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ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Άρθρο 1ο
H κειέηε απηή αθνξά ηελ εηήζηα πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, εηδψλ
παληνπσιείνπ θαη ινηπψλ εηδψλ πνπ πξέπεη λα δηελεξγήζεη ν Γήκνο
Αηγηαιείαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Ννκηθνχ
Πξνζψπνπ γηα ην έηνο 2018.
Η δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη φηη ζα αλέιζεη ζπλνιηθά έσο ην πνζφ ησλ
74.396,29 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη αλαιχεηαη σο εμήο:
Σηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, γηα ην
Γήκν Αηγηαιείαο, ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ (ΚΑΔ 15-6481.001) κε ηε
δέζκεπζε ηνπ πνζνχ ησλ 19.396,29€ γηα ηε Παξνρή Σπζζηηίσλ ζε
άπνξνπο καζεηέο ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη γηα ηα
γεχκαηα αγάπεο, θαη γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν ζηνλ εγθεθξηκέλν
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζα βαξχλεη ηνλ (ΚΑΔ 10-6481.006 ) γηα ην ΚΑΠΗ κε
ην πνζφ ησλ 3.000,00€ θαη γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνλ (ΚΑΔ 106481.005) κε ην πνζφ 52.000,00€.
Η Πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ςνοπηικού διαγωνιζμού
θαη ην θξηηήξην αμηνιφγεζεο πνπ ζα νξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16.

Άπθπο 2ο : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο :
α) ηνπ λένπ Ν. 3463/2006(Πεξί Κπξψζεσο Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα)
β) Ο Ν. 3852/2010 (Νφκνο Καιιηθξάηε αξζξν 209)
γ) Ν. 4412/16
δ)ηελ εγθχθιην 3 ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε αξηζκ. Πξση. 11543/26-32013

Άπθπο 3ο Κπιηήπιο Καηακύπωζηρ
Τν θξηηήξην θαηαθχξσζεο γηα ηα είδε, νπσξνπσιείνπ, ςάξηα, ειαηφιαδν,
θξενπσιείν είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε
λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ
εκέξα παξάδνζεο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν
πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Γηα ηα
ππφινηπα είδε ε αλάζεζε ζα γίλεη ζε πξνκεζεπηή-εο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ
ρακειφηεξε ηηκή ζηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ απηφλ ηξφθηκα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο.
Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο
πξνκήζεηαο ή γηα επηκέξνπο νκάδεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ.
Άπθπο 4ο Τπογπαθή ζύμβαζηρ
Ακέζσο κεηά ηελ επίζεκε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ
νη Αλάδνρνη ησλ πξνκεζεηψλ ζα θιεζνχλ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ
κε ηνλ Γήκν Αηγηαιείαο εληφο είθνζη εκεξψλ.
Οη ππνγξάθνληεο ηηο ζπκβάζεηο αλάδνρνη πξνκήζεηαο ησλ αλσηέξσ εηδψλ
πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη ηα είδε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Άπθπο 5ο Εγγύζη καλήρ εκηέλεζηρ
Οη πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ησλ πξνκεζεηψλ,
ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ κε ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ,
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ππέξ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο θαη ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, αμίαο ίζεο πξνο ην 5% ηνπ πνζνχ ηεο
ζχκβαζεο πξν ηνπ Φ.Π.Α.
Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ηεξεζνχλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε Υπεξεζία
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ είδνπο θαη ε εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο ζα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη ηνπ
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 6ν Ποινικές ρήηρες - έκπηωζη αναδότοσ
Δθφζνλ, ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο
εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 203, 206,207,208,209 ηνπ 4412/2016. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα
είλαη αξίζηεο πνηφηεηνο θαη ζπζθεπαζκέλα αλάινγα ρσξίο θζνξέο.

Άπθπο 7ο - Πλημμελήρ καηαζκεςή
Δάλ, επίζεο, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, απηά δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο, ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
Ν4412/2016(άξζξα 208).
Άπθπο 8ο - Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε
θαη θξαηήζεηο θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Άπθπο 9ο - Παπαλαβή ειδών-Πληπωμή
Η παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ζα γίλεη απφ επηηξνπή παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 208,221,209 ηνπ Ν.4412/2016 . Η παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ
νξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν ηκεκαηηθά, θαζεκεξηλά θαη αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Άπθπο 10ο Σιμέρ
Οη ηηκέο κνλάδνο γηα ηα είδε ηνπ αλαιπηηθνχ ηηκνινγίνπ ζα είλαη ζηαζεξέο θαη
ακεηάβιεηεο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία
αλαζεψξεζε.
Άπθπο 11ο Διάπκεια ζύμβαζηρ
Η δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ ηζρχεη γηα 12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ
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