ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ : Χερσονήσου
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου
Προμήθεια : ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΡΟΥΤΩΝ ,ΚΡΕΑΤΩΝ ,ΑΡΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ &
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός: 88.003,63 € με Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση: Έσοδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ,ΚΡΕΑΤΩΝ ,ΑΡΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
&
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ », έτους 2014-2015.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με Πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο
κατακύρωσης κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης ανάλογα με την κατηγορία των τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις
καθώς επίσης και με τις διατάξεις του Ν2286/1995εις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου
209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006)
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 88.003,63
ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου του οικονομικού έτους 2014 κατά
το μέρος των 45.000,00 € με Φ.Π.Α. και το υπόλοιπο ποσό των 43.003,63 € τον
Προυπολογισμό οικ.έτους 2015.
Η προμήθεια τροφίμων,φρούτων λαχανικών ,κρεάτων και άρτου θα
καλύψει τις ανάγκες των «Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Χερσονήσου», για
το έτος 2014 και για το πρώτο τρίμηνο του 2015 με δυνατότητα παράτασης αν δεν
έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των προιόντων.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό 77.627,00
€ πλέον Φ.Π.Α. 13% και 23% δηλαδή συνολικά ποσό 88.003,63 €
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α 10.6481.0003, 10.6474.0001 , 10.6474.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου και τον Προϋπολογισμό έτους
2015.
Αναλυτικά η προμήθεια αφορά:
ΟΜΑΔΑ Α’ - Προμήθεια Τροφίμων-Αναλωσίμων ειδών κυλικείου –Γλυκά κουταλιού
δαπάνη ύψους 46.511.00 πλέον Φ.Π.Α. 13%, 5.675,77 και πλέον Φ.Π.Α.23% 655,78
(δηλαδή συνολικά (52.842,55) ευρώ.
ΟΜΑΔΑ Β’ - Προμήθεια Λαχανικών και Φρούτων δαπάνη ύψους ευρώ 11.456,00
συν ΦΠΑ 13%, (1489,28) δηλαδή συνολικά (12.945,28) ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ’ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου δαπάνη ύψους 9.860,00 συν ΦΠΑ 13%,
(1281,80) δηλαδή συνολικά (11.141,80) ευρώ.
ΟΜΑΔΑ Δ’ - Προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων δαπάνη ύψους ευρώ
(9.800,00) πλέον ΦΠΑ 13%, (1.274,00) δηλαδή συνολικά (11.074,00) ευρώ.
Η εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Πρόχειρο διαγωνισμό και
κατάθεση σφραγισμένων προσφορών.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές
περιγραφές των ειδών, η οικονομικότερη προσφορά όπως θα προκύψει από το
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%), στη νόμιμα διαμορφωμένη μέση
τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης.
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