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Προμήθεια τροφίμων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κ.Α 15.6481.004

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αιγάλεω προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό
Διαγωνισμό, για την προμήθεια “ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, για τις ανάγκες του Κοινωνικού
Παντοπωλείου ,ποσού ύψους 157.400,00 ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 1. Ισχύουσες διατάξεις .
Ο διαγωνισμός για την ανωτέρω προμήθεια θα διεξαχθεί

σύμφωνα με τις

διατάξεις :
-

Ν.3852/2010/Α΄ 87 “ Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης”

-

Τις διατάξεις της υπ΄ αρίθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

-

Την Π1/358/99 (ΦΕΚ 92/Β΄/10-2-1999) για την εξαίρεση προμηθειών, που
πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών από την ένταξη
τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).

-

Π.Δ.60/2007/Α΄64 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασίαν σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών & υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής & την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου & συμβουλίου της 16ης /11/2005”.

-

Ν.2286/ 95/ Α΄19 “Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων”.
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-

Ν. 3463/2006/Α΄114 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων ”.
Ν. 2741/1999, άρθρο 8 “Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 199/Α).

-

Ν. 3548/2007/Α΄68 “ Καταχώρηση δημοσιεύσεων κ.τ.λ. των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις”.

-

Ν. 3979/2011/Α΄138 “ Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”
Ν.3886/2010/Α΄173 “ Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσιών

συμβάσεων.
-

Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ
συμβουλίου της 21

ης

του

Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του

ης

συμβουλίου της 25 Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την
οδηγία 2007/66/Έκτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11 ης
Δεκεμβρίου 2007.
-

Ν. 4111/2013/Α΄18 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν.4093/2012, κύρωση
ΠΝΠ”.
Ν. 4152/2013/Α΄107 “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012,4127/2013”
Ν. 4155/2013/Α΄120 “ Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων
και άλλες διατάξεις”.

-

Ν. 4281/2014/Α΄160 “ Μέτρα στήριξής και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας,

οργανωτικά

θέματα

υπουργείου

οικονομικών

και

άλλες

διατάξεις”,άρθρο 157.
-

Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011)Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Αρχείου Δημοσίων Συμβάσεων.

-

Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/2009 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 για
την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίoυ όσον αφορά τα κατώτατα όρια
εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

-

Την υπ ’αριθμ.3/11543/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για
την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων
και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και
των νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

-

Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες
διατάξεις” και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του άρθρου 1 “Εφαρμογή
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” που αντικατέστησε
την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4155/2013.
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-

Υ.Α. Π1/2390/ Β΄2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

-

Το άρθρο 1 παρ. Ζ΄ (προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) υποπαράγραφος Ζ.5 (Συναλλαγές
μεταξύ των επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών-Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) του
Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α΄/9-5-2013).

-

Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Τεύχος Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του δημοσίου
Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις».

-

Ν.3861/2010 “Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 112/13-7-2010)
και της σχετικής εγκυκλίου με αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ8/ΟΙΚ.16752/22-72010, για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου.

-

Του Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη Υποχρεώσεως από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ
194/22-11-2010/Α΄).
Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2015 και
αυτές που θα βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2016
.

ΑΡΘΡΟ 2. Συμβατικά στοιχεία.
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος θα είναι :
1. Η παρούσα Διακήρυξη
2. Η συγγραφή υποχρεώσεων
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
5. Η προσφορά του μειοδότη
6. Τα από το διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με
την προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 3. Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – προϋπολογισμός.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό
με κριτήριο τελικής επιλογής τη προσφορά του προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή για
τα είδη παντοπωλείου(εκτός από το ελαιόλαδο και τα αυγά), και με κριτήριο επιλογής
την μεγαλύτερη έκπτωση επί της % της μέσης λιανικής τιμής για τα είδη
κρεοπωλείου ,το ελαιόλαδο και τα αυγά όπως διαμορφώνονται ανά περίοδο, με τα
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δελτία πιστοποίησης τιμών, της αρμόδιας υπηρεσίας (τμήμα εμπορίου), της
Περιφέρειας Αττικής.
Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 157.400,00 ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 13% και θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.
15.6481.004 η οποία θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015, καθώς και
στους αντίστοιχους του 2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που θα οριστεί με Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την
ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης
αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της
ΥΑ Π1/2390/2013.
Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία.
ΑΡΘΡΟ 4. Αναθέτουσα αρχή – χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός.
Τα στοιχεία της Αναθέτουσας αρχής είναι τα εξής :
Επωνυμία: Δήμος Αιγάλεω
-

ΑΦΜ 090197140

-

ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ

-

Διεύθυνση: Ιερά οδός 364 & Κάλβου

-

Τ.Κ. 12243

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:
1. Επωνυμία: Δήμος Αιγάλεω
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Συμβουλευτικής Στήριξης
Τηλ. 2015697900
Fax. 2105902082 email:egkoinoniki@yahoo.gr
Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
04 / 09 /2015 και ώρα

16:00 μ.μ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :
18 / 09/2015 ώρα:
10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και η ώρα υποβολής προσφορών: 24 / 09 /2015 , ώρα:
14::00 μ.μ.
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Μετά την παρέλευση της καταπληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της
ΥΑ Π1-2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Άρθρο 5. Επιτροπή διαγωνισμού – Πληροφορίες.
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ορίστηκε με την 263/2015 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που
αφορούν στα έγγραφα του διαγωνισμού δίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1β και 1γ του άρθρου 10 της Υ.Α. 11389/93, από την Αρμόδια Υπηρεσία
του Δήμου.
Σχετικά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των
εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του
Ε. Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή φορείς που διαθέτουν
τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης), το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο.
ΑΡΘΡΟ 6. Δεκτοί στο διαγωνισμό.
Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά
πρόσωπα , ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί,
κοινοπραξίες προμηθευτών, που έχουν ως αντικείμενο εργασιών και την εμπορία και
διακίνηση τροφίμων όπως τα υπό προμήθεια.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία ή
περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην
22/2015 μελέτη της διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας , υπό την προϋπόθεση ότι
στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
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ΑΡΘΡΟ 7. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη παροχής ψηφιακής υπογραφής. Και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr.) ακολουθώντας
την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους
σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
τακτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXIS NET της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ(
Number) και

VAT Identification

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το

αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
τυποποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. Αποστέλλοντας :
α) Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
β) είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παράρτημα ιχ α για τις
δημόσιες συμβάσεις έργων ,στο παράρτημα ιχ β για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και στο παράρτημα ιχγ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ.
60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
εγκατάστασης

στο κράτος μέλος

του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/ αποδεικνύεται η

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
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εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.
Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμό
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης

και προβαίνει στην

ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
ΑΡΘΡΟ 8. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους επί ποινής
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 7 της
Υ.Α.11389/93. σε μορφή αρχείου p.d.f. σύμφωνα με τον Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α΄/29-52013 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 “τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας

του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, και όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό,
καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους
όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένο κατά
περίπτωση.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
τους τα εξής δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α. 11389/93
Οι Έλληνες προμηθευτές :
Α. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο

2

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου ( ΕΕ L351 της
29/12/1998 σελ.1.)
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997(ΕΕ C 195 της 25/6/1997σελ. 1) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του συμβουλίου (ΕΕ L358 της 31/12/1998 σελ2.)
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ΕΕ

C 316 της

27/11/1995σελ.48)
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δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες ( ΕΕ L166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει
τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995). ε) αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
-

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. Και Ε.Ε.

