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ΡΕΘΥΜΝΟ, 29-04-2014
ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. 11172
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Αφού λάβαµε υπόψη :
1)
Την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ Σε περίπτωση που η διακήρυξη
έχει
ασάφεια, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α. 11389/93 του
ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση
µε τις διατάξεις του Ν. 2285/95.
2)
το Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει.
3) το Ν. 3463/06, ∆.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει.
4)
το Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5) το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014)
6)
το Π.∆.166/2003 (ΦΕΚ138Α/2003): «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»
7)
την Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. Οικονοµιίας Αντ. &
Ναυτιλίας για τα όρια των ∆ιαγωνισµών
8) Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Αριθµ Φ.Ε.Κ. 240/12-12-2012 τεύχος
Α’
9) Την εγκύκλιο 3/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών
10) Το άρθρο 43 του Π∆ 60/2007
11) Τις αποφάσεις 338/2014 και 339/2014 (σε ορθή επανάληψη) ∆ηµάρχου
Ρεθύµνης
11) τις Π.Α.Υ. 610/2014 , 598/2014, 599/2014, 600/2014, 601/2014
12) Την 221/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρεθύµνης για έγκριση
διενέργειας της προµήθειας γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόµενους
του ∆ήµου Ρεθύµνης.
τη µε αριθ.
381/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για ψήφιση
12)
πίστωσης 4.268,88 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6061.003 «Παροχή εβαπορέ
γάλακτος Σχολικών Φυλάκων», , 24.219,93 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-6061.003
«Παροχή εβαπορέ γάλακτος», 8.319,41 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-6061.003
«Παροχή εβαπορέ γάλακτος», 4.467,25 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 35-6061.003
«Παροχή εβαπορέ γάλακτος».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ.
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ΑΡΘΡΟ 1°
Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια γάλακτος εβαπορέ
δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου Ρεθύµνης µέχρι 31-12-2014.

για

τους

ΑΡΘΡΟ 2°
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του

διαγωνισµού

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Ρεθύµνου (Κουντουριώτη 80) στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 23 Μαΐου 2014, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 10.15 π.µ.. Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως
ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο ∆ήµο στη
διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο 10 παρ.1 εδάφιο β) της παρούσης. Ο
ανοιχτός διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ενσφράγιστες προσφορές και µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 3o
Πληροφορίες
Τα έγγραφα της προµήθειας µπορούν να ζητηθούν από τα γραφείο
Προµηθειών του ∆ήµου Ρεθύµνης στο Α∆ΕΛΕ (πρώην δήµος Αρκαδίου).Το
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Ρεθύµνης έχει τηλ. 2831341038 Αρµόδια
υπάλληλος Σταγκουράκη Αργυρώ – Μαρία .

ΑΡΘΡΟ 4ο
∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό
Στο ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτοί προµηθευτές και αντιπρόσωποι που
διαθέτουν το προς προµήθεια είδος.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και
την συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆απάνη—Χρηµατοδότηση της Προµήθειας
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από τα έσοδα του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Ρεθύµνης.
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι:

∆απάνη χωρίς ΦΠΑ

40.327,93

Ευρώ

∆απάνη Φ.Π.Α 13%

5.242,63

Ευρώ

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

41. 275,47

Ευρώ

Η δαπάνη για την προµήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους εργαζόµενους του
∆ήµου έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
40.327,93
€ συν
Φ.Π.Α. 13%
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Θα βαρύνει τον
ακολούθως.:

κάτωθι Κ.Α.Ε. προϋπολογισµού του ∆ήµου Ρεθύµνης ως

Κ.Α. 10-6061.003 µε περιγραφή
Φυλάκων»
ποσού 4.268,88€

«Παροχή εβαπορέ γάλακτος Σχολικών

Κ.Α. 20-6061.003 µε περιγραφή
24.219,93€

«Παροχή εβαπορέ γάλακτος»

ποσού

Κ.Α. 30-6061.003 µε περιγραφή
8.319,41€

«Παροχή εβαπορέ γάλακτος»

ποσού

Κ.Α. 35-6061.003 µε περιγραφή
4.467,25€

«Παροχή εβαπορέ γάλακτος»

ποσού

ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο διαγωνισµός αφορά την εξής προµήθεια σύµφωνα µε τις συνηµµένες
τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικό προυπολογισµό για την οποία
οι
ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά:
Αφορά στην εξής προµήθεια

για το ∆ήµο Ρεθύµνης:

