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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου Νοµού
Ηρακλείου
∆ιακηρύσσει

ότι,

Εκτίθεται σε Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τον
ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η «προµήθεια τροφίµων,
λαχανικών – φρούτων, κρεάτων, άρτου και αρτοσκευασµάτων για τους
παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Χερσονήσου » για τη διάρκεια ενός έτους.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας ανέρχεται
στα 67.631,07 € µαζί µε το ΦΠΑ 23%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του
Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Χερσονήσου.
Ο διαγωνισµός θα γίνει την 10η του µήνα Απριλίου του έτους 2013,
ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 (έναρξη) µέχρι 10.30 (λήξη παράδοσης των
προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην
Αµερικανική βάση), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.
Η προµήθεια χωρίζεται σε τέσσερεις οµάδες :
• Οµάδα Α : τρόφιµα.
• Οµάδα Β : Φρούτα – Λαχανικά
• Οµάδα Γ : Κρέατα
• Οµάδα ∆ : Άρτος και αρτοσκευάσµατα
Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι ά ποιότητας, νόµιµα
κυκλοφορούντα στην αγορά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα
τροφίµων και ποτών, τις Αγορανοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις και τις
επιµέρους παραγγελίες της υπηρεσίας
Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν
φτάσει στην υπηρεσία του ∆ήµου µε ευθύνη του προσφέροντος από την
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα.
Στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των
ειδών ή χωριστά για κάθε οµάδα. Σε περίπτωση που υπάρχει προµηθευτής που
ανταποκρίνεται µόνο στην µία οµάδα µπορεί να συµµετάσχει για να υποβάλλει
προσφορά µόνο για την οµάδα που ενδιαφέρεται.
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό :
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Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι επαγγελµατίες των υπό
προµήθεια ειδών, µε την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από
τους νόµους της χώρας που είναι εγγεγραµµένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό
για την Ελλάδα παρέχεται από το εµπορικό επιµελητήριο και για τις άλλες
χώρες – µέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιµελητήρια του άρθρου 7 παρ. 1
ήτοι :
• Φυσικά και νοµικά πρόσωπα
• Συνεταιρισµοί
• Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 3.381,55 € για το
σύνολο ή 1.750,00 € για την οµάδα Α (τρόφιµα), 640,00 € για την οµάδα Β
(φρούτα-Λαχανικά), 445,00 € για την οµάδα Γ (κρέατα) και 555,00 € για την
οµάδα ∆ (άρτος-αρτοσκευάσµατα) και θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε, ή υπό µορφή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής
διακηρύξεως (όροι διαγωνισµού) από την ιστοσελίδα του ∆ήµου, µετά από την
δηµοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισµού. Πληροφορίες αρµόδιος
υπάλληλος Κουρµουλάκης ∆ηµήτριος τηλ. 28973 40059 , Αργυράκη Μαρία
28970 22840.
Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών Υπηρεσιών

Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου
• Πατρίδα
(ηµερήσια)
• Νέα Κρήτη (ηµερήσια)
• Άποψη του Νότου (Εβδοµαδιαία)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
2. Φ.Β3
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται σε Προχειρο
µειοδοτικο διαγωνισµο συµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ, η Προµήθεια τροφίµων, λαχανικών
- φρούτων, κρεάτων, άρτου και αρτοσκευασµάτων για τους παιδικούς σταθµούς
του ∆ήµου Χερσονήσου.
Α ρ θ ρ ο 1ο
Τοπος και χρονος διεξαγωγης του διαγωνισµου
O διαγωνισµος θα διενεργηθει την 10η Απριλίου 2013 ηµερα Τετάρτη και
απο ωρα 11.00 εως 11.30 ενωπιον της αρµοδιας επιτροπης.
Α ρ θ ρ ο 2ο
∆εκτοι στο διαγωνισµο
Στο διαγωνισµο γινονται δεκτοι οικοι κατασκευαστες και αντιπροσωποι των οικων
κατασκευης των ζητουµενων. Στο διαγωνισµο, επίσης, γινονται δεκτες προσφορες που
αφορουν σε µηχανηµατα αλλοδαπης προελευσεως γνωστων εργοστασιων η εγχωριας
κατασκευής, αποδεδειγµενης καλης λειτουργικοτητας. Θα τηρηθουν οι ισχυουσες διαταξεις
περι προστασιας της εγχωριας βιοµηχανιας.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Προυπολογισµος Προµηθειας
Η προυπολογισθεισα ενδεικτικη δαπανη για την ως ανω προµηθεια εχει εκτιµηθει
στο ποσο των 67.631,07 ΕΥΡΩ µαζι µε το ΦΠΑ.
Α ρ θ ρ ο 4ο
∆ικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο
Τα φυσικα η νοµικα προσωπα που θα λαβουν µερος στο διαγωνισµο οφειλουν να
προσκοµισουν κατα τη διενεργεια αυτου τα ακολουθα δικαιολογητικα:
α) Πιστοποιητικο του Εµπορικού και Βιοµηχανικου Επιµελητηριου που να φαινεται
το επαγγελµα του διαγωνιζοµενου και οτι ειναι εγγεγραµµενος σ'αυτο, ή εργατικο πτυχιο
σε ισχυ συµφωνα µε το αρθρο 2.
β) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% του συνολικού προυπολογισµού
της µελέτης ήτοι ποσό 3.381,55 ευρώ ή τµηµατικά για την οµάδα Α (τρόφιµα)
ποσό 1.750,00 €, για την οµάδα Β (Φρούτα – λαχανικά) ποσό 640,00 €, για την

A∆Α ΒΕ2ΠΩΗΜ-ΥΟΝ
οµάδα Γ (κρέατα) ποσό 445,00 €
και για την οµάδα ∆ (άρτος –
αρτοσκευάσµατα) ποσό 555,00 €.
Εαν δεν προσκοµισθουν ολα τα ανωτερα δικαιολογητικα η προσφορα απορριπτεται
σαν απαραδεκτη.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Τροπος διενεργειας του διαγωνισµου
α) Οι προσφορες θα επιδοθουν µεσα σε σφραγισµενο φακελλο που θα περιεχει:
1.Τα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο (Αρθρ.5)
2.Τις Τεχνικες περιγραφες,σχεδια,λοιπα στοιχεια και πληροφοριες.
3.Σφραγισµενο φακελλο µε την οικονοµικη προσφορα.
β) Οι προσφορες θα γινονται δεκτες απο την αρµοδια επιτροπη απο την 10.00
µεχρι την 10.30 ακριβως ωρα. Μετα το περας του ανωτερω χρονου, καµµια προσφορα
δεν γινεται δεκτη εκτος εαν η επιδοση των προσφορων συνεχιζεται χωρις διακοπη και
µετα την ωρα αυτη.
γ) Η επιδοση εναλλακτικων προσφορων απο τον ιδιο προµηθευτη επιτρεπεται.
δ) Αντιπροσφορες δεν γινονται δεκτες.
ε) προσφορές γίνονται δεκτές τµηµατικά για την οµάδα Α, για την Β και Γ µαζί και
και για την ∆ ή για το σύνολο των ειδών της µελέτης
στ) Οταν η οριζοµενη ανωτερω ωρα παρελθει, ανακοινωνεται η ληξη της
παραδοσεως των προσφορων και γραφεται τουτο στα πρακτικα. Η επιτροπη συνεχιζει να
συνεδριαζει δηµοσια και αρχιζει την αποσφραγιση των φακελλων των προσφορων κατα
σειρα επιδοσεως και αναγραφονται στο πρακτικο τα εγγραφα και δικαιολογητικα που
βρισκονται σε καθε φακελλο περιληπτικα ετσι ωστε να τ'ακουν ολοι οι ενδιαφεροµενοι.
Ο φακελλος της οικονοµικης προσφορας παραµενει σφραγισµενος και γραφεται
επ'αυτου ο αυτος µε κεινον του εξωτερικου φακελλου αυξοντας αριθµος.
Μετα την καταγραφη των δικαιολογητικων ολων των προσφορων οι παρισταµενοι
στην αιθουσα του διαγωνισµου εξερχονται και η συνεδριαση συνεχιζεται µυστικη.
Η επιτροπη στη συνεχεια και σε µυστικη συνεδριαση ελεγχει τα δικαιολογητικα
συµµετοχης και αποφασιζει ποιες προσφορες γινονται δεκτες και ποιες απορριπτονται.
Κατοπιν η συνεδριαση γινεται δηµοσια και ο προεδρος ανακοινωνει ποιοι
αποκλειονται και για ποιους λογους και τους καλει να παραλαβουν τα σχετικα εγγραφα της
προσφορας τους µε τον σφραγισµενο φακελλο της οικονοµικης προσφορας.
Κατόπιν αποσφραγίζονται οι φάκελοι µε την τεχνική περιγραφή των ειδών της
µελέτης (προδιαγραφές) .
Στη συνέχεια ορίζεται η ηµέρα και η ώρα συνεδρίασης της επιτρπής διαγωνισµού
για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών στην οποία µπορεί να παρίστανται και
οι διαγωνιζόµενοι που οι προσφορές τους έγιναν δεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής και
τεχνική περιγραφή).
Οσες προσφορες δεν φερουν την υπογραφη του διαγωνιζοµενου η δεν ειναι
συµφωνες µε τους ορους της διακηρυξης απορριπτονται.
Επισης απορριπτονται οι προσφορες που ειναι αοριστες και δεν µπορουν να
εκτιµηθουν η σε καποιο σηµειο δεν ειναι συµφωνες προς τους ορους της διακηρυξης.
Οι προσφορες και τα απαιτουµενα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο
µονογραφονται κατα την διενεργεια αυτου από ολα τα µελη της επιτροπης.
Κατοπιν ακολουθειται η νοµιµος διαδικασια για την εγκριση του αποτελεσµατος
του διαγωνισµου.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης
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Προ της υπογραφης της συµβασεως ο αναδοχος οφειλει να καταθεσει εγγυηση
καλης εκτελεσης συµφωνα µε το αρθρο επτα (7) της γενικης συγγραφης υποχρεωσεως
της µελετης.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Τιµες προµηθειας - Κρατησεις
Οι τιµες της προµηθειας θα δοθουν σε ΕΥΡΩ για ελευθερη παραδοση στον ∆ήµο
Χερσονήσου Ο αναδοχος της προµηθειας βαρυνεται µε τις νοµιµες κρατησεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.∆.∆.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Γλωσσα συνταξεως των προσφορων
Οι προσφορες θα ειναι συνταγµενες εξ ολοκληρου στην Ελληνικη γλωσσα η στην
Αγγλικη απο τον οικο µε µεταφραση στην Ελληνικη.