-

διαχειριστές Ε.Π.Ε.

-

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.

-

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του .

Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τον οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία πτώχευσής, εκκαθάρισης αναγκαστικής
διαχείρισής, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν
τελούν

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμερες ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις
τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που

είναι

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους και θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι αλλοδαποί προμηθευτές:
Α. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L351 της 29/1/1998 σελ. 1)
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(ΕΕ C 195 της 25/6/1997 σελ. 1) και το άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου ( ΕΕ L 358 της
31/12/1998 σελ.2).
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της

27/11/1995σελ. 48).
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L166 Της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει
τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2331/1995 ). ε) αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού
μητρώου είναι:
-

φυσικά πρόσωπα

-

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. Και Ε.Ε.

-

διαχειριστές Ε.Π.Ε.

-

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.

-

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του .

Β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασή τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις (Α)

και (Β) του αντίστοιχου εδαφίου που αφορά στους Έλληνες

προμηθευτές.
Γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής
τους

στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς

καταλόγους.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή ή συμβολαιογράφο.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκες
δηλώσεις των εμπλεκομένων που γίνονται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου.
Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα επισυνάπτει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωση
στην, οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι
οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.
Για τους συμμετέχοντες και εμπλεκόμενους στο διαγωνισμό που στη χώρα τους δεν
προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να

αντικατασταθεί με
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υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από την
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Εκτός των ανωτέρω οι συμμετέχοντες και οι εμπλεκόμενοι στο διαγωνισμό οφείλουν
να προσκομίσουν κατά περίπτωση:
•

Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης, της σχετικής
μελέτης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός των σημείων εκείνων που δεν αποδέχονται, τα
οποία θα αναφέρουν προκειμένου να αξιολογηθούν.

•

Δήλωση ότι αναλαμβάνουν να παραδίδουν τμηματικά κατά περίπτωση και όπως
προβλέπεται ανά είδος στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της 22/2015
μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου τα υπό προμήθεια
είδη στο χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο.

•

Δήλωση περί αποδοχής της προμήθειας από όλους τους εμπλεκόμενους σε
περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον συμμετέχοντα.

•

Δήλωση για τη συνέπειά στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων
προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα,, καθώς και εάν έχουν υποπέσει στο
παράπτωμα να έχουν κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.

•

Δήλωση περί του ότι δεν λειτουργούν υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

•

Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του
Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

•

Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Όλα τα έγγραφα που αφορούν στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά
πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα.
Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ που αφορούν
στο διαγωνισμό και προέρχονται ή αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπο τα οποία είναι
εγκατεστημένα στο εξωτερικό θα πρέπει

να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή

αντίγραφα, επικυρωμένα από το Επιμελητήριο της πόλης όπου ανήκουν, είναι δε
αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζόμενων η

ορθή διαδικασία επικύρωσης των

εγγράφων τα οποία έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.
Σε κάθε περίπτωση ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες
μεταφράσεις στην ελληνική οι οποίες θα είναι θεωρημένες και ως προς τις σφραγίδες
που φέρουν από επίσημη αρμόδια κρατική ελληνική αρχή.
Επιστολές και έγγραφα που δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα
απορρίπτονται με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.
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Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (εκτός του απαιτούμενου
πιστοποιητικού του άρθρου 8 περίπτωση Δ για τους Έλληνες προμηθευτές) πρέπει να
έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις(3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών όπου αυτό απαιτείται.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 πρέπει να φέρουν ως ημερομηνία σύνταξης,
την προηγούμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς στο Σύστημα.
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο
αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες δηλώσεις θα είναι οι προβλεπόμενες του Ν.
1599/86, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται από το
ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή όταν πρόκειται για εταιρεία
από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά
που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους
της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν
εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό
καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από την ένορκη
βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή

αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και

αλλοδαπών υποψηφίων.
Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Δήλωση εννοείται Υ.Δ., του
Ν.15599/86, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα.
Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως
είτε Υ.Δ., του Ν. 1599/86, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται
από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή
του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.
Σε

περίπτωση συν υποβολής

με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συν διαγωνιζόμενους θα
έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να
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σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήματος.
Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών
οι συν διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά
μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά η εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του
άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 9. Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για το ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς
το ΦΠΑ ήτοι 2.785,84 ευρώ (για το σύνολο των ομάδων της μελέτης).
Σημειώνεται ότι το ποσό της εγγυητικής που θα καταβάλλει ο κάθε διαγωνιζόμενος
θα αντιστοιχεί στο σύνολο της προϋπολογισθείσης αξίας των ομάδων που θα καταθέσει
προσφορά.
Για να μπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα συνοδεύεται από
υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ομάδες
των υπό προμήθεια ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά όπως αυτές αναφέρονται
στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της 22 /2015 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας .
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
-

Την ημερομηνία έκδοσης.
Τον εκδότη .
Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
Τον αριθμό της εγγύησης.
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
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-

Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.

-

Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.

-

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

-

Ότι το πόσον της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. -Ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτόσημου.

- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
- Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του
χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
-

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που
διενεργεί τον διαγωνισμό.

-

Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που προσφέρει,
χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα.
-

Την ημερομηνία έκδοσης.

-

Τον εκδότη.

-

Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή αντίστοιχα το νομικό πρόσωπο προς
τον οποίο απευθύνεται.
Τον αριθμό της εγγύησης.
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

-
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-

Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και τα προς προμήθεια υλικά.
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως .

