ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ:
" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2016 "
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 7/2016
(σύμφωνα με την Υ.Α 11389 / 1993 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
Προϋπολογισμός: 20.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α. 20.6063.001

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζάκυνθος
02-03-2016
Αριθ. Πρωτ. : 144/2-03-2016

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :7/2016

Ενέργεια : Προμήθεια γάλακτος
των εργαζομένων του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Ζακύνθου Έτους 2016
Προϋπολογισμός: 20.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α: 20.6063.001

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διακηρύττει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων υπαλλήλων του Συνδέσμου για το έτος
2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ενέργειας :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2016» συνολικού προϋπολογισμού Είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.
Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των :
α) την Υ.Α 11389 / 1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
β) τον Ν. 2286/1995 " Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων "
γ) του N3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
δ) του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
ε) Την υπ. Αριθμ. Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Σύναψη, εκτέλεση και
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.
5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95.
στ) Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
ζ) Της ΚΥΑ 111/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα λειτουργίας & διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων.
η) Την με αριθ. 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006, τ.Β’) ΚΥΑ των υπουργών Ε.Δ.Δ.Α. &
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
θ) Την διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α. 20.6063.001.
ι) Την υπ’ αριθ. 15/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

A.Α.

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

Γάλα
για
δικαιούχων
Συνδέσμου

τις
ανάγκες
των
εργαζομένων
του
Διαχείρισης Στερεών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

20.000,00 €

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(2%)
400,00 €
2

Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου όπως
περιγράφεται
στις
τεχνικές
προδιαγραφές

ΣΥΝΟΛΟ

20.000,00 €

400,00 €

Κριτήριο επιλογής θα είναι : α) η χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γάλακτος για τις
ανάγκες των δικαιούχων υπαλλήλων του Συνδέσμου για το έτος 2016, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της ενέργειας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
16-03-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00
μεσημβρινή, (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του
Συνδέσμου, Οδός Αεροδρομίου, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695048125
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση. Δηλαδή στις 23-03-2016 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 12:00 μεσημβρινή.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν το σύνολο της προμήθειας που
αναφέρεται στο διαγωνισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 2% του εκτιμούμενου
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, 400,00 € για το σύνολο της
προμήθειας, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Νομού Ζακύνθου και να ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης, δίδονται στα γραφεία
του Συνδέσμου, Οδός Αεροδρομίου, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695048125
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά
τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (www.fodsazante.gr).
Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Συνδέσμου όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα
Οικονομικού – Διοικητικού 1ος όροφος, Οδός Αεροδρομίου τηλ.2695048125, fax. 2695023004,
Τ. Κ. 29100, κα Αρβανιτάκη).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2016

Zάκυνθος : 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. :
7/25-02-2016
Ενέργεια : Προμήθεια γάλακτος των
εργαζομένων του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου Έτους
2016
Προϋπολογισμός: 20.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α: 20.6063.001

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016», προϋπολογισμού

20.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν :

α. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β).
β. του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(ΦΕΚ19/Α).
γ. του N3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
δ. του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
ε. Την υπ. Αριθμ. Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Σύναψη, εκτέλεση και
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.
5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95.
στ. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
ζ. Της ΚΥΑ 111/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα λειτουργίας & διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων.
η. Την με αριθ. 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006, τ.Β’) ΚΥΑ των υπουργών Ε.Δ.Δ.Α. &
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
θ. Την διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α. 20.6063.001.
ι. Την υπ’ αριθ. 15/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων
υπαλλήλων του Συνδέσμου για το έτος 2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
ενέργειας:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΤΟΥΣ
2016»
συνολικού
προϋπολογισμού Είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.
Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι :
α) η παρούσα διακήρυξη
β) οι Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε) η Προσφορά του Αναδόχου

II. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:
1) Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την
υπ’ αριθ. 15/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των : 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%), ήτοι :

A.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

1.

Γάλα
για
τις
ανάγκες
των
δικαιούχων
εργαζομένων
του
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου όπως
περιγράφεται
στις
τεχνικές
προδιαγραφές

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(2%)

20.000,00 €

400,00 €

20.000,00 €

400,00 €

Η αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στην μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών 7/2016 η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σε καθημερινή βάση για όλες τις εργάσιμες ημέρες που
αναφέρονται στην μελέτη.
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές.
Ο σύνδεσμος μπορεί να τις αναπροσαρμόσει αναλόγως της πιθανής μεταβολής του αριθμού των
δικαιούχων εργαζομένων σχετιζομένης μεταξύ άλλων με την πιθανότητα αποχώρησης κάποιου
εργαζομένου λόγω συνταξιοδότησης, άδειας, κλπ.
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .
Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο
των αναγκών, του προς προμήθεια είδους του προϋπολογισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στη
δημοπρασία είναι ποσοστό 2% επί της δαπάνης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. . Το σύνολο της
δαπάνης της προμήθειας κατανέμεται όπως αναφέρεται στον Α.Α. πίνακα μαζί με το ποσό της
ζητούμενης εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συνδέσμου, Οδός Αεροδρομίου, Τ.Κ. 29100,
Ζάκυνθος , στις 16-03-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού .
5