Α ρ θ ρ ο 9ο
Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης
Με την προσφορα οι διαγωνιζοµενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο τευχος τεχνικης
περιγραφης στο οποιο θα διδεται σαφης περιγραφη για τα προσφερόµενα είδη τα οποία
θα συνοδεύονται από τις προδιαγραφές που απαιτούνται από την µελέτη.
Οποια προσφορα δεν συνοδευεται απο το τευχος αυτο η συνοδευεται απο το
τευχος µε ασαφεις η ελλειπεις τεχνικες περιγραφες µπορει να απορριφθει, αναλογα µε τις
ελλειψεις η ασαφειες.
Η προσκόµιση δειγµάτων είναι απαραίτητη για την απόδειξη των προδιαγραφών
των προσφερόµενων ειδών. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει προς έλεγχο τα
προσφερόµενα δείγµατα κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών
αυτών. Η εν λόγω δαάνη θα βαρύνει τον προµηθευτή.
Α ρ θ ρ ο 10ο
Προέλευση των προσφερόµενων υλικών
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν καθώς και το εργοστάσιο
κατασκευής τους.
Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά µερικά ή ολικά σε
δικό τους εργοστάσιο πρέπει να υποβάλλουν Υ∆ του νόµιµου εκπροσώπου του
εργοστασίου στην οποία να αναφέρεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε
περίπτωση κατακύρωσης της.
Α ρ θ ρ ο 11ο
Ληψη Πληροφοριων - ∆ηµοσιευση
Αντιγραφο της διακηρυξης αυτης θα βρισκεται στα γραφεια του φορέα και θα είναι
αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου www.hersonisos.gr
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια Τροφίμων, Λαχανικών –Φρούτων, Κρεάτων, Άρτου και
Αρτοσκευασμάτων για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Χερσονήσου.
Η ανωτέρω κατηγορία χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες : Τρόφιμα ,Φρούτα-Λαχανικά, Κρέατα και Άρτος και
Αρτοσκευάσματα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1.