-

Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή του Ο.Τ.Α. Ή του νομικού
προσώπου αντίστοιχα που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί
ολικά ή μερικά χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.

-

Ότι σε περίπτωση

κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
-

Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό
χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερομένων ειδών έτσι όπως αυτός
ορίζεται από την προσφορά του εκάστοτε μειοδότη, και κατά ελάχιστο τρεις
μήνες.

-

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που
διενεργεί το διαγωνισμό.

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και υστέρα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων

από τους δύο

συμβαλλόμενος .
ΑΡΘΡΟ 10. Υποβολή προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.g r , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ από την ημερομηνία
έναρξης υποβολής προσφορών στις
την καταληκτική ημερομηνία

24 /

18

/09 /2015 και ώρα 10.00 π.μ. και μέχρι

09 /2015 και ώρα

14.00μ.μ. όπως ορίζει η

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν.4155/13( ΦΕΚ /Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) “ Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων

( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, στο Π.Δ. 60/07 και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ( Απόφαση ΥΠ. Εσωτερικών
11389// ΦΕΚ 185 Β΄/23-3-1993). Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της
προσφοράς ορίζονται ως εξής:
α) ένας υποφάκελος με την ένδειξη “ Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική
Προσφορά”
β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη “ Οικονομική Προσφορά”
Σελίδα
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
Στον υποφάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά”
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
προσφοράς.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο υποφάκελο περιλαμβάνονται:
1.Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι συμμετέχοντες υποβάλουν
ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά σε
μορφή

αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο8 της παρούσας διακήρυξης, το

Ν.4155/13(ΦΕΚ /Α΄/29-5-2013) ΚΑΙ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 11 Της Υ.Α.Π1/2390/13 “ Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγνωστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .p.d.f. και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. Και των
εγγράφων που ψηφιακή υπογραφή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
“Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά “που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτοντα αρχή
εντός της ανωτέρων αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτική είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής,
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
2. Η Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή p.d.f., το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και
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ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο p.d.f. Εφόσον οι
τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματός, ο προσφέρων επισυνάπτει

ψηφιακά

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία ( ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του).
Στον υποφάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά” περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή p.d.f. Το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο p.d.f..
Ο συμμετέχων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία στα οποία θα αποτυπώνεται η
οικονομική προσφορά του σε μορφή p.d.f..
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης από την Ενδεικτική Τιμή που
τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. Αφορά
μόνο τα είδη της Ομάδας 2 (εκτός από το ελαιόλαδο και τα αυγά), και από την Ομάδα
1 και από την ομάδα 2 το ελαιόλαδο και τα αυγά, με κριτήριο επιλογής την
μεγαλύτερη έκπτωση επί της % της μέσης λιανικής τιμής, όπως διαμορφώνονται ανά
περίοδο, με τα δελτία πιστοποίησης τιμών, της αρμόδιας υπηρεσίας (τμήμα
εμπορίου), της Περιφέρειας Αττικής. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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ΑΡΘΡΟ 11. Τρόπος Διενέργειας του διαγωνισμού – ηλεκτρονική αποσφράγιση
προσφορών .
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 30 / 09 /2015 και
ώρα 10.00 π.μ., μέσω

των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων “Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά ”.
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων “δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά”, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων “Οικονομική
Προσφορά”,

οι

προσφέροντες

των

οποίων

οι

οικονομικές

προσφορές

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που
προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 12. Αξιολόγηση προσφορών.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής .
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος , προβαίνει
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και
υποφακέλων των προσφορών.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών.
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού δύναται να απευθύνει αιτήματα στους
συμμετέχοντες – χρήστες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι συμμετέχοντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά
περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 της Υ.Α.11389/1993/
ΦΕΚ Β΄185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα
μέτρησης όπως αυτή ορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της

22/2015

μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας .
Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της 22/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας .
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη , κρατήσεις δασμούς
και εισφορές υπέρ του Δημοσίου και Δήμων κατά τις κείμενες διατάξεις ισχύουσες την
ημέρα της Δημοπρασίας. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο και η τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ.
Η πληρωμή θα γίνεται με προσκόμιση και ελασματοποίηση του αντίστοιχου
τιμολογίου, αφού γίνεται η προσωρινή παραλαβή και συντάσσεται το σχετικό
πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου
και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την λειτουργία των ΟΤΑ διαδικασίες.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 13. Κατακύρωση – κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών λαμβάνονται υπ΄ όψη τα
παρακάτω στοιχεία:
α) καθόσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά
β) καθόσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η μεγαλύτερη έκπτωση επί της % της
μέσης λιανικής τιμής όπως διαμορφώνεται ανά περίοδο, με τα δελτία πιστοποίησης
τιμών, της αρμόδιας υπηρεσίας (τμήμα εμπορίου) της Περιφέρειας Αττικής.
Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
-

Η κατακύρωση τελικά γίνεται κατά περίπτωση στον προμηθευτή, του οποίου η
προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους της διακήρυξης.
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-

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και
είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης .

-

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών με γνωμοδότηση της μαζί με αιτιολόγηση
επί τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της διενέργειας του διαγωνισμού προς τη
οικονομική Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να

προτείνει μια εκ των

περιπτώσεων των αναφερομένων στο άρθρο 21της Υπ. Απόφασης αριθ. 11389/93.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της
προμήθειας και τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης , αποφασίζει για την
κατακύρωση της προμήθειας ενώ σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα μη
κατακύρωσης.
Θα ανακηρυχθεί ένας προμηθευτής ανά ομάδα προϊόντων όπως αυτές αναφέρονται
στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της 22/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου.
Ως εκ τούτου γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται σε οποιαδήποτε
ομάδα προϊόντων και για το σύνολο των προϊόντων τα οποία αναφέρονται ανά ομάδα
στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της 22/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου όχι όμως και για μέρος αυτών ανά ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 14. Ανακοίνωση κατακύρωσης.
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προμήθειας αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος
β) Την ποσότητα
γ) Την τιμή αναλυτικά.
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε) Τη συμφωνία κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και
τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα
στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Σελίδα

19

ΑΡΘΡΟ 15. Σύμβαση.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα ως δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των (10) ημερών
που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού
συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της Υ.Α./11389/93.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται
στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και
τουλάχιστον τα εξής:
1.

Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

2.

Τα συμβαλλόμενα μέρη.

3.

Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.

4.

Την τιμή αναλυτικά.

5.

Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.

6.

Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

7.

Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις .

8.

Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

9.

Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών .

10.Τον τρόπο πληρωμής .
11. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
12.

Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

13.

Την παραλαβή αυτών.

Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση
για την κατάρτιση της με την οποία συμφωνεί ο προμηθευτής. Η σύμβαση δεν μπορεί
να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από
το δήμαρχο ή από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στον οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα
υπογραφής. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή
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όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της
συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
β) Παραλήφθηκε οριστικά ( ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΡΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή Η ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.
Η σύμβαση υπογράφεται από τους νόμιμους εκπρόσωπους κατά περίπτωση των
φορέων υλοποίησης της προμήθειας.
Για τα είδη τα οποία προορίζονται σύμφωνα με την 22/2015 μελέτη της, Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας η σύμβαση θα συναφθεί απευθείας με το Δήμο.
ΆΡΘΡΟ 16 .Χρόνος ισχύς των προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τουλάχιστον εννέα (9) μήνες
από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία,
πριν από την λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 17 .Προέλευση των προσφερομένων ειδών.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν στη προσφορά τους τον παραγωγό των
προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις
βιομηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο
και ο τόπος εγκατάστασης του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω
δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς
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απαγορεύεται ρητά η αλλαγή του εργοστασίου ή του παραγωγού που δηλώθηκε με την
προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Αν συμβεί αυτό, η
προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
κοινοποιείται στα αρμόδια όργανα, για την κατά την κρίση τους επιβολή ποινής
αποκλεισμού του δηλώσαν από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α., και του δημοσίου για
χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια απόφαση.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο ή στον παραγωγό
που δηλώνεται για την παραγωγή μερικώς ή ολικώς των προσφερομένων ειδών έχει
επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.
που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου ή του
παραγωγού που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου (επιτροπής αξιολόγησης)μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου ή του
παραγωγού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατασκευή των ειδών σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην
προσφορά, χωρίς προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας συνεπάγεται
την κήρυξη της εταιρείας έκπτωτης από τη σύμβαση με τις προβλεπόμενες κυρώσεις,
το ίδιο ισχύει και για τους τυχόν παραγωγούς
ΆΡΘΡΟ 18. Προσκόμιση Δείγματος.
Τα δείγματα για τα είδη που η προσκόμιση τους προβλέπεται στην ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων της

22/2015 μελέτης (όπου απαιτείται)θα υποβάλλονται από τους

διαγωνιζόμενους πριν την καταληκτική ημερομηνία του Διαγωνισμού, ούτως ώστε να
παραλάβουν το αποδεικτικό υποβολής των δειγμάτων τους, για να το αναρτήσουν στο
portal.
Η αδυναμία προσκόμισης δείγματος από τους συμμετάσχοντες είναι λόγος
αποκλεισμού της προσφοράς τους. Τα δείγματα προσκομίζονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 38 της Υ.Α.11389/1993/Β΄185.
Τα δείγματα επιστρέφονται στους συμμετέχοντες στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η
προμήθεια σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού σε
μέριμνα και ευθύνη τούτων και όχι της υπηρεσίας.
Τα δείγματα των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά
τους και δεν καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα
σε τριάντα ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την προϋπόθεση ότι
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ένα εκ των δύο κατατεθειμένων δειγμάτων παραμένει στην υπηρεσία για χρήση από την
επιτροπή παλαβής, με ευθύνη και μέριμνα των ιδίων.
Σε κάθε δείγμα θα υπάρχει αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα
στοιχεία του συμμετέχοντα, η ομάδα και ο α/α του προσφερόμενου είδους όπως αυτό
αναφέρεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της 22 /2015 μελέτης της Κοινωνικής
Προστασίας .
ΆΡΘΡΟ 19. Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης.
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή της νομιμότητας διενέργειας του ή
της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ως εξής σύμφωνα
με το άρθρο 15 της ΥΑ 11389/93/ΦΕΚ Β΄185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για το καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται
ολόκληρη ημέρα.
Η ένσταση εξετάζεται από τη οικονομική επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο και η
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε
περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης,
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της ΥΑ 11389/93/ ΦΕΚ
Β΄(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο

στην αρμόδια για την διενέργεια του

διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το
όργανό αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην
οικονομική επιτροπή ή στο κοινοτικό συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
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Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του
άρθρου 227 του ίδιου Νόμου.
Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3886/2010 ως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΆΡΘΡΟ 20. Συνέχιση του διαγωνισμού.
Όταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η
προμήθεια κρίνεται επείγουσα ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την υποβολή
νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, οι οποίοι
αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης.
Για την συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού οργάνου.
ΆΡΘΡΟ 21. Παραλαβή ειδών.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή οριζόμενη προς τούτο
από το Δημοτικό Συμβούλιο για τα είδη που προμηθεύεται ο Δήμος και
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση και σύμφωνα με το
άρθρο 28 της ΥΑ11389/93 και το άρθρο 11 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της
σχετικής μελέτης .
Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο. Ορίζεται ως χρόνος
παράδοσης ο προβλεπόμενος από την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της 22 /2015
μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας .
Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται από τον προμηθευτή με δικά του μέσα σε χώρο που θα
ορίσει η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.
Εάν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξή του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στο οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια τότε και μόνο εφόσον
παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση της εταιρείας και δεν διενεργηθεί η
σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής.
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ΆΡΘΡΟ 22. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κατά περιπτώσει κυρώσεων και πρόστιμο που
υπολογίζεται ως εξής:
α) Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το
1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις χρόνου

παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού χρόνου παράτασης προκύπτει
κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β) Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω χρονικό διάστημα 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής
αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών χωρίς το ΦΠΑ.
H είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με
παρακράτηση από το λαβείν της εταιρείας ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης
αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
αντίστοιχα, εφόσον η εταιρεία δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
ΆΡΘΡΟ 23. Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου.
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτή, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ' αυτήν, μέσα στον συμβατικό
χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση, όταν:
-

Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα.

-

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Γενικά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 33 και 35 της ΥΑ11389/1993/ΦΕΚ
Β' 185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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ΆΡΘΡΟ 24. Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα.
Οι οικονομικές φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που
ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις , εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό
δημόσιο έγγραφο ( ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23-4-2012) και αυτών της
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.4155/2013.
ΆΡΘΡΟ 25 Γλώσσα σύνταξης εγγράφων.
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και η συμμετοχή στον
διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα.
ΆΡΘΡΟ 26. Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης.
Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες:
1.Εφημερίδα Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ
2.Εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
3.Εφημερίδα ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
4.Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ
5.Φ.Ε.Κ.
6.Στον ισότοπο του www.egaleo.gr, στις
02 / 09 /2015 όπως προβλέπει το άρθρο
5&10 της Υ.Α. 11389/1993.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνει
τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009/ Α' 163.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ.