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά (7) ημέρες στον
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση. Δηλαδή την 23-03-2016 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 12:00 μεσημβρινή.
3) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προμηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
4) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την
ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού :
α. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι
ποσού 400,00 € για το σύνολο της προμήθειας, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.
Δαπάνη η οποία
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Η εγγυητική
επιστολή θα πρέπει να έχει ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
γ. Πιστοποιητικό – Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας.
δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ΄ αυτό.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η
οποία ν’ αναφέρει ότι :
- έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται
πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας
ισχύς προσφοράς 90 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της
προμήθειας.
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν
υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι το είδος θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε
περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση του από τους
εργαζόμενους του Συνδέσμου, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση του
με άλλο καλύτερης ποιότητας.
η. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου (φυσικό πρόσωπο) έκδοσης τουλάχιστον
του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης
αναζήτησης από την υπηρεσία ο διαγωνιζόμενος , όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο θα
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (όπου θα συμπληρώνονται με λεπτομέρεια όλα τα προσωπικά
στοιχεία και κυρίως ο τόπος γέννησης του) με την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία
του διαγωνισμού να αναζητήσει από την αρμόδια Εισαγγελία του τόπου γέννησης του
απόσπασμα του ποινικού του μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας . Σε περίπτωση που ο
διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός ή έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή , η αναζήτηση του ανωτέρω
αποσπάσματος ποινικού μητρώου γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Ο Σύνδεσμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Ο Σύνδεσμος δύναται
να ζητήσει δείγμα του προσφερόμενου είδους. Όλα τα δείγματα θα συνοδεύονται από Δελτίο
6

Αποστολής προς το Σύνδεσμο με την ένδειξη «για συμμετοχή στο διαγωνισμό» της με τίτλο "
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016" περίληψης διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού σε
αντίθεση περίπτωση. Τα δείγματα, που τυχόν ζητηθούν , των ειδών που δεν κατακυρώθηκαν
και τα οποία δεν έχουν παραληφθεί ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
κατακύρωσης του αποτελέσματος θα διατεθούν από το Σύνδεσμο χωρίς ο προμηθευτής να έχει
καμία αξίωση κατά του Συνδέσμου.
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού , την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών. Δεν θα
λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των
προμηθευόμενων υλικών.
5) Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται
στην τεχνική περιγραφή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η προμήθεια
αφορά αγελαδινό πλήρες (3,5% λιπαρά) ή ελαφρύ (1,5%) γάλα, συμπυκνωμένο,
ομογενοποιημένο και συσκευασμένο. Το γάλα πρέπει να είναι 100% ελληνικής προέλευσης.
Στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφεται μεταξύ άλλων - εκτός από τα συστατικά του και τις
κατά νόμο απαιτούμενες σημάνσεις – η περιεκτικότητα του σε λιπαρά & η ημερομηνία λήξης
κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες
μεταγενέστερη της ημερομηνίας παράδοσης.
6) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5%
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται
κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. καθώς και με τον
Ν. 4281/2014.
7) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) ο πλήρης τίτλος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
γ) ο αριθμός της διακήρυξης
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού :
Α) Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά,
στοιχεία του προσφερόμενου υλικού .

η εγγύηση συμμετοχής

κ.τ.λ. καθώς και άλλα τεχνικά

Β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον
φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σε δύο (2)
αντίγραφα. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση
για την παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη . Απ' έξω ο
φάκελος θα γράφει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα του φακέλου των
δικαιολογητικών.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη
της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα
θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής και τις υπεύθυνες δηλώσεις ,
μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά , εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία
που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους - για όσα αναγράφεται η διάρκεια
ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση τους - θα
γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
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8) Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις
και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο που θα ορίσει η
επιτροπή παραλαβής του Συνδέσμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής:
α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς Φ.Π.Α. .
β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. .
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος
βαρύνει το Σύνδεσμο.
9) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στο
Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου (Οδός Αεροδρομίου Τ.Κ. 29100,
Ζάκυνθος ) μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και έως την ώρα 12:00 μεσημβρινή (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών).
10) Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών δεν γίνονται
δεκτές. Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο .
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών,
το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
12) Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια
γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων υπαλλήλων του Συνδέσμου για το έτος 2016, για την
ανάδειξη
αναδόχου
εκτέλεσης
της
ενέργειας:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2016». Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του
Συνδέσμου. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.
13) Τα είδη θα παραδίδονται τμηματικά, με βάση τις υποδείξεις του αρμόδιου τμήματος
άρνηση ή η καθυστέρηση παράδοσης
των ζητούμενων από τις υπηρεσίες υλικών
οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για το λόγο καθυστέρησης στη πληρωμή από πλευράς
Συνδέσμου προς τον Ανάδοχο, επισύρει όλες τις νόμιμες ποινές, ακόμα και την έκπτωση
αναδόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