Της υπ.αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ. «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης»

2.

Του Ν.2286/95

3.

Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. εφόσον δεν αντίκειται στα παραπάνω Ν.3463/2006

4.

Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη)

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
1.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού

2.

Το τιμολόγιο προσφορά του αναδόχου

3.

Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου

4.

Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους
που θα καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χερσονήσου κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης – Σύμβαση
Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση η ανάθεση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση όπως ορίζεται στον αρθρο 24 της Υπ.Απόφασης 11389/93 . Με την αποστολή της
ανακοίνωσης η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης , για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω άρθρο ορίζονται.
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Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από το αρμόδιο ΝΠΔΔ που υπογράφεται και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το άρθρο 25 της Υπ. Απόφ.11389/93.
Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών ή χωριστά για κάθε ομάδα (
Α’ Ομάδα: Τροφίμων, Β’ Ομάδα : Φρούτων-Λαχανικών,

Γ’Ομάδα:Κρεάτων , Δ’Ομάδα :Άρτου και

Αρτοσκευασμάτων ).Σε περίπτωση που υπάρχει προμηθευτής που ανταποκρίνεται μόνο στην μια ομάδα
μπορεί να συμμετάσχει για να υποβάλλει προσφορά μόνο για την ομάδα που ενδιαφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
Βασικός γνώμονας των προιόντων που περιγράφονται στην μελέτη είναι η άριστη ποιότητά τους. Τα υπό
προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις Αγορανομικές , και Υγειονομικές διατάξεις και τις
επι μέρους παραγγελίες της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την
υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10%
χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει διάρκεια ισχύος ένα έτος (όσο και η σύμβαση). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
από την αρμόδια επιτροπή(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης (νοείται η ημερομηνία λήξης ) μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική
παραλαβή μετρούμενος από της ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης θα καθορισθεί με την
προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος τους ενός (1) έτους .

ΑΡΘΡΟ 9ο
Έκπτωση του αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή στην
συγκεκριμένη περίπτωση τα είδη αντιβαίνουν στους κανόνες υγιεινής και διασφάλισης της αρίστης
ποιότητας τους κατά συρροή καθώς πρόκειται για τρόφιμα που θα καταναλωθούν από παιδιά ή ο
ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 35 της Υπ.Απόφ.11389/93 σε τελικό στάδιο και αρχικά να του
επιβληθεί ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι
αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Πλημμελής κατασκευή ή Ελαττωματικά προϊόντα
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Εάν τα είδη που θα παραγγείλει το Νομικό πρόσωπο κριθούν ακατάλληλα ή ελαττωματικά από την
οριζόμενη Επιτροπή Παραλαβής αυτών , ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά μετά από
υπόδειξη των μελών της Επιτροπής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν η παράδοση των
τροφίμων στην Υπηρεσία δεν είναι τακτή και σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα ή τα παραδοθέντα τρόφιμα
δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας , μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
, έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να επιβληθεί στον προμηθευτή πρόστιμο ίσο με το
2,5% της συμβατικής αξίας του ακατάλληλου τροφίμου ,χωρίς Φ.Π.Α. ή αυτού που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. Πέραν τούτου , μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , έπειτα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής αξιολόγησης , να κηρυχθεί έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους , τέλη και κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι κρατήσεις που θα γίνονται στα εντάλματα είναι οι κάτωθι σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις κατά την σύνταξη της μελέτης:
1.

Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% ( άρθρο 55 παρ.1 περ.στ’ Ν.2238/94)

2.

Υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.1,50% και υπερ Τ.Π.Δ.Υ. 0,50% (ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ 2%) Συνολική κράτηση 2%
(άρθρο 7 παρ.8 του Ν.2286/95 όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 παρ.5 του Ν.2503/97
άρθρο 3 παρ.1β Ν.1726/44 Εγκ.Υπ.Εσωτ.64624/25-7-1975 και Ν.3655/2008 (ΦΕΚ τ.Α’58)

3.

Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%

Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν και τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας
του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Παραλαβή Υλικών
Η Παραλαβή των υπό προμήθεια είδους θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και
κατά το χρόνο που ορίζεται από την σύμβαση. Η συχνότητα των παραλαβών θα είναι μια φορά την
εβδομάδα για τα νωπά φρούτα και λαχανικά και μια φορά το μήνα για τα υπόλοιπα τρόφιμα.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα από
τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Ως χρόνος παράδοσης των ποσοτήτων ορίζεται το διάστημα από
την υπογραφή της σύμβασης έως και ένα έτος ,

δυνάμενη να παραταθεί μέχρι αναδείξεως νέου

προμηθευτή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες. Η
υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης
υποχρεούται να ανταποκριθεί. Επίσης πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης , η υπηρεσία μπορεί
να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και μέχρι 30% και της
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20% , όπως επίσης και την προμήθεια κάποιου προϊόντος που δεν
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αναγράφεται στην μελέτη εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές από την Υπηρεσία. Ο
προαναφερόμενος όρος δεν είναι δεσμευτικός για την υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται
να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες της και την προσφορά του αναδόχου για να
προβεί σε τέτοια απαίτηση.
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι την αποθήκη της
Υπηρεσίας. Ειδικά για τα κατεψυγμένα προϊόντα και για τα είδη που χρήζουν συντήρηση σε
συγκεκριμένους βαθμούς Κελσίου η μεταφορά τους θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
Υγειονομικές διατάξεις. Τα προς προμήθεια τρόφιμα θα πρέπει να μην έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και
ελαττώματα, να είναι ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά επώνυμα και όχι άγνωστης προέλευσης με
τυπωμένη την ημερομηνία λήξεως. Τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα
και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Η οποιαδήποτε συσκευασία
πρέπει απαραίτητα να πληρεί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των
τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Τιμή και υπολογισμός έκπτωσης
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την
ημέρα παράδοσης του , εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές από την
επιτροπή αξιολόγησης .
Τα δελτία αποστολής θα πρέπει να αποστέλλονται την ημέρα παράδοσης των προϊόντων, από τον
ανάδοχο προμηθευτή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στην Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηρακλείου
προκειμένου να του γνωρίσει τις μέσες λιανικές τιμές των αντιστοίχων προϊόντων σύμφωνα με τις οποίες
θα εκδίδονται τα τιμολόγια κάθε μήνα τα οποία θα προσκομίζονται στην Διεύθυνση Εμπορίου μαζί με τα
δελτία αποστολής για την θεώρηση τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Πληρωμή Αναδόχου
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών και με την έκδοση
αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι
δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης,
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΤΡΟΦΙΜΑ
1.

Ελαιόλαδο

2.

Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο».
Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα
Να είναι οξύτητας μικρότερης ή ίσης με 0.1
Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια εγκατεστημένα στην Ελλάδα,
που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP.
• Να είναι συσκευασμένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος ή πλαστικό
δοχείο του ενός λίτρου.
Γάλα αγελάδας πλήρες συμπυκνωμένο

3.

Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα
Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης.
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προιόντος και οι εκατοστιαίες
περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προιόντος.
• Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα
τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ.
• Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές
που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προιόντα.
• Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει
σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ.
Τυριά και φέτα

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Να είναι φέτα Α ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα».
Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α)«ΦΕΤΑ» (FETA),
β)Προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ)Τυρί, δ)Η επωνυμία και η έδρα του
παραγωγού-συσκευαστή, ε)Το βάρος του περιεχομένου, στ)Η ημερομηνία παραγωγής,
ζ)Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1)Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας
προέλευσης: ΦΕ 2)Ο αύξοντας αριθμός του τύπου συσκευασίας 3)Ημερομηνία
παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ-1650-20.12.94).
Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα.
Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα.
Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση.
Η συσκευασία να είναι σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα, κατάλληλη για τρόφιμα,
σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται
μέσα σε αυτή.
Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η
παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.
Ημίσκληρο τυρί Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα. Στη συσκευασία
του, της οποίας το μέγιστο βάρος να είναι 3 κιλά, να αναφέρονται υποχρεωτικά οι
ακόλουθες ενδείξεις:
Α. «ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ»
Β. Τυρί
Γ. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή.
Δ. Το βάρος του περιεχομένου.
Ε. Η ημερομηνία παραγωγής.
To τυρί ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό
έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
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•

4.