Σε βάρος των Κ.Α.:
10-6061.003 µε περιγραφή
«Παροχή εβαπορέ γάλακτος Σχολικών Φυλάκων»,
20-6061.003 µε περιγραφή
«Παροχή εβαπορέ γάλακτος» , 30-6061.003 µε
περιγραφή
«Παροχή εβαπορέ γάλακτος», 35-6061.003
µε περιγραφή
«Παροχή εβαπορέ γάλακτος»
Η σύναψη εκτέλεσης προµήθειας θα εκτελεστεί από το ∆ήµο Ρεθύµνης.
ΑΡΘΡΟ 8ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν στον κυρίως φάκελο µαζί µε την προσφορά
τους, µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις
υπηρεσίες ή τους φορείς ή των ακριβών αντιγράφων τους εκτός από την
εγγυητική επιστολή που κατατίθεται πρωτότυπη τα παρακάτω δικαιολογητικά
(ανά περίπτωση, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο):
α) Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, που είναι το 5% της
συνολικής
προϋπολογισθείσας
από
την
υπηρεσία
δαπάνης
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 13%, δηλαδή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

41.275,47 €

2.063,77€

κατόπιν στρογγυλοποίησης) που αφορά στη συνολική προµήθεια γάλακτος
εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου για την οποία
υποβάλλεται προσφορά, θα απευθύνεται στο ∆ήµο Ρεθύµνης και θα ισχύει για
τουλάχιστον δυο µήνες µετά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Bεβαιώνεται µε
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την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, που θα έχει
συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι
συντεταγµένη σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
(2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
(3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
α) δεν έχουν συµµετάσχει σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου
(EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) δεν έχουν καταδικαστεί για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο
άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ)δεν έχουν καταδικαστεί για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ) δεν έχουν καταδικαστεί για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του
Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε
το ν. 2331/1995 (Α ́ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (A’ 305)
ε) δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα
επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.

σχετικό

µε

την

άσκηση

της

(4) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
(5) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού.
To πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους
απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι
σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους
ασφαλισµένους στο Ι.Κ.Α. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην
επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και
των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. (δηλαδή ασφαλιστική ενηµερότητα όλων
των µελών του ∆.Σ. για την Α.Ε., του ∆ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των
εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό,
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κατάσταση
προσωπικού
και
υπεύθυνη
δήλωση
του
Ν.1599/86
(υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο ∆.Σ. για τις Α.Ε., το ∆ιαχειριστή για τις
Ε.Π.Ε., και το Νόµιµο εκπρόσωπο για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., τον ιδιοκτήτη, αν
πρόκειται για ατοµική επιχείρηση) στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός
οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος (πλην του Ι.Κ.Α.
οι ασφαλισµένοι του οποίου απεικονίζονται στην προαναφερόµενη θεωρηµένη
κατάσταση προσωπικού) στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε
επιχείρησης, ανάλογα µε τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της.
(6) Αποδεικτικό ∆ηµοτικής Ενηµερότητας ∆ήµου Ρεθύµνης.
β) Οι αλλοδαποί:
(1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό όπως ορίζεται
παραπάνω.
(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους
επαγγελµατικούς καταλόγους.
(3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 8 παρ.1 εδαφ.α)3 της παρούσης διακήρυξης.
(4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν
συντρέχει η περίπτωση (4) του α) εδαφίου.
(5) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α)
εδαφίου.
(6) Αποδεικτικό ∆ηµοτικής Ενηµερότητας ∆ήµου Ρεθύµνου
γ) Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α) και β) εκτός του
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτου εγγράφου.
Επιπλέον απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το ιδρυτικό καταστατικό και οι
τυχόν τροποποιήσεις του (γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ του άρθρου 1 της παρ. 1
του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014) µε την εξής διαφοροποίηση:
Οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίστοιχα) το
καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται οι Νόµιµοι Εκπρόσωποί της.
Οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο
οποίο ορίζεται ο ∆ιαχειριστής της Εταιρείας
Οι Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται
οι Νόµιµοι Εκπρόσωποί της µε τη δηµοσίευσή του σε ΦΕΚ.
δ) Οι συνεταιρισµοί:
(1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό όπως ορίζεται
παραπάνω.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν
συντρέχει η περίπτωση (4) του α) εδαφίου .
(3) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α)
εδαφίου.
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(4) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή
που συµµετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται στο όνοµα όλων
των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των µελών. Η κάθε ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά
όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τους από τον
διαγωνισµό τα εξής:
(1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ.
(2) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της
διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στην περίπτωση µη
αποδοχής να αναφέρουν τα σηµεία εκείνα που διαφωνούν προκειµένου να
αξιολογηθούν (παρ. 5 άρθρου 12ΥΑ 11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ).
(3) Υπεύθυνη ∆ήλωση
του Ν. 1599/86 ότι δεν υφίστανται νοµικοί
περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή
έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του
προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί
αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνησίου της
υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.

4. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά , εκτός από την εγγυητική επιστολή και τις
υπεύθυνες δηλώσεις που προσκοµίζονται
πρωτότυπες, προσκοµίζονται σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις
υπηρεσίες ή τους φορείς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Η µη προσκόµιση
κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισµού του
συµµετέχοντος.
5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του
υπογράφοντα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 2690/1999, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα
ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του Νοµίµου εκπροσώπου της
εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει
νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Συγκεκριµένα:
Ο νόµιµος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές οφείλουν επίσης
να προσκοµίζουν την ταυτότητά τους.
Οι εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους
ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (π.χ. υπάλληλο κ.λ.π.) ο
οποίος προσέρχεται προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για τις
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περιπτώσεις των αντίστοιχων εταιρειών νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από το νόµιµο
εκπρόσωπο ή το διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, υπό την
προϋπόθεση ότι προκύπτει σαφώς από τη συστατική πράξη της εταιρείας ότι ο
νόµιµος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν απαγορεύεται να
µεταβιβάσουν παρόµοιο δικαίωµα σε τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές η
εξουσιοδότηση θα έχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του νόµιµου
εκπροσώπου ή του διαχειριστή ή των διαχειριστών που εκπροσωπούν την
εταιρεία από αρµόδια αρχή ή µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται:
Α) το πρόσωπο που θα καταθέσει το φάκελο της προσφοράς και τα
δικαιολογητικά συµµετοχής στη δηµοπρασία και
Β) το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί την εταιρεία και νοµιµοποιείται να ενεργεί
για λογαριασµό της, για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της
σύµβασης σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού.
Όταν πρόκειται για νοµίµους εκπροσώπους οι διαχειριστές της εταιρείας οι
οποίοι βάσει της συστατικής πράξης (καταστατικού) δε δύνανται να ενεργούν «
µεµονωµένα», αλλά
από «κοινού» για λογαριασµό της εταιρείας, στην
περίπτωση αυτή η νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπο θα έχει
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των λοιπών νοµίµων εκπροσώπων ή
διαχειριστών από αρµόδια αρχή ή µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην
περίπτωση αυτή και όπου η εταιρεία εκπροσωπείται και συµµετέχει µε τρίτο
πρόσωπο, η προβλεπόµενη εξουσιοδότηση χορηγείται σε αυτό από «κοινού»
( το σύνολο των νοµίµων εκπροσώπων και των διαχειριστών).
Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται:
α) το πρόσωπο που θα καταθέσει τον φάκελο της προσφοράς και τα
δικαιολογητικά συµµετοχής στη δηµοπρασία και
β) το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία και νοµιµοποιείται να ενεργεί για
λογαριασµό της για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της συµβάσεως
σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού..
Οι ανώνυµες εταιρίες εκπροσωπούνται µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 Ν. 1832/89)
προσερχόµενο αυτοπροσώπως και καταθέτει κατά τη δηµοπρασία πρακτικό
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο
διαγωνισµό για την ανάληψη της δηµοπρατουµένης προµήθειας και ορίζει τον
εκπρόσωπο αυτής.
Εφ όσον οι ατοµικές επιχειρήσεις συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε
εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, δήλωση
εκπροσώπησης του Ν.1599/86, θεωρηµένη του γνησίου της υπογραφής του
εκπροσωπουµένου
από
αρµόδια
δικαστική
ή
διοικητική
αρχή
ή
συµβολαιογράφο.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια ∆ηµοπρασία περισσότερες
από µια εταιρεία ή ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται
όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές
εκτός από µια µε την οποία θα συµµετάσχει στον διαγωνισµό.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Τεχνικές προδιαγραφές
Ο ∆ήµος Ρεθύµνης ενδιαφέρεται για αγαθά άριστης ποιότητας σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. Το
γεγονός ότι τα είδη είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις αιτούµενες από
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την παρούσα διακήρυξη προδιαγραφές δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 και µε πλήρη και λεπτοµερή περιγραφή των συστατικών του
προσφερόµενου γάλακτος εβαπορέ.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει
να υποβάλλουν στο ∆ήµο Ρεθύµνης το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 23
Μαίου 2014 και ώρα 10.15 π.µ. , την προσφορά τους µε όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ως εξής:
(Επισηµαίνουµε ότι µε τον όρο προσφορά εννοούµε τα δικαιολογητικά
συµµετοχής, τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης, την τεχνική προσφορά και την
οικονοµική προσφορά).
α) Προσωπικά ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο µέχρι την
Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 από τις 10.00 π.µ. έως τις 10.15 π.µ..
β) Ταχυδροµικά στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι την προηγούµενη
του διαγωνισµού εργάσιµη µέρα, συγκεκριµένα:
∆ήµος Ρεθύµνης,
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ,Tµήµα Λογιστηρίου –
Προµηθειών & Αποθήκης, Άδελε Ρεθύµνης, 741 00, Ρέθυµνο
2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισµό.
3. Οι προσφορές
µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε
οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη
όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την
προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά
αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των
προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη.
5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν
την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα
αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της
προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να
αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσµα.
6. Στο
φάκελο κάθε προσφοράς, που είτε κατατεθεί είτε αποσταλεί
ταχυδροµικώς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια
(∆ήµος Ρεθύµνης,
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ,Tµήµα Λογιστηρίου –
Προµηθειών & Αποθήκης)
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
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7. Οι προσφορές, εκτός από τις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται
πρωτότυπες, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο ο οποίος θα
φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.6 της παρούσης.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα ως εξής:
1) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα
δικαιολογητικά συµµετοχής , εκπροσώπησης και η εγγύηση συµµετοχής.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Τεχνική Προσφορά) , όπου
περιγράφονται µε σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές
των προσφερόµενων ειδών, οι οποίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 9
της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
<< ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
<< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>
Επισηµαίνεται ότι για τον υπολογισµό της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να
ληφθούν υπόψη όλες οι νόµιµες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση
µέχρι και την παράδοση των ειδών της προµήθειας.
2) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη

<< ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >>
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
8. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή
τους νοµίµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από
εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει
να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον
έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά
του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,
προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από
τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε
ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις
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που δίνονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
11. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στον διαγωνισµό υποβάλλει µαζί µε την
προσφορά του στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, τότε οφείλει
να σηµειώσει επ’ αυτών την ένδειξη « πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα
» διαφορετικά οποιοσδήποτε από τους διαγωνιζόµενους θα δύνανται να
λαµβάνει γνώση αυτών των πληροφοριών. Η έννοια της πληροφορίας
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει
δηµόσια στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών ενώπιον
των διαγωνιζοµένων, την Παρασκευή 23 Μαίου 2014 και ώρα 10.15 π.µ..
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής:
αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε από το παραπάνω
όργανο όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και εκπροσώπησης και η τεχνική
προσφορά κατά φύλλο. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
ανωτέρω στοιχείων των προσφορών και για όσες προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές πραγµατοποιείται το άνοιγµα των σφραγισµένων φακέλων µε τα
οικονοµικά στοιχεία των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή. Σε κάθε
φάκελο του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό σηµειώνεται ο αύξων αριθµός
κατά σειρά παράδοσης.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει
στην καταγραφή των στοιχείων των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, των
δικαιολογητικών συµµετοχής και εκπροσώπησης και των οικονοµικών
προσφορών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών
που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν, µε ποινή αποκλεισµού, χωρίς καµία αλλαγή
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του Ευρώ προς τα ξένα
νοµίσµατα µέχρι 31/12/2014.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από
την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Προσφερόµενη τιµή-Χρόνος παράδοσης- Τόπος παράδοσης
1. Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά µονάδα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α που βαρύνει το ∆ήµο Ρεθύµνης.
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2. Οι προσφορές θα αφορούν, επί ποινή απαράδεκτου αυτών, το σύνολο
των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης και
όχι για µέρος αυτών.
3. Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται αριθµητικώς σε Ευρώ, η τιµή
ανά τεµάχιο χωρίς ΦΠΑ καθώς και η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των
ειδών συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε ποινή αποκλεισµού σε διαφορετική
περίπτωση.
4. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται µέχρι τη λήξη της σύµβασης. Θα
παραδίδονται τµηµατικά στην αποθήκη της Οικονοµικής Υπηρεσίας στο Άδελε
Ρεθύµνης µετά από εντολή προµήθειας υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο
υπάλληλο.
5. Η προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Αξιολόγηση προσφορών.
Για την αξιολόγηση των προσφορών, όταν για την τελική επιλογή του
προµηθευτή κριτήριο είναι η χαµηλότερη
τιµή στο σύνολο των ειδών,
λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και την τεχνική
περιγραφή της µελέτης.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή
παρεµφερές υλικό.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που
προσφέρει την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών. Ισότιµες θεωρούνται οι
προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους
όρους της διακήρυξης.
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 15ο
∆ασµοί - κρατήσεις - πληρωµή
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται
της καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από
άλλες χώρες.
Η πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών στον προµηθευτή θα
γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική
παραλαβή τους και βάσει των: α) τιµολογίου του προµηθευτή, β) χρηµατικού
εντάλµατος πληρωµής και γ) πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια
επιτροπή. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε νόµιµη δαπάνη.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης
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1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας
διενέργειάς του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται
εγγράφως ως εξής :
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια
του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. Η ένσταση
εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το
αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον
διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια
για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του
διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην οικονοµική
επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής
επιτροπής καθώς και οι
αποφάσεις που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη
νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται
δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Εγγυήσεις
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα
ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε το νόµο από
τον οποίο διέπονται, το δικαίωµα αυτό.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου
γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
Ως εγγύηση µπορεί να κατατεθεί και γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης
υπέρ του ∆ήµου Ρεθύµνης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εφ' όσον
το περιεχόµενο της παρακαταθήκης έχει διαµορφωθεί µε τον τρόπο που ορίζει
το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
∆εν επιτρέπεται
συνάλλαγµα.

