ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Μεσολογγι:29/10/2020
Αρ.Πρωτ.:20530

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ SARS-Cov-2 (COVID-19)

Αρ.Μελέτης :69/2020

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #8.000,00€#
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάση της τιμής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: GR231
CPV : 15800000-6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
❖
❖
❖
❖
❖

Τεχνική Έκθεση
Τεχνικές Προδιαγραφές
Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης
Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Αρ.μελέτης :69/2020

Μεσολόγγι:29/10/2020

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την
στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων
οι οποίοι έχουν πληγεί λόγω των
συνεπειών που βιώνουν από την διασπορά και τη διάδοση του SARS-Cov-2
(COVID-19). Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32
παρ.2γ του Ν.4412/2016) .
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο
ποσό των #8.000,00 #Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και θα βαρύνει τον
οικείο ΚΑ.15.6481.07 του προϋπολογισμού του Δήμου 2020, όπως αναφέρονται
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:
•

Α/Α

1.

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Δ.Ο.Υ.

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
15.6481.07 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΟΕ
347/2020 )
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

8.000,00

8.000,00€
(με Φ.Π.Α. 13% )

Μεσολόγγι 29-10-2020
Η Συντάξασα

Γεωργία Σακαβέλα

Η Προϊστάμενη
Τμήματος Προμηθειών
και Αποθήκης

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

Θεωρήθηκε
Η Δ/ντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

Τσέλιου Ιωάννα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Αρ.μελέτης :69/2020

Μεσολόγγι: 29/10/2020

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια τροφίμων και είδη
πρώτης ανάγκης για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων οι οποίοι έχουν
πληγεί λόγω των συνεπειών που βιώνουν από την διασπορά και τη διάδοση του
SARS-Cov-2 (COVID-19) .
Αναλυτικότερα, τα υπό προμήθεια είδη είναι:
❖ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:
Και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να
είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου

1.

Αλεύρι σίτου διαφόρων χρήσεων

βιομηχανικώς καθορισθέντος από πάσα
ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να
μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και
να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να
παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς
συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γρ, από
αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη
συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και
λήξης κατανάλωσης και του συστήματος
διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης
τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από

τους
αντίστοιχους~15~
οργανισμούς
πιστοποίησης. Ως ''άλευρο σίτου '' ή απλώς
''άλευρο'' νοείται αποκλειστικά και μόνο το
προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά
καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή
οργανική ουσία. Το προϊόν να πληρεί τους
όρους που αναφέρονται στο άρθρο
104,105,106,107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

2.

3.

4.

Κριθαράκι μέτριο (συσκευασία
500γρ.)

Να είναι Α’ ποιότητας παντοπωλείου
συσκευασίες βάρους 500gr πρόσφατης
παραγωγής. Να είναι παρασκευασμένα
από100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι . Η
συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
αναγράφεται σε αυτή η ημερομηνία λήξης
του προϊόντος. Να τηρούν τις αγορανομικές
διατάξεις

Μακαρόνια Νο 6 (συσκευασία
500γρ)

Να είναι Α’ ποιότητας παντοπωλείου
συσκευασίες βάρους 500gr πρόσφατης
παραγωγής. Να είναι παρασκευασμένα
από100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι . Η
συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
αναγράφεται σε αυτή η ημερομηνία λήξης
του προϊόντος. Να τηρούν τις αγορανομικές
διατάξεις

Ρύζι καρολίνα (συσκευασία
500γρ)

Το ρύζι, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής
ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης,
φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με
ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από
ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές
οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον
άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του
συστήματος διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα
από
τους
αντίστοιχους

οργανισμούς πιστοποίησης. Στη συσκευασία
ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες
ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει
απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του
ρυζιού. Να πληρούν τους όρους που
αναφέρονται στις ισχύουσες Κοινοτικές και
υγειονομικές Διατάξεις.

5.

6.

