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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,Αναλωσίμων ειδών κυλικείων και Γλυκά κουταλιού για
Κ.Α.Π.Η.
Η ανωτέρω κατηγορία χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες : Τρόφιμα Αναλώσιμα
είδη κυλικείου και Γλυκά κουταλιού ,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 θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με
τους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου και 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.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον Ο.Τ.Α. 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
κυκλοφορούνται στην αγορά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα
τροφίμων και ποτών, τις Αγορανομικές , και Υγειονομικές διατάξεις και τις επί
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 λήξη ένα χρόνο
μετά. 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 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 προιόντα
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 υπο 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 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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