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ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019»

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηνλ Δήκν
Δεζθάηεο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα.
Τφπνο παξάδνζεο ησλ ηξνθίκσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ θαη ηηο
εθδειψζεηο ηνπ Δήκνπ θαη ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Πνιηηηζκνχ-Αζιεηηζκνχ
Πεξηβάιινληνο (ΔΕΠΑΠ) ζα είλαη ν ρψξνο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, ην Δεκνηηθφ
Καηάζηεκα θαη ηα γξαθεία ηεο ΔΕΠΑΠ. Τα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ
ηκεκαηηθά απφ ηνλ αλάδνρν (αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο θάζε θνξά) θαη
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο καδί ηνπ, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (24 ώρες) απφ ηε ζηηγκή
πνπ ζα δεηεζνχλ, ζην ρψξν ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη
ζηα γξαθεία ηεο ΔΕΠΑΠ.
Τν γάια γηα ην δηθαηνχρν πξνζσπηθφ ηνπ Δήκνπ ζα παξαδίδεηαη θαζεκεξηλά ζην Δεκνηηθφ
Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Δεζθάηεο.
Όζνλ αθνξά ηα είδε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
Παηδείαο «Αλδξνκάλα», ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά ζε ηφπνπο
πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ην Ννκηθφ Πξφζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Πην
αλαιπηηθά, ε πνζφηεηα ησλ εηδψλ, ε νπνία ζα νξίδεηαη απφ ηνπο Παηδηθνχο Σηαζκνχο σο ε
αλαγθαία θαζεκεξηλή πνζφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο, ζα παξαδίδεηαη απφ
ηνλ πξνκεζεπηή ππνρξεσηηθά θαζεκεξηλά θαη ψξεο 7:00-8:00 π.κ. ζηνλ Α ‘Παηδηθφ Σηαζκφ
Δεζθάηεο ηνπ Δήκνπ Δεζθάηεο θαη ζηνλ Παηδηθφ Σηαζκφ Φαζίσλ ηεο Δεκνηηθήο Ελφηεηαο
Φαζίσλ ηνπ Δήκνπ Δεζθάηεο
Τα κεηαθνξηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 66.151,43€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ Φ.Π.Α. 13% & 24%.
Οη θνξείο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνκεζεπηνχλ ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ
ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. Θα πξνκεζεχνληαη ηηο πνζφηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπο θαη ηκεκαηηθά. Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ησλ
πνζνηήησλ πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ.
ΑΡΘΡΟ 2
1.
2.
3.
4.

5.
6.
1

Η πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:
Τνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
Τνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
Τνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Τνπ N. 3861/2010 «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Τνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Δεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Τχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Τνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. Τνπ Ν. 4412/2016 «Δεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)».
8. Τνπ Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-08-2018)
9. Η κε αξηζ. 226/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Δεζθάηεο
«…πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ θαη φξσλ εθηέιεζεο θαζψο θαη έγθξηζε ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ».