Φακές ψιλές (συσκευασία 500γρ)

Φασόλια μέτρια (συσκευασία
500γρ)

Τα όσπρια θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής
ποιότητας, Α ́ ποιότητας, βραστερότητας και
γεύσης,
φετινής
σοδιάς,
ώριμα,
Φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη
συρρικνωμένα
και
με
ομοιόμορφη
εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα,
απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές
ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με
ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και
λήξης κατανάλωσης και του συστήματος
διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης
τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από
τους
αντίστοιχους
οργανισμούς
πιστοποίησης. Απαγορεύεται η προσθήκη
κάθε ανόργανης ή οργανικής ύλης και η
εμφάνιση προσβολής από ακάρεα. Η
συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή
ελαττώματα. Τα φασόλια, οι φακές να είναι
σε αεροστεγή συσκευασία και η συσκευασία
θα είναι των 500gr.

Τα όσπρια θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής
ποιότητας, Α ́ ποιότητας, βραστερότητας και
γεύσης,
φετινής
σοδιάς,
ώριμα,
Φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη
συρρικνωμένα
και
με
ομοιόμορφη
εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα,
απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές
ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με
ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και
λήξης κατανάλωσης και του συστήματος
διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης

τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από
τους
αντίστοιχους
οργανισμούς
πιστοποίησης. Απαγορεύεται η προσθήκη
κάθε ανόργανης ή οργανικής ύλης και η
εμφάνιση προσβολής από ακάρεα. Η
συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή
ελαττώματα. Τα φασόλια, οι φακές να είναι
σε αεροστεγή συσκευασία και η συσκευασία
θα είναι των 500gr.

7.

Τοματοχυμός (συσκευασία
χάρτινη 500γρ)

Τοματοχυμός συμπυκνωμένος σε χάρτινη
συσκευασία 500γρ.,
με αναγραφόμενες
προδιαγραφές κατηγορίας Α ́, παντοπωλείου

Γάλα εβαπορέ πλήρες

Το Γάλα εβαπορέ να είναι το συμπυκνωμένο,
η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να
είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό
υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Το
καθαρό βάρος των μονάδων προϊόντος θα
είναι 400 γραμμάρια.Επίσης θα πρέπει να
πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές
περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων, που
ισχύουν.

Αλάτι ( δοχείο πλαστικό 400 γρ)

Λευκό, κρυσταλιζέ, ιωδιούχο συσκευασμένο
σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία 400 γρ.
όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η
ημερομηνία λήξης του προϊόντος

10.

Ξύδι (Φιάλη πλαστική 400 γρ)

Κατάλληλα συσκευασμένο
σε
φιάλη
πλαστική 400γρ όπου θα αναγράφεται
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος
και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την
ημερομηνία παράδοσής του.

11.

Ζάχαρη λευκή ψιλή (συσκευασία
χάρτινη 1000γρ)

Ψιλή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό
προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, σε
συσκευασία 1.000 γρ. με ημερομηνία

8.

9.

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και
ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης.
12.

Απορ. πλυντ. Ρούχων 2lt

Σκόνη πλυντηρίου , που να διαλύεται εύκολα
και πλήρως, να εξασφαλίζει καθαριότητα και
λάμψη στα ρούχα, να περιέχει ενεργά
τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε
να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον,
να μην περιέχει βόριο και φωσφορικά. Να
μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων,
να πλένει αποτελεσματικά και στους 30
βαθμούς . Να είναι σε χάρτινη συσκευασία
όπου θα έχει οδηγίες χρήσης

Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να
πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της
απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεστεί για
όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη συσκευασία τους να φέρουν ένδειξη
με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος
διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από
τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση πρέπει να τηρούν τα
εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη
επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων
κινδύνων κατά τη χρήση τους, οδηγίες χρήσεως και αποθήκευσης. Επιβάλλεται
επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή,
κυκλοφορία και διακίνησή τους .
Μεσολόγγι 29-10-2020
Θεωρήθηκε
Η Συντάξασα

Γεωργία Σακαβέλα

Η Προϊστάμενη
Τμήματος προμηθειών
και Αποθήκης

Η Δ/ντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

Τσέλιου Ιωάννα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Αρ.μελέτης :69/2020

