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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια τροφίμων

και λοιπών παροχών σε είδος (φρέσκο
γάλα)

για

τις

ανάγκες

του

Δήμου

Πύργου και Νομικών Προσώπων αυτού,
περιόδου 2020 – 2021

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1) Με την συγγραφή αυτή καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του ανάδοχου της

προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 2) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 της από 12-12-2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 240/12-12-2012 τεύχος Α), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/25-01-2013 τεύχος Α),
 της εγκυκλίου 3/αριθμ.πρωτ.11543/26-03-2013 του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ανάδειξη
προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των
νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους
προσώπων καθώς και των συνδέσμων των ΟΤΑ» και
 του Ν.4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
(ΦΕΚ 147/08-08-2016, τεύχος 1ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 3) Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 173.942,28 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και θα βαρύνει ανάλογα τον προϋπολογισμό κάθε Φορέα
εκτέλεσης της προμήθειας, κατά τα έτη 2020 και 2021.
ΑΡΘΡΟ 4) Οι ποσότητες της μελέτης είναι ενδεικτικές και αποτελούν εκτίμηση των

αναγκών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής
της/των σύμβασης/συμβάσεων (περίοδος 2020 – 2021). Η απορρόφηση των ποσοτήτων
θα γίνει τμηματικά, με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης

της σύμβασης, χωρίς δέσμευση του Δήμου Πύργου ή των Νομικών Προσώπων αυτού για
την απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων που αναγράφονται στη μελέτη.
Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της χρονική διάρκειας των συμβάσεων κατά δύο (2)
επιπλέον μήνες για την απορρόφηση ποσοτήτων της μελέτης, δίχως περαιτέρω αύξηση
του οικονομικού αντικειμένου. Η παράταση γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του
αναδόχου, σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) και
απόφαση

των

αρμοδίων

οργάνων

κάθε

Φορέα

(Οικονομική

Επιτροπή,

Διοικητικό

Συμβούλιο).
ΑΡΘΡΟ 5) Τα προϊόντα κατηγοριοποιούνται σε οκτώ (8) συνολικά τμήματα με δυνατότητα

των οικονομικών φορέων να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή για το
σύνολο των τμημάτων. Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των προς προμήθεια
ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε τμήμα και όχι για μέρος αυτών.
ΑΡΘΡΟ 6) Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι
οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστό έκπτωσης για κάθε τμήμα του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, εκφραζόμενο σε μονάδες επί τοις εκατό (%). Ο
διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 1 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ανά τμήμα) εκτός
ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Πύργου.
Πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του
Φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
Η σύμβαση υπογράφεται χωριστά με κάθε Φορέα που αναφέρεται στην μελέτη.
Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο
Πύργου, τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου, τη
Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου και το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Πύργου.

ΑΡΘΡΟ

7)

Η

παράδοση

των

ειδών

γίνεται

κατόπιν

εντολής

των

αρμοδίων

οργάνων/υπηρεσιών κάθε Φορέα.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τα τρόφιμα παραδίδονται στους πέντε (5) παιδικούς σταθμούς του
Δήμου Πύργου (1ος, 2ος και 3ος παιδικός σταθμός Πύργου, παιδικός σταθμός Επιταλίου

και παιδικός σταθμός Καράτουλα). Το γάλα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις των
υπηρεσιών του Δήμου Πύργου και των λοιπών Φορέων εκτέλεσης της προμήθειας.
Οι δαπάνες συσκευασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν εξ ολοκλήρου
τον ανάδοχο. Κυρώσεις για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας επιβάλλονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (από την εντολή παραγγελίας):
είδη αρτοποιείου, την επόμενη εργάσιμη ημέρα
γαλακτοκομικά είδη, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
είδη ιχθυοπωλείου, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
είδη κρεοπωλείου, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
είδη οπωροπωλείου, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
είδη παντοπωλείου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
Το γάλα παραδίδεται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως
Παρασκευή). Σε περίπτωση αργίας παραδίδεται σε διπλάσια ποσότητα την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
Ο ως άνω συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις

προϋποθέσεις του άρθρου 206 του

Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί
το/τα είδος/είδη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 8) Η παραλαβή των ειδών διενεργείται από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου

Πύργου και των λοιπών Φορέων εκτέλεσης της σύμβασης. Κατά την διαδικασία παραλαβής
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί
και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό – παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης

των

υλικών),

σύμφωνα το άρθρο 208 § 3 του Ν.4412/2016. Τα πρωτόκολλα που

συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Προϊόντα που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με το άρθρο 208 § 5 του

Ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 9) Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής

ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου κάθε φορέα ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη,
που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 213 του Ν.4412/2016.
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