νέου τα θέματα του ΕΣΗΔΗΣ και το
άρθρο 199 παρ. 1.Α.5 του ίδιου σύμφωνα με τα οποία οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του
Ν.4155/2013 καταργούνται.
21. Την υπ΄αριθμ 526/2015 Πράξη Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού
προμήθειας των παραπάνω ειδών.
22. Το υπ’ αριθμ: 15955 /16 -7-2015 έγγραφο του τμήματος προμηθειών με θέμα: Ανάδειξη
Προμηθευτών - Προμηθειών
23. Την υπ΄αριθμ: 24/2015 απόφαση, Πρακτικό 10ο του Δ/κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου
Πλατανιά , με θέμα: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων-γάλακτος για τους
υπαλλήλους του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά »
24. Το υπ΄ αριθμ: 119/29-7-2015 έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση Ν. Χανίων με θέμα: Παροχή γάλατος στο προσωπικό του Δήμου Πλατανιά
την αρίθ. 530/2015 απόφαση της οικονομική επιτροπής για την έγκριση και διάθεση της
πίστωσης
25. Τους προϋπολογισμούς (ή προγραμματισμούς) έτους 2015 και τις προβλέψεις δεσμεύσεων
πιστώσεων στους προϋπολογισμούς (ή προγραμματισμούς) έτους 2015 του Δήμου Πλατανιά και
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πλατανιά, όπου έχουν προβλεφθεί οι
σχετικές πιστώσεις για την εν λόγω προμήθεια.
26. Τις παρακάτω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α για το Δήμο

Πλατανιά.
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25-6063.001

Προμήθεια γάλακτος
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07-Αυγ-15

30-6063.001

Προμήθεια γάλακτος

352,80

27.

Τις παρακάτω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α για το

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά

Πρόταση
ανάληψης
υποχρέωσης

Πρόταση
ανάληψης
υποχρέωσης

Α-78

Α-80

06-Ιουλ-15

06-Ιουλ-15

Προμήθεια τροφίμων σίτισης
νηπίων
(είδη
κρεοπωλείου–
παντοπωλείου-οπωρολαχανικά 10-6481.002
φρούτα
-είδη
αρτοποιείου,
μελέτη 2015 -2016) πίστωση για
το 2015
Παροχές σε είδος (παροχή
γάλακτος στους εργαζομένους
του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά,
10-6063.001 μελέτη 2015 -2016) πίστωση για
το 2015

5.586,08

947,80

28. τα παρακάτω CPV:
Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου : 15000000-8
Προμήθεια γάλακτος : 15511000-3
Προμήθεια γάλατος:15511000-3
Προμήθεια γάλακτος: 15511000-3
Προμήθεια γάλακτος: 15511000-3

ο:
Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί µε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
κατόπιν δημοσίευσης με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης εντύπου
προσφοράς και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ «Περί
εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Ν.3463/06.

ο
Άρθρο 4
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α)

διακήρυξη β)

Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Τεχνικές προδιαγραφές - Ενδεικτικός

προϋπολογισμός δ) Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς

ο
Άρθρο 5 : Αξιολόγηση προσφορών
Η κατακύρωση της προμήθειας, ελαιολάδου, οπωροκηπευτικών, κρεάτων , πουλερικών και ψαριών
(νωπών ή κατεψυγμένων) θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου Αντιπεριφέρειας Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
του Ν. 3438/2006.
Για τα υπόλοιπα είδη η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει
την χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από
αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για την
πρώτη ομάδα τροφίμων ή την ίδια ακριβώς τιμή για την δεύτερη ομάδα τροφίμων και ειδών και
είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

ο
Άρθρο 6 : Παράδοση παραλαβή Πληρωμή
Η παραλαβή των ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Τα
προσφερόµενα

τρόφιµα

θα πρέπει να πληρούν τις

προδιαγραφές της υγιεινής και

προδιαγραφές της µελέτης.

ο
Άρθρο 7 : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον
Δήμο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του τμήματος προμηθειών
Δήμου Πλατανιά

Ο Διευθυντής οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Πλατανιά

ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