Μεσολόγγι:29-10-2020

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :Αντικείµενο
Αντικείµενο της διαδικασίας είναι η προμήθεια τροφίμων και ειδών πρώτης
ανάγκης για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων οι οποίοι έχουν πληγεί
λόγω των συνεπειών που βιώνουν από την διασπορά και τη διάδοση του SARSCov-2 (COVID-19) .Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32
παρ.2γ του Ν.4412/2016) .
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική
περιγραφή, και είναι ενιαία ως προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την
υλοποίησή της.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των
προκηρυχθείσων ποσοτήτων , όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό . Ο διαδικασία θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής:
Αναλυτικότερα:
•Για τα τρόφιμα –είδη παντοπωλείου , το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του
είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου Ν. Αιτωλ/νιας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα
είδη τροφίμων και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου η ανάθεση θα γίνει σε
προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει/ουν τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές
της μελέτης

Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαδικασίας της ανάθεσης της σύμβασης και η εκτέλεση της
προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
10.

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

11.
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών
12.
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
13.
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία
του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.

20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και
των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό
φορολογικό καθεστώς».
14.

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

15.
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
16.
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
17.
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
18.

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

19.
του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
20.
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
21.
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
22.
Την έκτακτη κατανομή ποσού από πόρους της Περιφέρειας Δυτ.Ελλάδας
προς κάλυψη αναγκών των κοινωνικά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από την
πανδημία του κοροναιού COVID-19 .
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Άρθρο 3ο :Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση µε τους όρους που θα

καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του N. 4412/2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής στο σύνολο των τροφίμων –είδη
πρώτης ανάγκης θα είναι με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νιας σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 .

Άρθρο 4ο :Συµβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Τεχνική Έκθεση
Β)Τεχνικές Προδιαγραφές
Γ) συγγραφή Υποχρεώσεων
Δ) Αναλυτικός Ενδεικτικός Πίνακας
Ε) Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς
Άρθρο 5ο: Ανακοίνωση κατακύρωσης – Υπογραφή σύµβασης
1. Στην απόφαση κατακύρωσης ενσωματώνονται τα αποτελέσµατα της ανάθεσης
και του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2. Η απόφαση κατακύρωσης, θα ανακοινωθεί εγγράφως µε απόδειξη παραλαβής,
(κοινοποίηση απόφασης ) σε όλους τους προσφέροντες, άλλως δεν παράγει έννοµα
αποτελέσµατα.
3. Μετά την επέλευση των εννόμων συνεπειών της απόφασης κατακύρωσης,
κοινοποιείται στον ανάδοχο πρόσκληση, σύµφωνα µε την οποία υποχρεούται να
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµερών το αργότερο από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης και της κοινοποίησης της απόφασης για την
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων . Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη.
4. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται στον Ν.4412/2016, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
5. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.

Άρθρο 6ο: Διάρκεια της σύµβασης- Παράταση
Η σύµβαση αφορά την προµήθεια Τροφίμων – λοιπών ειδών παντοπωλείου, για
την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων με τρόφιμα πρώτης ανάγκης οι οποίοι

έχουν πληγεί λόγω των συνεπειών που βιώνουν από την διασπορά και τη διάδοση
του SARS-Cov-2 (COVID-19) . Δεν είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης λόγω
του κατεπείγοντος της προμήθειας για λόγους αποφυγής της διάδοσης του
κοροναιού COVID-19 .
Άρθρο 7ο
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα προϊόντα εντός του χώρου του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου όπως αυτά αναλύονται
στη παρούσα μελέτη με τουλάχιστον (2) εργάτες ανά τμήμα, οι οποίοι θα συμβάλλουν και
στην κάθε διανομή των προϊόντων, για τις ημέρες που θα διαρκεί αυτή, πάντα σε
συνεννόηση με τον υπεύθυνο διανομής με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή αυτής.
• Για τα προϊόντα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μεταφέρει, να τα εκφορτώσει, να
τα παραδώσει με κατάλληλα οχήματα στο Σημείο Διανομής σε έτοιμα προκαθορισμένα
πακέτα – συσκευασίες και να συμβάλει στην διανομή τους με τουλάχιστον (2)εργάτες ανα
τμήμα
. • Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τα παραπάνω με ιδία μέσα και προσωπικό δικό του, του
οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κτλ. θα βαρύνουν
αποκλειστικά και μόνον αυτόν.
• Οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από προσωπικό του προμηθευτή.