ΑΡΘΡΟ 3
Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη:
α) Δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο.
β) Πξνυπνινγηζκφο θαη ηηκνιφγην ηεο πξνζθνξάο.
γ) Σπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
δ) Τερληθή πεξηγξαθή.
ΑΡΘΡΟ 4
Η ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο (κε
πνηλή απνθιεηζκνχ). Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιείζεηο απφ ηα γεληθά
ζηνηρεία, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Όκνηα, πξνζθνξέο πνπ
παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ή αζάθεηεο ζε ζρέζε κε ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη απφ ην
αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 5
Πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηέιεζεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ ή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο, ε
νπνία ζα αθνξά ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), ρσξίο ην Φ.Π.Α. επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο. Η
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ θνξέα κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεηαη
ε ζχκβαζε.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο
κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ θαη χζηεξα απφ ηελ
εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.
ΑΡΘΡΟ 6
Η πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηελ εκέξα
παξάδνζεο ζην Ννκφ Γξεβελψλ γηα ηα είδε Ειαηνιάδνπ- Οπσξνθεπεπηηθψλ , Κξεάησλ –
Πνπιεξηθψλ-Χαξηψλ θαη Καηεςπγκέλσλ πξντφλησλ, θαη επί ηεο ελδεηθηηθήο ηηκήο ησλ
ππνινίπσλ εηδψλ, είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο
πξνκήζεηαο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε.
Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά θαη ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ Παηδηθψλ Σηαζκψλ ηεο Δ.Κ. Δεζθάηεο θαη ηεο Τ.Κ. Καξπεξνχ θαη ζηα
Δεκνηηθά Καηαζηήκαηα Δεζθάηεο θαη Καξπεξνχ..
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή
ηεο πξνκήζεηαο θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο
πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ ηξνθίκσλ.
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Επεηδή ε παξάδνζε ησλ ηξνθίκσλ ζα είλαη ηκεκαηηθή, ζχκθσλα κε ηηο
πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ Φνξέσλ, ζα εθδίδεηαη ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ακέζσο κεηά
ηελ παξάδνζε ησλ ηξνθίκσλ. Ο Δήκνο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα, ππνρξενχληαη λα
εμνθινχλ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξαιαβή ησλ
ηξνθίκσλ θαη εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ην ηηκνιφγην θαη πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα
δηθαηνινγεηηθά.
ΑΡΘΡΟ 7
Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο
ηεο πξνκήζεηαο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Καηά ηελ πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη
ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Εθφζνλ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα ησλ εηδψλ
θαζαξηφηεηαο ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηψλ θαηά ηελ ίδηα
εκέξα. Εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ αθαηάιιειεο πνζφηεηαο,
ν Δήκνο δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ησλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο
ή ζηε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο. Τν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζα εγθξίλεη κε απφθαζή ηεο ε
Οηθνλνκηθή Επηηξνπή.
ΑΡΘΡΟ 8
Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ ηξνθίκσλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο
πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Δήκνπ.
Υπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά πνπ
νξίδεη κεγαιχηεξε ρξφλν παξάδνζεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο πξνκήζεηαο κέζα ζηα ρξνληθά
φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε.
Αλ απφ ηε ρξήζε αθαηάιιεινπ πξντφληνο πξνθιεζεί θζνξά ή βιάβε, ν
πξνκεζεπηήο νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε.
ΑΡΘΡΟ 9
Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ ή ζε
αλσηέξα βία ε πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην απφ
ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ, ή απφ αλσηέξα βία θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ
δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή.
Εάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο
πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ
Σπκβνπιίνπ κε ζπλέπεηα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Δήκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 10
Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξνζθνκίζεη πξνζθνξά γηα κία ή θαη πεξηζζφηεξεο νκάδεο ή
ππννκάδεο κε ην ζχλνιν φκσο ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηέο. Επίζεο ζηελ
θαηαηεζεηκέλε πξνζθνξά ζα ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο νκάδσλ ή ππννκάδσλ ζχκθσλα κε
ην παξφλ ηεχρνο πξνδηαγξαθψλ. Γηα θάζε νκάδα ή ππννκάδα ζα αλαδεηρζεί έλαο κεηνδφηεο.
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ΑΡΘΡΟ 11
Τα ηξφθηκα ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιεη ε
ζρεηηθή λνκνζεζία.
Ο αλάδνρνο φηαλ ππνγξαθεί ε ζχκβαζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη θαη λα ιάβεη ηηο
ζρεηηθέο παξαγγειίεο απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηνπ Δήκνπ Δεζθάηεο θαη ησλ θνξέσλ.
Ο ελδηαθεξφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν,
πηζηνπνηεηηθφ ή ζηνηρεία ηνπ δεηεζνχλ, πξνο απφδεημε ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ
επξσπατθψλ θαλνληζκψλ, ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ηνπ
Κψδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληα
δηαγσληζκνχ, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
θαη φζεο θνξέο θξηζεί απαξαίηεην.
ΑΡΘΡΟ 12
Ο αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θάζε είδνπο θφξνπο
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 13
Η Υπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηείιεη πξνο έιεγρν ηα πξνζθεξφκελα
δείγκαηα, εθφζνλ δεηεζνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, θαηά ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ εηδψλ απηψλ. Σηελ πεξίπησζε απηή ε
δαπάλε ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή
ΑΡΘΡΟ 14
Σηελ ηερληθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε εκπνξηθή
νλνκαζία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Σηελ ηερληθή πξνζθνξά λα δειψλεηαη ην κέγεζνο
ηεο ζπζθεπαζίαο αλάινγα ην πξνζθεξφκελν είδνο (βάξνο, αξηζκφο ηεκαρίσλ, ιίηξα,
κέηξν).
ΑΡΘΡΟ 15
Οη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4412/2016, ηνπ άξζξ. 17
ηνπ Ν. 4497/17 θαη ηνπ Ν. 4555/2018.
ΓΔΚΑΣΗ 06-12-2017

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΚΔΡΑΜΙΓΑ ΚΤΡΑΣΩ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡ/ΜΔΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
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ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
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