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Ηράκλειο, 05/04/2016

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο είναι η προμήθεια νωπού χοιρινού κρέατος (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που επισυνάπτονται), συνολικού κόστους 12.882,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13%), προκειμένου να διανεμηθεί στη συνέχεια με διατακτικές
μέσω των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων της ∆/νσης
Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου σε ενδεείς πολίτες κατοίκους του Δήμου
Ηρακλείου για τη γιορτή του Πάσχα.

Άρθρο 2
Η προμήθεια των προϊόντων θα γίνει με συλλογή προσφορών αξιολόγηση και ανάθεση με
απόφαση ∆ημάρχου .

Άρθρο 3
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. (Ν3463/2006) και του ΕΚΠΟΤΑ
«Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και του Ν.4281/2014.
Άρθρο 4
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:
Πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

–

Συγγραφή

υποχρεώσεων

–

Ενδεικτικός

Προϋπολογισμός – Τεχνικές προδιαγραφές.
Άρθρο 5
Η επεξεργασία του κρέατος θα γίνεται όπως προβλέπεται από τον Ν 3463/2006, δηλαδή
συσκευασμένο σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία και στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι
απαραίτητες ενδείξεις.
Άρθρο 6ο : Κατακύρωση
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή . Για την αξιολόγηση
των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.
Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών .

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές απορρίπτεται .
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη .

Άρθρο 7
Το κρέας (νωπό χοιρινό μπούτι άνευ οστών και δέρματος) θα διανεμηθεί άπαξ σε άπορες
οικογένειες ωφελούμενες της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του ∆ήμου Ηρακλείου για τη γιορτή
του Πάσχα. Η παράδοση των κρεάτων θα γίνει στο κατάστημα του προμηθευτή σε κάθε
δικαιούχο, που θα προσκομίζει έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του ∆ήμου
Ηρακλείου και στο οποίο θα αναγράφεται:
α) το όνομα και ο αριθμός ταυτότητας του δικαιούχου,
β) η ποσότητα και το είδος του κρέατος που δικαιούται.
Ο προμηθευτής αφού παραδώσει τα τρόφιμα θα συλλέγει τα έγγραφα που του παραδίδονται
και στη συνέχεια θα συντάξει κατάσταση παραλαβής, η οποία θα υπογράφεται από τον
δικαιούχο, με το όνομά του και τον αριθμό της αστυνομικής του ταυτότητας. Η οριστική
παραλαβή των τροφίμων θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή του ΕΚΠΟΤΑ, αφού ο
προμηθευτής προσκομίσει με το Τιμολόγιό του την κατάσταση με τις υπογραφές των δικαιούχων
και το σύνολο των εγγράφων της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.
Ο μειοδότης οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως των προϊόντων
σε κάθε παράδοση – παραλαβή και να τηρούνται οι οδηγίες σύμφωνα με τον αντίστοιχο Οδηγό
Υγιεινής του ΕΦΕΤ.

Άρθρο 8
Ο ανάδοχος υπόκειται, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τον ∆ΗΜΟ, σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
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