•

Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανικός
εξοπλισμός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με μέριμνα
και δαπάνες αυτού, η δε υπηρεσία δεν θα αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή
ευθύνη.
Άρθρο 8ο
Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου.
❖ Σχετική Νομοθεσία
1) 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.
2) Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου
της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων
3) Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της
17ης Δεκεμβρίου 2013για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών
προϊόντων
4) Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες
επιμολύνουν τα τρόφιμα.
5) Ο Καν. (ΕΚ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της
25ης Οκτωβρίου 2011 για την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των
τροφίμων.

Άρθρο 9ο
Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας
Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει εφάπαξ στο χώρο του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ύστερα από έγγραφη
ειδοποίηση του ( Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ) σύμφωνα με το άρθρο 206
του Ν. 4412/2016.
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
από την ημερομηνία της παραγγελίας.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του
προμηθευτή.

Άρθρο 10ο: Κρατήσεις
Στη συµβατική αξία της προµήθειας , εκτός του Φ.Π.Α γίνεται παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος σε ποσοστό 4%.
Επίσης επιβάλλεται κράτηση α) σε ποσοστό 0,07% επί της συµβατικής αξίας (πλην
Φ.Π.Α.) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, που παρακρατείται από
την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωµή και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό
λογαριασµό της Αρχής και β) σε ποσοστό 0,02% επί της συµβατικής αξίας (πλην
Φ.Π.Α.) υπέρ του Δηµοσίου, που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την
κάθε πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων
Συµβάσεων και Προµηθειών, εφόσον εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση του άρθρου 36
του Ν 4412/16.
Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωµής
Η αμοιβή του Οικονομικού Φορέα θα καταβληθεί μια φορά και όχι τμηματικά ενώ
η παράδοση στην υπηρεσία των ποσοτήτων και των ειδών θα γίνει εφάπαξ. Η
καταβολή θα γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή
του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.
Τον Οικονομικό Φορέα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το
χρόνο της διαδικασίας ανάθεσης καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την
παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη.
Η τιμή προσφοράς που θα δοθεί για τα είδη τροφίμων / παντοπωλείου και
καθαριότητας θα είναι με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νιας σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα είδη η
ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει/ουν τη
χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα

προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της
προμήθειας.
Άρθρο 12 : Παράδοση - Παραλαβή
➢ Παράδοση ειδών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Η παράδοση για τα είδη Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου θα γίνει στο σύνολο των προκηρυχθείσων ποσοτήτων ,σε
αποθηκευτικό χώρο στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήµου (Σταυροπούλου 31Ραδιομέγαρο – Μεσολόγγι)
μετά από έγγραφη ειδοποίηση, µέχρι την
συµπλήρωση της υπάρχουσας πίστωσης και θα υπάρχει και δυνατότητα
τροποποίησης των ποσοτήτων ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, ύστερα
πάντα από εντολή του υπεύθυνου για την προµήθεια.
Επίσης σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή, µετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή
στην τιµή µονάδας (τιµή προσφοράς) µετά την κύρωση του διαγωνισµού και µε την
προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν δεν θα
υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού. Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να
αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή
χρησιμοποίησης τους.

Άρθρο 13ο :Λοιπές εγγυήσεις
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο Οικονομικός Φορέας θα εγγυηθεί ότι τα
προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη.

Μεσολόγγι 29-10-2020
Θεωρήθηκε
Η Συντάξασα

Γεωργία Σακαβέλα

Η Προϊστάμενη
Τμήματος προμηθειών
και Αποθήκης

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

Η Δ/ντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

Τσέλιου Ιωάννα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Αρ.μελέτης :69/2020

Μεσολόγγι: 29-10-2020

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
EΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α

CPV

15612110-5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15850000-1
15850000-1
15611000-4
03212211-2
03221210-1
15511100-4
15872400-5
15871110-8
15831000

10.
11.