Μέλι
•
•
•

5.

Τα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι
απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και
χρώματος.

•
Αυγά
•

Η συγκομιδή και η παραγωγή να γίνεται στην Ελλάδα και αυτό να αναφέρεται ρητώς στη
συκευασία.
Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό.
Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα
συσκευασίας.
Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα.

Τα αυγά να είναι κοινά, πτηνοτροφείου, κατηγορίας ΑΜ (Medium) μεσαίου βάρους από 53-63
γρ. Να είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά
κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι
συσκευασμένα σε εξάδες. Στη συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας
και βάρους. Να υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του
ωοσκοπικού κέντρου και η ημερομηνία λήξης. Η παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες
από την ημερομηνία ωοσκόπησης.

6.

Αλεύρι

7.

• Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα.
• Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 500-1000 γραμμαρίων.
Ζυμαρικά

8.

Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι.
Χώρος παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα.
Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης
του προιόντος και ο τόπος παρασκευής.
Λοιπά είδη
•
•
•

•
9.

Να παράγονται ή να συσκευάζονται στην Ελλάδα.

Όσπρια και ρύζι
•
•
•

Να παράγονται στην Ελλάδα και να είναι Α’ ποιότητας.
Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες 500-1000 γραμμαρίων.
Θα προτιμηθούν τα όσπρια-ρύζι βιολογικής προέλευσης που παράγονται από
παραγωγούς που φέρουν βεβαίωση παραγωγής βιολογικών προιόντων.

10. Ψάρια
Να είναι κατεψυγμένα, α’ ποιότητας,κατεψυγμένα κατά μονάδα ( ΙQF) καλά διατηρημένα
κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει ακόμη.
• Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα.
• Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους βάρους.
• Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν
εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συκευασία
του προιόντος. Επίσης, πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο
τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προιόντος.
• Η προέλευση των ψαριών να είναι ελληνική.
• Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια, απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια
και πτερύγια.
Β. ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
1. Οπωρολαχανικά
•

Να παράγονται στην Ελλάδα, να είναι α’ ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές
προδιαγραφές της κατηγορίας.
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Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών
χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών.
• Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν.
• Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά
χωρίς μαραμένα φύλλα.
• Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι α’ ποιότητας καθώς και ο τόπος
παραγωγής τους.
Γ’. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
•

1. Κρέας μοσχαρίσιο ή χοιρινό

•

Να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί στην Ελλάδα
με την παροχή από τον προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών που να
επιβεβαιώνουν την προέλευση.
• Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω.
• Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά.
• Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του HACCP και τις
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
2. Κοτόπουλα νωπά
Να είναι νωπά, Α’ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό-λείο και να παράγονται στην
Ελλάδα.
• Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και πόδια.
• Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 κιλά και να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη.
• Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή
ακαθαρσία.
• Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα.
• Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6).
• Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου.
• Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98 και του HACCP.
Δ. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
•

1. Ψωμί
• Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες παρασκευασμένες από σιτάρι και να έχουν ψηθεί την ίδια
μέρα της διάθεσης.
• Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προιόν μέσα σε χάρτινες σακούλες.
2. Για όλα τα υπόλοιπα αρτοσκευάσματα
• Να είναι άριστης ποιότητας και παραγωγής της ίδιας ημέρας.
• Να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών , τις αγορανομικές διατάξεις και
την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προιόν μέσα σε χάρτινες σακούλες ή
σε κουτιά .
• Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες παρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς
και στα μέσα που μεταφέρονται να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι α’ ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην αγορά,
της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του
οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
όπως αυτές ισχύουν.
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