η

κατάθεση

εγγυήσεων

που

έχουν

εκδοθεί

σε

Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο
όνοµα όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών.
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1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής στο
διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
23% και θα απευθύνεται στο ∆ήµο Ρεθύµνης και θα ισχύει τουλάχιστον για
δύο µήνες µετά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.. Bεβαιώνεται µε την
προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, που θα έχει συνταχθεί στην
ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του
ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα
ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ'
όψη.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης υπέρ του
∆ήµου Ρεθύµνης µε τον οποίο θα υπογράψει τη σύµβαση το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Ο χρόνος
ισχύος της ορίζεται µέχρι 31/12/2014 µε τη λήξη του οποίου επιστρέφεται
στον προµηθευτή, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
προµηθευόµενων ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συµβαλλόµενους.
Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Υπογραφή σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατακύρωσης για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε το ∆ήµο Ρεθύµνης , προσκοµίζοντας την
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου.
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του
ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση µε το ∆ήµο Ρεθύµνης για τα
είδη για τα οποία κηρύχθηκε ανάδοχος ή δεν παρέδωσε, αντικατέστησε τα
συµβατικά υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου ύστερα
από γνωµοδότηση και του επιβάλλονται αθροιστικά οι κυρώσεις που
προβλέπονται στον ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Πληµµελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος
υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις
διατάξεις που αναγράφονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ
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ΑΡΘΡΟ 21ο
∆ηµοσίευση
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τον
ΕΚΠΟΤΑ δηµοσιεύεται όπου προβλέπεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3548/2007, αποστέλλεται σε διάφορα Επιµελητήρια,
δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ∆ιακήρυξης ∆ηµοσίων Συµβάσεων), αναρτάται
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρεθύµνης, «www. rethymno.gr» και σε εµφανές
σηµείο στο ∆ηµαρχείο στο Άδελε Ρεθύµνου.
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο (Γνωµοδότηση ΝΣΚ
204/2010).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συντάχθηκαν σύµφωνα µε την εξής νοµοθεσία:
1. Ο Κώδικας Τροφίµων, Ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσεως
(Κ.Τ.Π).
2. Στοιχεία και πληροφορίες από Βιοµηχανίες τροφίµων και κυτίων κονσερβών.
3. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών
και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό
διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων.
4.Ο∆ΗΓΙΑ 2001/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής ∆εκεµβρίου 2001 για
ορισµένα, µερικά ή ολικά αφυδατωµένα, διατηρηµένα γάλατα που προορίζονται
για τη διατροφή του ανθρώπου.
5.Ο∆ΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000 για προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση
των τροφίµων.
6.Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 που αφορά τον
καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων
πάνω και µέσα στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης (86/363/ΕΟΚ).
7.Ο∆ΗΓΙΑ 496/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1990 σχετικά µε
τους κανόνες επισήµανσης των τροφίµων όσον αφορά τις τροφικές τους
ιδιότητες.
8..Η προδιαγραφή EN 10202 2001 - 08 Cold reduced Tin Mill Products
Electrolytic Tinplate and Electrolytic chromium/chromium oxide coated steel.
9.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1895/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 18ης
Νοεµβρίου 2005, για περιορισµό της χρήσης ορισµένων εποξεικών παραγώγων
σε υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα.
10.CODEX STAN 233-1969 CODEX SAMPLING PLANS FOR PREPACKAGED
FOODS (AQL 6.5).
11.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Νοεµβρίου 2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιµα.