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙNΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ:ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Αιγάλεω: 25 /6/2015
Αριθμός πρωτ.:23948
Αριθμός μελέτης :22
Προμήθεια τροφίμων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κ.Α 15.6481.004

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες:Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση:ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 7
ΑΙΓΑΛΕΩ 12241
ΤΗΛ:2105315507

Προϋπολογισμός: 157.400 ΕΥΡΩ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του
Κοινωνικού Παντοπωλείου .
Το σύνολο των στοιχείων τα οποία περιγράφονται – ζητούνται από την παρούσα
περιγραφή είναι τα ελάχιστα τα οποία χαρακτηρίζουν τα υπό προμήθεια προϊόντα.
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα πρέπει να αποσαφηνίζουν πλήρως κατά
περίπτωση ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη.

ΑΡΘΡΟ 2 ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15119000-5)
Για τα είδη που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα 1 θα αναδειχθεί ένας μειοδότης ο
οποίος θα προσφέρει ποσοστιαία θετική έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής όπως
ανακοινώνεται κάθε φορά από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα
παράδοσης των αντίστοιχων ποσοτήτων που παρήγγειλε η υπηρεσία.
Οι τιμές που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης προκύπτουν
από δελτία τιμών της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2015 και γίνεται χρήση τους μόνο
για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας προϊόντων.
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2.1.1 Κοτόπουλο
Τιμή αναφοράς: Η μέση τιμή λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια
Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.
Προσφερόμενη τιμή: η προκύπτουσα μετά την εφαρμογή ποσοστιαίας θετικής
έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται από την
Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.
Κριτήριο κατακύρωσης: η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία θετική έκπτωση
επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια
Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.
Ποσότητα: 4.320 κιλά. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την κατανάλωση του συνόλου
της υπό προμήθειας ποσότητας παρά για το 70% αυτής, το εναπομείναν 30% της υπό
προμήθειας ποσότητας θα καταναλωθεί βάσει των πραγματικών αναγκών του οι οποίες
πιθανόν να προκύψουν εντός του έτους 2015 και 2016.
Μονάδα μέτρησης: κιλό
Προδιαγραφές: τυποποιημένο, νωπό Α’ ποιότητας τρυφερό εύσαρκο με δέρμα λείο
μαλακό, να έχει υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένο χωρίς κεφάλι, τα
πόδια να είναι κομμένα 1 εκ. πάνω από τους αστραγάλους, βάρος ανά τεμάχιο 1,8 κιλά
έως 2,0 κιλά, να είναι απαλλαγμένο από τα όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρό
χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία, να είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε ξένη
οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, χωρίς σπασμένα κόκκαλα, χωρίς μώλωπες, να
υπάρχει ένα ελαφρύ στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚΙ1538/91 α.6) να
προέρχονται από πτηνοτροφείο και πτηνοσφαγείο με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια
κτηνιατρική υπηρεσία, να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα, η
συσκευασία θα γίνεται ανά τεμάχιο. Τα αναγραφόμενα στην συσκευασία θα πρέπει να
επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν.
Προσκόμιση δείγματος: δεν απαιτείται
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις με
μέγιστη συχνότητα τις 3 φορές την εβδομάδα και βάση των πραγματικών αναγκών της
υπηρεσίας.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων, θα μεταφέρεται
και θα παραδίδεται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο.
Χώρα - τόπος προέλευσης: δηλώνεται από το συμμετέχοντα.
Παραγωγός: θα δηλώνεται ο παραγωγός του υπό προμήθεια είδους, ο τόπος
εγκατάστασης του και κάθε στοιχείο που τον αφορά σχετικά με πιστοποιήσεις
διασφάλισης ποιότητας που τον αφορούν.
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ΑΡΘΡΟ 3 ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( CPV 15800000-6 )
Για τα είδη που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα 2 θα αναδειχθεί ένας μειοδότης με
κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή πλην
του ελαιολάδου και των αυγών που ο μειοδότης θα προσφέρει ποσοστιαία θετική
έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται κάθε φορά από την
Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης των αντίστοιχων ποσοτήτων
που παρήγγειλε η υπηρεσία.
3.2.2 Γάλα εβαπορέ
Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.
Κριτήριο κατακύρωσης:η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, επί σταθερών τιμών
καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
Ποσότητα: 14.400 τεμάχια (μεταλλικά κουτιά) καθαρού βάρους 410 γραμμαρίων,
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) εντός μεταλλικών κυτίων με
σύστημα εύκολου ανοίγματος χωρίς την χρήση εργαλείων, καθαρό βάρος ανά κυτίο
410 γρ. λιπαρά έως 7.5% κατά βάρος, επί της συσκευασίας έκαστου κουτιού θα
αναφέρονται οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες των θρεπτικών συστατικών του
προϊόντος, τα στοιχεία του παραγωγού και του τυχόν εισαγωγέα, της προσφοράς θα
επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρεται ότι η
παραγωγή του προσφερόμενου γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα τα οποία
εκτρέφονται με ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα.
Συσκευασία: : χαρτοκιβώτια 48 κυτίων, επί της συσκευασίας και επί του μεταλλικού
κουτιού θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον
παραγωγό και το προϊόν.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται.
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου.
Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση μπορεί να γίνει εφάπαξ μία φορά για το σύνολο της
ποσότητας εντός χρονικού διαστήματος εβδομήντα ημερών από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης με ημερομηνία λήξης του γάλακτος ένα έτος αργότερα από την
ημερομηνία παράδοσης του τουλάχιστον, ή το ένα τρίτο της συνολικής ποσότητας ανά
τετράμηνο με την προϋπόθεση η αρχική παράδοση να γίνει εντός χρονικού διαστήματος
σαράντα ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κάθε επόμενη
παράδοση εντός χρονικού διαστήματος 120 ημερών από την προηγούμενη με
ημερομηνία λήξης έξι μήνες αργότερα από την κάθε ημερομηνία παράδοσης για την
αντίστοιχη ποσότητα.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν ρητά στην προσφορά τους τον τρόπο
παράδοσης που θα εφαρμόσουν.
Τόπος προέλευσης - παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το
συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα
συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα, της προσφοράς επισυνάπτονται τα έγγραφα που πιστοποιούν τον
παραγωγό και το προϊόν.
3.2.3 Αυγά.
Τιμή αναφοράς: Η μέση τιμή λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια
Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.
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Κριτήριο κατακύρωσης: η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία θετική έκπτωση
επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια
Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.
Ποσότητα: 21.600 τεμάχια,o Δήμος δεν δεσμεύεται για την κατανάλωση του
συνόλου της υπό προμήθειας ποσότητας παρά για το 70% αυτής, το εναπομείναν 30%
της υπό προμήθειας ποσότητας θα καταναλωθεί βάσει των πραγματικών αναγκών του
οι οποίες πιθανόν να προκύψουν εντός των ετών 2015 και 2016.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο.
Προδιαγραφές: αυγά ημέρας μεσαίου μεγέθους Α’ ποιότητας, σε κάθε αυγό θα
αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής του, υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα που θα
απομένει από την ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε ποσότητας έως την λήξη τους
θα είναι μεγαλύτερο αυτού που μεσολάβησε από την παραγωγή τους έως την εκάστοτε
ημέρα παράδοσης.
Συσκευασία: κατάλληλη για τη μεταφορά, θα φέρει ατομικά χωρίσματα ανά έξι
τεμάχια , στην συσκευασία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παραγωγού επί της
συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον
παραγωγό και το προϊόν.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις με
μέγιστη συχνότητα τις 3 φορές την εβδομάδα και βάση των πραγματικών αναγκών της
υπηρεσίας.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων, θα μεταφέρεται
και θα παραδίδεται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο.
Χώρα - τόπος προέλευσης: δηλώνεται από το συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και
στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση
ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον συμμετέχοντα, της προσφοράς
επισυνάπτονται τα έγγραφα που πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν όσον αφορά.
3.2.4 Ελαιόλαδο.
Τιμή αναφοράς: Η μέση τιμή λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια
Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.
Κριτήριο κατακύρωσης: η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία θετική έκπτωση
επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια
Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.
Ποσότητα: 7.200 λίτρα.
Μονάδα μέτρησης: λίτρο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, οξύτητας ίσης ή μικρότερης του 0,1
παρασκευασμένο και τυποποιημένο σε κατάλληλες εγκαταστάσεις.
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Συσκευασία: δοχείο κατάλληλο, χωρητικότητας 1 λίτρου επί της συσκευασίας θα
αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το
προϊόν.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις με
μέγιστη συχνότητα την μία φορά το μήνα.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων, θα μεταφέρεται
και θα παραδίδεται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-κατάψυξη.
Χώρα - τόπος προέλευσης: δηλώνεται από το συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και
στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση
ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον συμμετέχοντα, της προσφοράς
επισυνάπτονται τα έγγραφα που πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.
3.2.5 Ζάχαρη
Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.
Κριτήριο κατακύρωσης:η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ,επί σταθερών τιμών
καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης .
Ποσότητα: 7.200 κιλά.
Μονάδα μέτρησης: Κιλό.
Προδιαγραφές: ζάχαρη λευκή κρυσταλλική ποιότητας standard (ΕΟΚ κατηγορίας ΙΙ)
από ζαχαρότευτλα.
Συσκευασία: χαρτοσυσκευασία του ενός κιλού, κατάλληλη για τη μεταφορά και
συντήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των
στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται.
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις με
μέγιστη συχνότητα τις 2 φορές το μήνα.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
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Τόπος προέλευσης - παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το
συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα
συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα, της προσφοράς επισυνάπτονται τα έγγραφα που πιστοποιούν τον
παραγωγό και το προϊόν.
3.2.6 Καφές «Ελληνικός»
Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ,επί σταθερών τιμών
καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
Ποσότητα: 3.600 τεμάχια.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο (συσκευασία)..
Προδιαγραφές: καφές «ελληνικός» καβουρδισμένος, αλεσμένος, συσκευασμένος,
φυσικός, παραδοσιακός.
Συσκευασία: συσκευασία σε αεροστεγή σακούλα χωρητικότητας 200 γραμμαρίων,
κατάλληλη για τη μεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα
αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το
προϊόν.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται.
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις με
μέγιστη συχνότητα τις 2 φορές το μήνα βάση των πραγματικών αναγκών της
υπηρεσίας.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Τόπος προέλευσης - παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το
συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα
συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα, της προσφοράς επισυνάπτονται τα έγγραφα που πιστοποιούν τον
παραγωγό και το προϊόν.