15331425-2

ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Αλεύρι σίτου διαφόρων
χρήσεων (συσκευασία
1000γρ)
Κριθαράκι μέτριο,
(συσκευασία 500γρ.)
Μακαρόνια Νο 6
(συσκευασία 500γρ)
Ρύζι καρολίνα
(συσκευασία 500γρ)
Φακές ψιλές
(συσκευασία 500γρ)
Φασόλια μέτρια
(συσκευασία 500γρ)
Γάλα πλήρες εβαπορέ
κουτί (410γρ)
Αλάτι (δοχείο πλαστικό
400gr)
Ξύδι (φιάλη πλαστική
400gr)
Ζάχαρη λευκή ψιλή
(συσκευασία χάρτινη
1000 gr )
Τοματοχυμός
(συσκευασία
χάρτινη

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

600

0,69

600

0,59

600

0,63

900

0,88

600

1,14

600

1,18

900

0,79

600

0,42

600

0,50

600

0,50

600

0,48

κιλό
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
TMX
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ

Φ.Π.Α.
24%,13
%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%

ΑΞΙΑ
(ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α.)

414,00
354,00
378,00
792,00
684,00
708,00
711,00
252,00
300,00

13%
300,00
13%

288,00

12.

500γρ)
24413200-4 Απορ. πλυντ. Ρούχων 2 lt

ΤΜΧ

200

8,00

24%
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 13%
Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΟ Α
Στρογγυλοποίηση
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

➢ Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω ειδών έχει συνταχθεί με το
Δελτίο εβδομαδιαίας ενδεικτικής μέσης τιμής ειδών ΠαντοπωλείουΟπωροπωλείου-Ιχθυοπωλείου-Κρεοπωλείου-Αρτοποιείου – Γαλακτοκομικά
είδη σύμφωνα με το υπ’αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/269359/3403/16-10-2020 του
τμήματος εμπορίου Αγρινίου .

Μεσολόγγι 29-10-2020

Θεωρήθηκε 29-10-2020
Η Συντάξασα

Γεωργία Σακαβέλα

Η Προϊστάμενη
Τμήματος προμηθειών
και Αποθήκης

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

Η Δ/ντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

Τσέλιου Ιωάννα

1.600,00
6.781,00
698,10
384,00
7.863,10
136,90
8.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Μεσολόγγι:29-10-2020

ΜΕΛΕΤΗ:69/2020
Προμήθεια
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την στήριξη ευπαθών
κοινωνικών ομάδων οι οποίοι έχουν πληγεί λόγω των συνεπειών που βιώνουν
από την διασπορά και τη διάδοση του SARS-Cov-2 (COVID-19)

ΕΝΤΥΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Μεσολόγγι:…………….

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«EΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ »

Α/Α

CPV

15612110-5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15850000-1
15850000-1
15611000-4
03212211-2
03221210-1
15511100-4
15872400-5
15871110-8
15831000

10.

ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Αλεύρι σίτου διαφόρων
χρήσεων (συσκευασία
1000γρ)
Κριθαράκι μέτριο,
(συσκευασία 500γρ.)
Μακαρόνια Νο 6
(συσκευασία 500γρ)
Ρύζι καρολίνα
(συσκευασία 500γρ)
Φακές ψιλές
(συσκευασία 500γρ)
Φασόλια μέτρια
(συσκευασία 500γρ)
Γάλα πλήρες εβαπορέ
κουτί (410γρ)
Αλάτι (δοχείο πλαστικό
400gr)
Ξύδι (φιάλη πλαστική
400gr)
Ζάχαρη λευκή ψιλή
(συσκευασία χάρτινη
1000 gr )

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

κιλό
600
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
TMX
ΤΜΧ

600
600
900
600
600
900
600
600

ΤΜΧ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Φ.Π.Α.
24%,13
%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%

600

ΑΞΙΑ
(ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α.)

11.
12.

Τοματοχυμός
15331425-2 (συσκευασία
χάρτινη
500γρ)
24413200-4 Απορ. πλυντ. Ρούχων 2 lt

ΤΜΧ
ΤΜΧ

13%
600
200

24%
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 13%
Φ.Π.Α 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ……………………………………………………………………………………
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
………./……../2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………ΑΦΜ:…………………
ΔΝΣΗ…………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