. Η
για
του
του

14) Ο αριθμός των ζητούμενων μπορεί να αυξομειωθεί με ανάλογη αυξομείωση του
προϋπολογισμού, χωρίς ο προμηθευτής να έχει καμία αξίωση κατά του Συνδέσμου έστω και εάν
δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύμβασης.
.
15) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή
ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο το μέγιστο, πέντε (5) ημερών μετά από κάθε
παράδοση του.
16) Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή,
την υποβολή τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών.
17) Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για τον
Σύνδεσμο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά
από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο
διαγωνισμό.
Επίσης ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε
κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι’ αυτόν.
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18) Τον μειοδότη βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο, τα έξοδα μεταφοράς και
παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
19) Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί κατά τα νόμιμα και θα αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου και σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα.
20) Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του νόμου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25/02/2016
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων
Θεόδωρος Κάρδαρης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αρ. 15/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης
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Ενέργεια : Προμήθεια γάλακτος των
εργαζομένων του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου Έτους
2016
Προϋπολογισμός: 20.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α: 20.6063.001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό του Συνδέσμου για ένα έτος.
Το προς προμήθεια συμπυκνωμένο γάλα θα παραδίδεται σε ημερήσια βάση σε κάθε δικαιούχο.
Θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις
προδιαγραφές της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το προϊόν θα προέρχεται από
εργοστάσια που θα λειτουργούν νόμιμα και θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό
αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας
αυτού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το συμπυκνωμένο γάλα αγελάδας θα πρέπει να είναι πλήρες με 7,5% λιπαρά ή ελαφρύ με 1,5%
λιπαρά, ανάλογα με την δήλωση του εργαζόμενου, ομογενοποιημένο, πλούσιο σε θρεπτικά
στοιχεία όπως ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κ.λ.π. και
προέλευσης 100% Ελληνικό.
Το γάλα θα είναι οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας, που διατίθεται στο λιανικό εμπόριο και
οι συνθήκες και οι όροι παραγωγής και εμπορίας του θα είναι σύμφωνες με τον κώδικα τροφίμων
και ποτών (ΦΕΚ 788/87 ΤΕΥΧΟΣ Β), όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του και ειδικότερα
σύμφωνα με το άρθρο 80.
Επίσης θα πρέπει να έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι οι σχετικοί με τα φυσικοχημικά και
μικροβιολογικά χαρακτηρίστηκα ώστε το προϊόν να είναι ασφαλές και υγιεινό προς πόση και
χωρίς κανένα ελάττωμα.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΕΣ

ΕΛΑΦΡΥ

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ 100 ML ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

≥70 Kcal

≥41 Kcal
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ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

≥3,2 g

≥3,2 g

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

≥4,7 g

≥4,7 g

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

≥115 mg

≥118 mg

ΦΩΣΦΟΡΟ

≥90 mg

≥90 mg

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Μυλωνάς Παναγιώτης

Θεόδωρος Κάρδαρης
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ’ αρ. 15/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης
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Ενέργεια : Προμήθεια γάλακτος των
εργαζομένων του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου Έτους
2016
Προϋπολογισμός: 20.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α: 20.6063.001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση προσωπικού, ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων του
συνδέσμου που δικαιούνται είδη ατομικής προστασίας & γάλα, σύμφωνα με την με αριθ.
53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006, τ.Β’) ΚΥΑ και των τροποποιήσεων της, ανέρχεται σε
49 εργαζόμενους μονίμου προσωπικού & 20 εποχιακά εργαζόμενους.
Οι εργάσιμες ημέρες είναι 242.

Α.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
13%
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙΑ (€) / ΤΕΜ.

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
ΣΥΝΟΛΟ 1
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16.700

1,19

ΣΥΝΟΛΑ
17.586,73 €
17.586,73€
2.286,27€
19.873,00€

Οι υπό προμήθεια ποσότητες και οι τιμές αυτών είναι ενδεικτικές.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016
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Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ενέργεια : Προμήθεια γάλακτος των
εργαζομένων του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου Έτους
2016
Προϋπολογισμός: 20.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α: 20.6063.001

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :269523004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2016

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα προμήθεια αφορά την προμήθεια γάλακτος των εργαζομένων του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου του Έτους 2016.