3.2.7 Μακαρόνια – πάστες.
Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ,επί σταθερών τιμών
καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Ποσότητα: 7.200 πακέτα, ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την κατανάλωση του συνόλου
της υπό προμήθειας ποσότητας παρά για το 70% αυτής, το εναπομείναν 30% της υπό
προμήθειας ποσότητας θα καταναλωθεί βάσει των πραγματικών αναγκών του οι οποίες
πιθανόν να προκύψουν εντός των ετών 2015 και 2016.
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Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο .
Προδιαγραφές: μακαρόνια από σιμιγδάλι σκληρού σιταριού, τύπου σπαγγετίνη νο10 .
Συσκευασία: συσκευασία 500 γραμμαρίων κατάλληλη για τη μεταφορά και
διατήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των
στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται.
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις με
μέγιστη συχνότητα τις 2 φορές το μήνα βάση των πραγματικών αναγκών της
υπηρεσίας.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Τόπος προέλευσης - παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το
συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα
συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα, της προσφοράς επισυνάπτονται τα έγγραφα που πιστοποιούν τον
παραγωγό και το προϊόν.
3.2.8 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις )
Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης..
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ,επί σταθερών τιμών
καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
Ποσότητα:7.200 κιλά. Ο Δήμος Αιγάλεω δεν δεσμεύεται για την κατανάλωση του
συνόλου της υπό προμήθειας ποσότητας παρά για το 70% αυτής, το εναπομείναν 30%
της υπό προμήθειας ποσότητας θα καταναλωθεί βάσει των πραγματικών αναγκών του
οι οποίες πιθανόν να προκύψουν εντός των ετών 2015 και 2016.
Μονάδα μέτρησης: Κιλό (συσκευασία).
Προδιαγραφές: αλεύρι σίτου .
Συσκευασία: χάρτινο πακέτο βάρους 1000 γραμμαρίων, επί της συσκευασίας θα
αναγράφεται τουλάχιστον ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, οι
ελάχιστες προδιαγραφές που πληροί, θα επιβεβαιώνονται οι προδιαγραφές που θέτονται
από την παρούσα καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις
δύο φορές το μήνα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
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Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Τόπος προέλευσης - παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το
συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα
συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα.
3.2.9.Μαργαρίνη
Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ,επί σταθερών τιμών
καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
Ποσότητα: 3.600 τεμάχια .Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την κατανάλωση του
συνόλου της υπό προμήθειας ποσότητας παρά για το 70% αυτής, το εναπομείναν 30%
της υπό προμήθειας ποσότητας θα καταναλωθεί βάσει των πραγματικών αναγκών του
οι οποίες πιθανόν να προκύψουν εντός των ετών 2015 και 2016.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: μαργαρίνη μαλακή Α’ ποιότητας τυποποιημένη.
Συσκευασία: συσκευασία εμπορίου σε πλαστικό κεσεδάκι με καπάκι
επαναχρησιμοποιούμενο, περιεκτικότητας 400 γραμμαρίων προϊόντος, θα αναγράφεται
σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων
που πιστοποιούν το προϊόν, υποχρεωτικά η διατροφική αξία του προϊόντος ανά μερίδα
10 γραμμαρίων, η μέση διατροφική του αξία ανά 100 γραμμάρια ή 10 γραμμάρια και η
ημερομηνία λήξης του.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται.
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις
δύο φορές το μήνα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Τόπος προέλευσης - παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το
συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα
συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα.
3.2.10.Μαρμελάδα
Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης..
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Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ,επί σταθερών τιμών
καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Ποσότητα: 3.600 τεμάχια .Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την κατανάλωση του
συνόλου της υπό προμήθειας ποσότητας παρά για το 70% αυτής, το εναπομείναν 30%
της υπό προμήθειας ποσότητας θα καταναλωθεί βάσει των πραγματικών αναγκών του
οι οποίες πιθανόν να προκύψουν εντός των ετών 2015 και 2016.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο (συσκευασία)..
Προδιαγραφές: μαρμελάδα φρούτων τύπου «μαρμελάδα extra» περιεκτικότητα σε
φρούτα τουλάχιστον 50 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια προϊόντος, περιεκτικότητα σε
ζάχαρα έως 60 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια έτοιμου προϊόντος, γεύση βερύκοκο,
ροδάκινο, κεράσι, φράουλα.
Συσκευασία: συσκευασία εμπορίου σε γυάλινο δοχείο με καπάκι
επαναχρησιμοποιούμενο, περιεκτικότητας έως 400 γραμμαρίων προϊόντος, θα
αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο
των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, η διατροφική αξία του προϊόντος ανά μερίδα
10 γραμμαρίων, η μέση διατροφική του αξία ανά 100 γραμμάρια ή 10 γραμμάρια και η
ημερομηνία λήξης του.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται.
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις
δύο φορές το μήνα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Τόπος προέλευσης - παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το
συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα
συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα.
3.2.11.Φασόλια ξερά μέτρια.
Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ,επί σταθερών τιμών
καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Ποσότητα: 3600 τεμάχια. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την κατανάλωση του συνόλου
της υπό προμήθειας ποσότητας παρά για το 70% αυτής, το εναπομείναν 30% της υπό
προμήθειας ποσότητας θα καταναλωθεί βάσει των πραγματικών αναγκών του οι οποίες
πιθανόν να προκύψουν εντός των ετών 2015 και 2016.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο (συσκευασία)..
Προδιαγραφές: φασόλια ξερά μετρίου μεγέθους Α’ ποιότητας τυποποιημένα.
Συσκευασία: συσκευασία εμπορίου, περιεκτικότητας έως 500 γραμμαρίων προϊόντος,
θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο
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των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, η μέση διατροφική του αξία ανά
συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος και η ημερομηνία λήξης του.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται.
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις
δύο φορές το μήνα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Τόπος προέλευσης - παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το
συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα
συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα.
3.2.12.Τοματοχυμός
Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ,επί σταθερών τιμών
καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
Ποσότητα: 3.600 τεμάχια . Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την κατανάλωση του
συνόλου της υπό προμήθειας ποσότητας παρά για το 70% αυτής, το εναπομείναν 30%
της υπό προμήθειας ποσότητας θα καταναλωθεί βάσει των πραγματικών αναγκών του
οι οποίες πιθανόν να προκύψουν εντός των ετών 2015 και 2016.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Προδιαγραφές: ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας με στερεά συστατικά 7%
κατ’ ελάχιστον χωρίς συντηρητικά.
Συσκευασία: συσκευασία εμπορίου tetrapack περιεκτικότητας έως 500 γραμμαρίων
προϊόντος θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του,
η διατροφική αξία του προϊόντος και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται.
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις
δύο φορές το μήνα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα

Σελίδα

36

πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Τόπος προέλευσης - παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το
συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα
συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα.
3.2.13.Φακές
Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ,επί σταθερών τιμών
καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Ποσότητα: 3.600 τεμάχια. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την κατανάλωση του συνόλου
της υπό προμήθειας ποσότητας παρά για το 70% αυτής, το εναπομείναν 30% της υπό
προμήθειας ποσότητας θα καταναλωθεί βάσει των πραγματικών αναγκών του οι οποίες
πιθανόν να προκύψουν εντός των ετών 2015 και 2016.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο(συσκευασία)..
Προδιαγραφές: φακές ψιλές Α’ ποιότητας τυποποιημένες.
Συσκευασία: συσκευασία εμπορίου, περιεκτικότητας έως 500 γραμμαρίων προϊόντος,
θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο
των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, η μέση διατροφική του αξία ανά
συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος και η ημερομηνία λήξης του.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται.
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε παραγγελία,
ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις δύο φορές το
μήνα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Τόπος προέλευσης - παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το
συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα
συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα.
3.2.14. Ρύζι γλασέ
Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ,επί σταθερών τιμών
καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Ποσότητα: 1.800 τεμάχια. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την κατανάλωση του συνόλου
της υπό προμήθειας ποσότητας παρά για το 70% αυτής, το εναπομείναν 30% της υπό
προμήθειας ποσότητας θα καταναλωθεί βάσει των πραγματικών αναγκών τους οι
οποίες πιθανόν να προκύψουν εντός των ετών 2015 και 2016.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο(συσκευασία)..
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Προδιαγραφές: ρύζι τύπου «γλασέ» λευκό κίτρινο μεσόκοκκο Α’ ποιότητας.
Συσκευασία: συσκευασία εμπορίου, περιεκτικότητας έως 500 γραμμαρίων προϊόντος,
θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο
των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, η διατροφική του αξία ανά συγκεκριμένη
ποσότητα προϊόντος και η ημερομηνία λήξης του.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται.
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις
δύο φορές το μήνα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Τόπος προέλευσης - παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το
συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα
συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα.
3.2.15.Ρύζι καρολίνα
Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ,επί σταθερών τιμών
καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Ποσότητα: 1.800 τεμάχια .Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την κατανάλωση του συνόλου
της υπό προμήθειας ποσότητας παρά για το 70% αυτής, το εναπομείναν 30% της υπό
προμήθειας ποσότητας θα καταναλωθεί βάσει των πραγματικών αναγκών του οι οποίες
πιθανόν να προκύψουν εντός των ετών 2015 και 2016.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο (συσκευασία)..
Προδιαγραφές: ρύζι τύπου «καρολίνα» λευκό κίτρινο μεσόκοκκο Α’ ποιότητας.
Συσκευασία: συσκευασία εμπορίου, περιεκτικότητας έως 500 γραμμαρίων προϊόντος,
θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο
των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, η διατροφική του αξία ανά συγκεκριμένη
ποσότητα προϊόντος και η ημερομηνία λήξης του.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται.
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου Αιγάλεω
σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις
δύο φορές το μήνα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και