της

15ης

12.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων.
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13.KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισµό ειδικών
κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης.
14.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου
1990 για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισµό ανώτατων
ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης.
15.Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης ∆εκεµβρίου 1974 περί προσεγγίσεως
των νοµοθεσιών των Κρατών µελών των αναφεροµένων στην προσυσκευασία
κατ' όγκον ορισµένων προσυσκευασµένων υγρών (75/106/ΕΟΚ).
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης
∆εκεµβρίου 2006 για καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες
ουσίες οι οποίες επιµολύνουν τα τρόφιµα.
Εισαγωγή
Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων του ∆ήµου
Ρεθύµνης, για την προµήθεια γάλακτος συµπυκνωµένου (εβαπορέ) , µη
ζαχαρούχου, αποστειρωµένου, από το ελεύθερο εµπόριο.
Ορισµός
Συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ)
είναι ένα είδος µη ζαχαρούχου
συµπυκνωµένου γάλακτος, µερικά αφυδατωµένου, του οποίου η κατά βάρος
περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό
υπόλειµµα γάλακτος τουλάχιστον 25 % , (Οδηγία 2001/114/ΕΚ, ΚΤΠ άρθρο
80α).
Απαιτήσεις ∆ήµου Ρεθύµνης
Η πρώτη ύλη (νωπό γάλα αγελαδινής προέλευσης) για την παρασκευή του
συµπυκνωµένου γάλακτος να πληροί τις απαιτήσεις της Ελληνικής και
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να έχει την απαραίτητη ποιότητα σε φυσικοχηµικά
και µικροβιολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να δώσει ένα άριστο προϊόν (
συµπυκνωµένο γάλα), χωρίς ελαττώµατα.
Να έχει υποστεί θερµική επεξεργασία και αποστείρωση.
Να έχει ελαφρώς κρεµώδη σύσταση, να είναι οµοιογενές (χωρίς κοκκώδεις ή
άλλες αποθέσεις) και το λίπος του να µην διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο στρώµα,
µέσα στα κουτιά.
Να είναι απαλλαγµένο από ξένες ύλες.
Να µην παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχοµένου, ιζήµατα στον
πυθµένα των συσκευασιών, αποχωρισµό του λίπους ή ενδείξεις σήψης.
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του, πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν
ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιµοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών.
Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική οσµή
αφυδατωµένου γάλακτος και το χρώµα του να είναι λευκό ή υπόλευκο.

του

Η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5 %, (ΚΤΠ
άρθρο 80α, Ο∆ΗΓΙΑ 2001/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).
Το ολικό στερεό υπόλειµµα γάλακτος να είναι τουλάχιστον 25 %, (ΚΤΠ άρθρο
80α, Ο∆ΗΓΙΑ 2001/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).
Η Ολική οξύτητα να είναι µεταξύ 6 και 8 βαθµών SOXHLET-HENCKEL, µετά
από αραίωση για παρασκευή προϊόντος που αντιστοιχεί µε το νωπό φυσικό
γάλα (ΚΤΠ άρθρο 80).
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Το pH, να είναι µεταξύ 6 και 6,8 µετά από αραίωση για παρασκευή προϊόντος,
που αντιστοιχεί στο νωπό γάλα (ΚΤΠ άρθρο 80).
Απαγορεύεται η ύπαρξη κατάλοιπων φυτοφαρµάκων, εντοµοκτόνων ή άλλων
επιµολυντών πέραν των ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της
κοινοτικής και ελληνικής νοµοθεσίας, κατά το χρόνο παραλαβής του εφοδίου
(Οδηγία 86/363/ΕΟΚ).
Απαγορεύεται η ύπαρξη βαρέων µετάλλων πέραν των ορίων που προβλέπονται
από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και ελληνικής νοµοθεσίας, κατά το
χρόνο παραλαβής του εφοδίου ( Κανονισµός ΕΚ αριθ. 1881/2006.
Απαγορεύεται η ύπαρξη κασσίτερου (ανόργανου) πέραν των ορίων που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και ελληνικής
νοµοθεσίας, κατά το χρόνο παραλαβής του εφοδίου ( Κανονισµός ΕΚ αριθ.
1881/2006, Οδηγία 2004/16/ΕΚ).
Απαγορεύεται η παρουσία διοξινών και των παρόµοιων µε τις διοξίνες PCB,
πέραν των ορίων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας
κοινοτικής και ελληνικής νοµοθεσίας, κατά τον χρόνο παραλαβής του εφοδίου
(Κανονισµός ΕΚ αριθ. 1881/2006).
Απαγορεύεται η παρουσία Μυκοτοξίνων (αφλατοξίνες Μ1), πέραν των ορίων
που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής και
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας , κατά το χρόνο παραλαβής του εφοδίου (Κανονισµός
ΕΚ αριθ. 1881/2006).
Επιτρέπεται η προσθήκη βιταµινών µε την επιφύλαξη των διατάξεων για τη
διαθρεπτική επισήµανση των τροφίµων (ΚΤΠ άρθρο 80α).
Απαγορεύεται να περιέχει χρωστικές ουσίες (ΚΤΠ άρθρο 80α).
Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων ( ΚΤΠ άρθρο 80α).
Απαγορεύεται
η
παρουσία
καταλοίπων
κτηνιατρικών
φαρµάκων,
αντιµικροβιακών παραγόντων, πέραν των ορίων που καθορίζονται από τις
σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας ,
κατά το χρόνο παραλαβής του εφοδίου (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ αριθ. 2377/90 ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).
Η επιχείρηση παραγωγής, συσκευασίας και τυποποίησης του γάλακτος να
διαθέτει άδεια λειτουργίας καθώς να έχει αναπτύξει και να εφαρµόζει σύστηµα
HACCP, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Συσκευασία.
Το προϊόν θα συσκευάζεται και θα παραδίνεται στην Υπηρεσία σε αεροστεγώς
κλεισµένα λευκοσιδηρά κουτιά, σχήµατος κυλινδρικού και χωρητικότητας σε
καθαρό βάρος 0,410 χιλιόγραµµων, µε ανοχή βάρους 1% επί έλαττον (Άρθρο
294 Κωδικοποίηση Αγορανοµικής ∆ιάταξης 14/89) ή µε ανοχή βάρους
σύµφωνα µε την Ο∆ΗΓΙΑ (75/106/ΕΟΚ) της 19ης ∆εκεµβρίου 1974 περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών µελών των αναφεροµένων στην
προσυσκευασία κατ' όγκο ορισµένων προσυσκευασµένων υγρών.
Τα λευκοσιδηρά κουτιά του συµπυκνωµένου γάλακτος, να µην παρουσιάζουν
κανένα κρίσιµο ελάττωµα και ουσιώδη ελαττώµατα.
Κρίσιµα ελαττώµατα, είναι τα ελαττώµατα που µπορούν να καταστήσουν το
προϊόν επικίνδυνο για τον καταναλωτή ή οπωσδήποτε να επηρεάσουν σοβαρά
τη χρησιµότητά του για τον σκοπό που προορίζεται. Σαν τέτοια θεωρούνται: Οι
µεταβολές του σχήµατος των λευκοσιδηρών κουτιών, εκτός των
προερχοµένων από εξωτερικές επιδράσεις, η έλλειψη στεγανότητας στις
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συρραφές, οι διαβρώσεις και η έντονη και εκτεταµένη σκουριά που δεν
εξαλείφεται µε τριβή (ΤΕ-35-302).
Ουσιώδη ελαττώµατα, είναι αυτά που δεν εµπίπτουν στα κρίσιµα ελαττώµατα
αλλά µπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή και ποιοτική κατάσταση του
προϊόντος. Σαν τέτοια θεωρούνται: Οι διατρήσεις από µηχανικά αίτια, οι
κακώσεις στις συρραφές, η εξαλειφόµενη µε τριβή σκουριά (ΤΕ-35-302). Τα
ουσιώδη ελαττώµατα δεν υπολογίζονται ανά κουτί αλλά αθροιστικά.
Τα κουτιά πρέπει να σφραγίζονται, µετά την πλήρωσή τους, εν θερµώ ή υπό
κενό και να µην υπερπληρώνονται.
Τα λευκοσιδηρά
χαρτοκιβώτια.