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
α. Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β).
β. Ο Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α).
γ. Ο N3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
δ. Ο Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
ε. Η υπ. Αριθμ. Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Σύναψη, εκτέλεση και
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.
5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95.
στ. Ο N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Επίσης:
ζ. Η ΚΥΑ 111/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα λειτουργίας & διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων.
η. Η με αριθ. 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006, τ.Β’) ΚΥΑ των υπουργών Ε.Δ.Δ.Α. &
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
θ. Η διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α. 20.6063.001.
ι. Η υπ’ αριθ. 15/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.
Άρθρο 3ο
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η διακήρυξη
β) οι Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε) η Προσφορά του Αναδόχου
Άρθρο 4ο
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Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τους όρους οι οποίοι θα
καθορισθούν από το Δ.Σ. του Συνδέσμου ή άλλο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Η διενέργεια του διαγωνισμού της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα τις
διαδικασίες και προϋποθέσεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».
Ο τρόπος εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα χρηματικά όρια
που ορίζονται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, σχετικά με τα όρια απευθείας αναθέσεων, ως
εξής:
ι) Με απ' ευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ιι) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγούμενης
περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
ιιι) Με διενέργεια Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) άνω του ποσού των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Άρθρο 5ο
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή του συμφωνητικού και να καταθέσει την κατά το
άρθρο 6 της παρούσης εγγύηση για τη καλή εκτέλεση αυτής.
Άρθρο 6ο
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του συμφωνητικού καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της
προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α.
Άρθρο 7ο
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής παράδοσης των υλικών μπορεί να
επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η άρνηση ή η καθυστέρηση παράδοσης
των ζητούμενων από τις υπηρεσίες υλικών για
οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για το λόγο καθυστέρησης στη πληρωμή από πλευράς του
Συνδέσμου προς τον ανάδοχο, επισύρει όλες τις νόμιμες ποινές, ακόμα και την έκπτωση του
αναδόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 8ο
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην
τεχνική περιγραφή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η προμήθεια αφορά
αγελαδινό πλήρες (3,5% λιπαρά) ή ελαφρύ (1,5%) γάλα, συμπυκνωμένο, ομογενοποιημένο και
συσκευασμένο. Το γάλα πρέπει να είναι 100% ελληνικής προέλευσης.
Στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφεται μεταξύ άλλων - εκτός από τα συστατικά του και τις
κατά νόμο απαιτούμενες σημάνσεις – η περιεκτικότητα του σε λιπαρά & η ημερομηνία λήξης
κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες
μεταγενέστερη της ημερομηνίας παράδοσης.
Αν τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει αυτά ή να αντικαταστήσει τα υλικά αυτά με
κατάλληλα.
Άρθρο 9ο
Η παραλαβή των υλικών διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά
τη παραλαβή διαπιστωθούν ελαττώματα η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια
απόρριψη των υλικών. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την
αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο το μέγιστο, πέντε (5)
ημερών μετά από κάθε παράδοση του.
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Άρθρο 10ο
Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα πρέπει :
Να είναι εγκεκριμένου τύπου από αρμόδιες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές υπηρεσίες και να πληρούν
τις απαιτήσεις ασφαλείας .
Άρθρο 11ο
Ο αριθμός των ζητούμενων μπορεί να αυξομειωθεί με ανάλογη αυξομείωση του
προϋπολογισμού, χωρίς ο προμηθευτής να έχει καμία αξίωση κατά του Συνδέσμου έστω και εάν
δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύμβασης.

Ο Σύνδεσμος με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, μπορεί να παρατείνει την διάρκεια
υλοποίησης της ενέργειας για δύο (2) μήνες, με τις ίδιες τιμές, για τις ανάγκες που
πιθανόν προκύψουν (λόγω και πιθανής καθυστέρησης εγκρίσεως του προϋπολογισμού
του επομένου έτους) ή έως ότου πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για την ανακήρυξη
νέου αναδόχου για το επόμενο έτος.
Άρθρο 12ο
Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται ως εξής. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται το αργότερο μία
(1) ημέρα πριν την παράδοση για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης και θα είναι υποχρεωμένος
να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των αργιών, στον τόπο
παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση.
Άρθρο 13ο
Η τιμή πώλησης θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό όλων των νομοθετημένων κρατήσεων,
όπως αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία.
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Ενέργεια : Προμήθεια γάλακτος των
εργαζομένων του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου Έτους
2016
Προϋπολογισμός: 20.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125
Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2016

«Προμήθεια γάλακτος των εργαζομένων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Ζακύνθου Έτους 2016»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Αφορά …………….…………………………………………………………………..
Του…………………………………....................……………………………............................
Έδρα……………………………………......................………………………….......................
Οδός …………………......................……………… Αριθμός ……………..............................
Τηλέφωνο…………………….................................………………………………...................

Α.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΤΙΜΗ (€) /
ΤΕΜ. (KOYTI)

ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ 13%.

(Ημερομηνία) ...... / ....... / .......

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα – υπογραφή)
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