ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου
Δήμου Παγγαίου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα επικαιροποιημένη μελέτη συντάχθηκε με εντολή του Δημάρχου Παγγαίου και αφορά την
προμήθεια υλικών ειδών παντοπωλείου για τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα και Δημοτική Ενότητα για την λειτουργία των υπηρεσιών
του Δήμου Παγγαίου, των Σχολικών Επιτροπών, της ΔΕΥΑ Παγγαίου και των Παιδικών Σταθμών και
ΚΑΠΗ Δήμου Παγγαίου
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 130.569,84€ συμπεριλαμβανόμενου του
ΦΠΑ και θα καταλογιστεί σε βάρος πίστωσης με Κ.Α. 20/6634.002 «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου»
του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2013-2014. Τα ζητούμενα είδη έχουν
χωρισθεί στις παρακάτω ομάδες ως εξής:
α/α
1
2
3
4

Ομάδα
Α. Είδη καθαριότητας
Β. Χαρτικά
Γ. Λοιπά είδη παντοπωλείου
Δ. Σακούλες

Πίστωση 2013
10.557,84
9.518,72
6.670,58
15.233,98

Πίστωση 2014
23.426,10
24.310,71
9.141,46
31.710,45

Συνολική Πίστωση
33.983,94
33.829,43
15.812,04
46.944,43

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν διάρκεια μέχρι 31/08/2014 ή μέχρι εξαντλήσεως των
αποθεμάτων.
Στην προμήθεια έχουν εφαρμογή τα άρθρα 23 παράγ 4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική απόφαση
11389/93), του Νόμου 2286/95 και του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. Η παράδοση των υλικών της προμήθειας
θα γίνεται τμηματικά όταν θα προκύπτει ανάγκη για τον Δήμο. Κάθε Υπηρεσία θα αποθηκεύει σε
ξεχωριστό χώρο τα προμηθευόμενα είδη και θα έχει την απόλυτη ευθύνη της σωστής διαχείρισης των
υλικών.

Ελευθ/πολη, 05.07.2013
Ο Συντάξας

Πάτσας Δημήτριος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προμήθεια
ειδών
Δήμου Παγγαίου

παντοπωλείου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Περιγράφονται
συνημμένους πίνακες

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

σε Περιγράφονται
σε Περιγράφονται
σε
συνημμένους πίνακες συνημμένους πίνακες 130.569,84€

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει κατά είδος στον προμηθευτή που προσφέρει την χαμηλότερη
τιμή ανά ομάδα και ανά Δημοτική Ενότητα, βάσει των διατάξεων του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον τηρούνται
οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Εάν σε ορισμένα είδη δεν επιτευχθούν τιμές ή αποτέλεσμα
διαγωνισμού τότε αυτά η υπηρεσία μπορεί να τα αναθέτει μετά από έρευνα αγοράς σε προμηθευτή με
ικανοποιητικές τιμές και εκτός προϋπολογισμού με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Από πλευράς Δήμου Παγγαίου κατά την εκτέλεση των παραγγελιών βάσει των μετρήσεων της
μελέτης δεν είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν οι προϋπολογισμοί στο σύνολο τους. Στην περίπτωση
αυτή ένας προμηθευτής δεν δικαιούται αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη παρά μόνο την αξία των
υλικών πού παραδόθηκαν μέχρι εκείνη την στιγμή.
Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι από την υπογραφή τους μέχρι 31/08/2014 ή μέχρι
εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθ/πολη, 05.07.2013
Ο Πρ/νος Δ/νσης