Σελίδα

38

κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Τόπος προέλευσης - παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το
συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα
συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα.
3.2.16. Χυλοπίτες .
Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ,επί σταθερών τιμών
καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
Ποσότητα: 2.230 πακέτα.Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την κατανάλωση του συνόλου
της υπό προμήθειας ποσότητας παρά για το 70% αυτής, το εναπομείναν 30%
της υπό προμήθειας ποσότητας θα καταναλωθεί βάσει των πραγματικών αναγκών του
οι οποίες πιθανόν να προκύψουν εντός των ετών 2015 και 2016.
Μονάδα μέτρησης: πακέτο (συσκευασία).
Προδιαγραφές: χυλοπίτες από σκληρό σιμιγδάλι σίτου και γάλα χωρίς αυγά.
Συσκευασία: συσκευασία 500 γραμμαρίων κατάλληλη για τη μεταφορά και
διατήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των
στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.
Προσκόμιση δείγματος: απαιτείται.
Τόπος παράδοσης: καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου
Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις με
μέγιστη συχνότητα τις 2 φορές το μήνα βάση των πραγματικών αναγκών της
υπηρεσίας.
Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων
Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή
συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και
κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού
(από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα
πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
Τόπος προέλευσης - παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το
συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα
συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα, της προσφοράς επισυνάπτονται τα έγγραφα που πιστοποιούν τον
παραγωγό και το προϊόν.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ.
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ΑΙΓΑΛΕΩ:25/6/2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ :ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ταχ. Διεύθυνση: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 7
ΑΙΓΑΛΕΩ 12241
ΤΗΛ:2105315507

Αριθμός πρωτ.23948
Αριθμός μελέτης:22
Προμήθεια τροφίμων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο

Κ.Α 15.6481.004
Προϋπολογισμός:157.400 ΕΥΡΩ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ

ΟΜΑΔ
Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

Α/Α

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚ
Η
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΙΜΗ
ΤΑ
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ
€

ΔΑΠΑΝΗ
(είδη που
επιβαρύνονται
με ΦΠΑ 13%)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15119000-5)
2.

1

1

Κοτόπουλο

έκπτωση επί
Κιλό
4.320
της
μέσης
τιμής λιανικής
ΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ: 10.368,00+1.347,84= 11.715,84 €

2,40

10.368,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( CPV 15800000-6 )
3.

2

2

Γάλα
εβαπορέ

3

2

3

Αυγά

3

2

4

Ελαιόλαδο

η χαμηλότερη
σε
τιμή
προσφορά
έκπτωση επί
της
μέσης
τιμής λιανικής
ΠΑ
έκπτωση επί
της
μέσης

Τεμάχιο

14.400

1,00

14.400,00 €

Τεμάχιο

21.600

0,14

3.024,00 €

λίτρο

7.200

4,56

32.832,00 €
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3

2

5

3

2

6

3

2

7

3

2

8

3

2

9

3

2

10

3

2

11

3

2

12

3

2

13

3

2

14

3

2

15

3

2

16

τιμής λιανικής
ΠΑ
Ζάχαρη
η χαμηλότερη
σε
τιμή
προσφορά.
Καφές
η χαμηλότερη
Ελληνικός
σε
τιμή
προσφορά
Μακαρόνια
η χαμηλότερη
-πάστες
σε
τιμή
προσφορά
Αλεύρι για
η χαμηλότερη
όλες
τις
σε
τιμή
χρήσεις
προσφορά
Μαργαρίνη
η χαμηλότερη
σε
τιμή
προσφορά
Μαρμελάδ
η χαμηλότερη
α
σε
τιμή
προσφορά
η χαμηλότερη
Φασόλια Ξερά
σε
τιμή
μέτρια
προσφορά
Τοματοχυμ
η χαμηλότερη
σε
τιμή
ός
προσφορά
η χαμηλότερη
σε
τιμή
Φακές
προσφορά .
η χαμηλότερη
σε
τιμή
Ρύζι γλασέ
προσφορά ,
η χαμηλότερη
τιμή
Ρύζι καρολίνα σε
προσφορά
η χαμηλότερη
σε
τιμή
Χυλοπίτες
προσφορά

Κιλό

7.200

1,50

10.800,00 €

τεμάχιο

3.600

2,10

7.560,00 €

Τεμάχιο

7.200

1,00

7.200,00 €

Κιλό

7.200

1,50

10.800,00 €

τεμάχιο

3.600

2,78

10.008,00 €

τεμάχιο

3.600

3,00

10.800,00 €

τεμάχιο

3.600

1,59

5.724,00 €

τεμάχιο

3.600

0,70

2.520,00 €

τεμάχιο

3.600

1,39

5.004,00 €

τεμάχιο

1.800

1,32

2.376,00 €

τεμάχιο

1.800

1,53

2.754,00 €

τεμάχιο

2.230

1,40

3.122,00 €

ΣΥΝΟΛΟ:128.924+16.760,12=145.684,12
ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 13%:
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
ΠΟΣΌ ΣΤΡΟΓΓ/ΣΗΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

139.292,00 €
18.107,96 €
157.399,96 €
0,04 €
157.400,00 €
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Οι ποσότητες των συσκευασιών μπορούν να έχουν μία απόκλιση το πολύ είκοσι τοις
εκατό (+ -20%) από αυτές που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ.

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
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