κουτιά

θα

συσκευάζονται

ανά

48

τεµάχια

µέσα

σε

Επισηµάνσεις
Σε κάθε κουτί πρέπει να γράφονται στα Ελληνικά, έκτυπα ή µε ανεξίτηλη
µελάνη στο µέταλλο ή σε χάρτινη ή πλαστική ταινία που περιβάλλει το σώµα
του κουτιού και δεν αποκολλάται εύκολα, κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω ενδείξεις
(σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα άρθρα του Κώδικα Τροφίµων - Ποτών και
Αντικειµένων Κοινής Χρήσεως):
1.Η κατηγορία και το είδος του γάλακτος. Η ονοµασία του προϊόντος.
2.Το όνοµα, η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχείρησης.
3.Το ποσοστό λιπαρών ουσιών γάλακτος, εκφρασµένο σε βάρος σε σχέση προς
το τελικό προϊόν.
4.Το ποσοστό αποβουτυρωµένης ξηράς ουσίας γάλακτος.
5.Ο Κωδικός Καταλληλότητας ( σήµα).
6.Οι Οδηγίες Χρήσης και ο τρόπος αραίωσης.
7.Η ∆ιαθρεπτική Επισήµανση.
8.Το Καθαρό περιεχόµενο.
9.Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας, η οποία θα είναι 12 µήνες
τουλάχιστον από την προσωρινή παραλαβή του εκτός ψυγείου.
10.Η Ηµεροµηνία Παραγωγής.
11.Αλλεργιογόνα που τυχόν περιέχονται.
12. Επί του κυρίου πρέπει να υπάρχει σήµανση ώστε να µην είναι δυνατή η περαιτέρω
διάθεση σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ Β’ 323/30-7-2007).
13.Λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις προβλεπόµενες από ισχύουσα Νοµοθεσία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΑΠΟΡΕ
ΓΑΛΑ ΕΤΟΥΣ 2014

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΤΟΜΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1

10-ΣΧΟΛΙΚΟΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ
20ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ

14

4.144
ΚΟΥΤΙΑ

2

122

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1,03

ΣΥΝΟΛΟ

4.268,88€
24.219,93€
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3
4

ΚΤΙΡΙΩΝ&
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Σ
(ΜΟΝΙΜ+ΑΟΡΙ
ΣΤ+ΟΡΙΣΜΕΝΟ
Υ ΧΡΟΝΟΥ)
30- ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
35- ΠΡΑΣΙΝΟΥ

23.514
ΚΟΥΤΙΑ

29
18

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΥΤΙΩΝ

8.077
ΚΟΥΤΙΑ
4.337
ΚΟΥΤΙΑ
40.072
ΚΟΥΤΙΑ

8.319,41€
4.467,25€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕ
ΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ Φ.Π.Α.
(13%)

41.275,47€

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια γάλακτος εβαπορέ έτους 2014 για τους
δικαιούχους εργαζοµένους του ∆ήµου Ρεθύµνης .
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε ανοιχτό δηµόσιο µειοδοτικό
διαγωνισµό
µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών, µε βάση τους όρους της διακήρυξης,
και ενώπιον της αρµόδιας για αξιολόγηση και γνωµοδότηση επιτροπής του
άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συµβατικά στοιχεία είναι:
α) Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού
β) Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
ε) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτελέσεως της προµήθειας
Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή και ο χρόνος των υλικών ρυθµίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 28
και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει ως εξής:
Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά µετά από
εντολή προµήθειας υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο. Τόπος
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παράδοσης θα είναι η αποθήκη της Οικονοµικής Υπηρεσίας στο Άδελε
Ρεθύµνου.
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή και µε
δικά του µεταφορικά.
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ούτε όλα
τα υλικά-είδη, που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων και
των υλικών-ειδών, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση
του δήµου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το
αίτηµα του δήµου, µε την ίδια ακριβώς τιµή µε αυτή της προσφοράς του.
Επειδή η παράδοση των υλικών θα είναι τµηµατική, σύµφωνα µε τις
προκύπτουσες ανάγκες του ∆ήµου Ρεθύµνης, θα εκδίδεται τιµολόγιο του
προµηθευτή µετά από την παράδοση των ειδών. Μετά από την παραλαβή των
υπό προµήθεια ειδών, την έκδοση του τιµολογίου του προµηθευτή, την
προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόµιµου
ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ∆ήµος
Ρεθύµνης υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα στο νόµιµο χρονικό
διάστηµα.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Σύµβαση
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του
αποτελέσµατος, υποχρεούται να προσέλθει στο Γραφείο Προµηθειών του
∆ήµου Ρεθύµνης µέσα σε δέκα (10) ηµερών προς υπογραφή της συµβάσεως
και καταθέτει την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµβάσεως:
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως καθορίζεται σε 10% επί της
συµβατικής αξίας της προµήθειας, Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της
προµήθειας µετά την λήξη της εγγυήσεως που δίνει ο ανάδοχος στην
προσφορά του.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος εγγυήσεως
Ο χρόνος εγγυήσεως 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 οποίος θα είναι
µέχρι 31-12-2014.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου:
Εφ’όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας
εκτελέσεως της προµήθειας µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου
ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Πληµµελής κατασκευή:
Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης, ότι τα υλικά µε τα
οποία θα προµηθεύσει τον ∆ήµο Ρεθύµνης, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς
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τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της
προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους αρίστης ποιότητας.
Ο ∆ήµος Ρεθύµνης διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή.
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των υπό προµήθεια υλικών δεν πληρούν
τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος
υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες,
αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων, χωρίς την
οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση για τον δήµο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ).
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό υλικών που πρέπει να
αντικατασταθούν δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις:
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους
τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού.
Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Προσωρινή και οριστική παραλαβή:
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές
προδιαγραφές ή από τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του αναδόχου
θα ακολουθήσει τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας και
το άρθρο της Συγγραφής υποχρεώσεων.
Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των
κειµένων διατάξεων ή οριστική παραλαβή.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΤΟΜΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1

10-ΣΧΟΛΙΚΟΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ
20ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ&
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Σ
(ΜΟΝΙΜ+ΑΟΡΙ
ΣΤ+ΟΡΙΣΜΕΝΟ
Υ ΧΡΟΝΟΥ)
30- ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
35- ΠΡΑΣΙΝΟΥ

14

4.144
ΚΟΥΤΙΑ

2

3
4

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΥΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

122

23.514
ΚΟΥΤΙΑ

29
18

8.077
ΚΟΥΤΙΑ
4.337
ΚΟΥΤΙΑ

40.072
ΚΟΥΤΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΦΠΑ (13%)
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ
Φ.Π.Α. (13%)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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