Ελευθ/πολη, 05.07.2013
Ο Συντάξας

Μαρμίδης Στέργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Πάτσας Δημήτριος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου
Δήμου Παγγαίου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο Αντικείμενο μελέτης
Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υλικών ειδών παντοπωλείου προϋπολογισμού
130.569,84€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου,
της ΔΕΥΑ, των Σχολικών Επιτροπών και του ΝΠΔΔ του Δήμου Παγγαίου. Όπου στη Συγγραφή
αναφέρεται η λέξη ‘εργοδότης’ εννοείται ο Δήμος ή η ΔΕΥΑ ή το ΝΠΔΔ ή οι Σχ. Επιτροπές Α’ βάθμιας
ή Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και όπου ‘ανάδοχος’ ή ‘προμηθευτής’ εννοείται ο ανάδοχος που θα
ανακηρυχθεί από την αποσφράγιση των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 2Ο Ισχύουσες Διατάξεις
Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
2. Toυ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 3Ο Στοιχεία σύμβασης
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
2. Το τιμολόγιο – προϋπολογισμός προσφοράς του προμηθευτή.
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων (Γενική και Ειδική).
4. Η Τεχνική Έκθεση.
5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
ΑΡΘΡΟ 4Ο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, για ποσό άνω των 586 Ευρώ, θα προσκομιστεί εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς το 10% του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το
ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 5Ο Πληρωμές προμηθευτή
Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την ποσότητα και αξία των υλικών που θα
παραδίδονται με Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ και παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
Αυτό δεν θα ερμηνευτεί ότι απαλλάσσει τον προμηθευτή από την όλη ευθύνη για τα πιστοποιηθέντα
υλικά (η εταιρεία πρέπει να κατέχει πιστοποιητικά για την καλή ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών
της τα οποία θα πρέπει και να προσκομίσει ως δικαιολογητικά), καθώς και για την αποκατάσταση τυχόν
ζημιάς της προμήθειας, ούτε σαν παραίτηση του εργοδότη από το δικαίωμα να απαιτήσει από τον
ανάδοχο να εκπληρώσει όλους τους όρους της συμβάσεως.
ΑΡΘΡΟ 6Ο Προθεσμία εκτέλεσης - Υπέρβαση προθεσμίας
Η εκτέλεση της προμήθειας ορίζεται σε τμηματική, ανάλογα με τις προϋπολογιζόμενες ανάγκες των
υπηρεσιών.
Από της υπογραφής της συμβάσεως ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία ειδοποιήσεως του προμηθευτή.

Εάν καθυστερήσει περισσότερες από τρεις (3) φορές η παράδοση λόγω υπαιτιότητας του
προμηθευτή, κηρύσσεται έκπτωτος με ποινή την κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης υπέρ του
Δήμου, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και έκδοση σχετικής απόφασης του Δ.Σ.
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη τους ότι τα
προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι απαραίτητα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 7Ο Χρόνος εγγυήσεως
Ο χρόνος εγγυήσεως για κάθε είδος ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα παραλαβής αυτού.
Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται στο χρονικό διάστημα του χρόνου εγγυήσεως και θα οφείλεται στη
κακή ποιότητα ή την ελαττωματική κατασκευή των υλικών πρέπει να αποκαθίσταται από τον
προμηθευτή μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποιήσεώς του. Σε
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος μέσα στην προθεσμία αυτή,
θα καταβάλλει στο Δήμο για ποινική ρήτρα ποσό ίσο με την αξία της τρέχουσας τιμής του
ελαττωματικού υλικού στην ελεύθερη αγορά, η ποινική αυτή ρήτρα θα παρακρατηθεί από την εγγυητική
επιστολή ή με παρακράτηση από το τελικό λογαριασμό του από το ταμείο του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 8Ο Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί από ένα ή περισσότερους προμηθευτές κατά την κρίση της επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης και μετά από έγκριση του Δημάρχου.
Κάθε προμήθεια στις λεπτομέρειές της θα εκτελείται βάσει της αντίστοιχης στο δελτίο αποστολής τιμολόγιο περιγραφής που αφορά το σχετικό άρθρο προμήθειας καθώς επίσης και της τεχνικής
εκθέσεως της μελέτης.
Κάθε ζημιά κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επανορθώνεται με δαπάνες του αναδόχου. Κατά
την εκτέλεση της προμήθειας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας εφόσον ο προμηθευτής ειδοποιηθεί εγκαίρως.
ΑΡΘΡΟ 9Ο Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του προμηθευτή είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη
διάρκεια της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.
ΑΡΘΡΟ 10Ο Κρατήσεις
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές βαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες θα
συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθ/πολη, 05.07.2013
Ο Πρ/νος Δ/νσης

Ελευθ/πολη, 05.07.2013
Ο Συντάξας

Μαρμίδης Στέργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ/Β’

Πάτσας Δημήτριος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

