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Σ Υ Μ Β Α Σ Η
«Προμήθεια ειδών τροφίμων (παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείου)

την Παιδική Εξοχή Μπούκας για το έτος 2013 ενδεικτική συνολική αξία με ΦΠΑ
Ευρώ #»

για
# 57.011,46

Στην Αμφιλοχία και στα γραφεία του Δήμου Αμφιλοχίας , σήμερα την 16η Ιουλίου 2013, ημέρα
Tρίτη και 12:00 μ. μ. οι συμβαλλόμενοι:
1. Απόστολος Κοιμήσης, Δήμαρχος Αμφιλοχίας ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αμφιλοχίας
και
2. Γεώργιος Φωλιάς του Ιωάννη , ΑΦΜ 102427909 , έδρα Σαρδηνία Αμφιλοχίας, Δ.Ο.Υ. Αγρινίου
(Αμφιλοχίας) , κρεοπωλείο –
παντοπωλείο, Δ.Ο.Υ. Αγρινίου ( Αμφιλοχίας) , και θα αποκαλείται
παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, βάσει των κατωτέρω διατάξεων:
1. το Ν. 3463/2006 ( Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων )
2. τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως ισχύει σήμερα
3. Τον προϋπολογισμό του έτους 2013 Δήμου Αμφιλοχίας
4. Την αριθμ. 10/2013 ενιαία μελέτη για την προμήθεια ειδών τροφίμων για την Παιδική Εξοχή
Μπούκας και για το ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας»
5. Την αριθμ 122/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ.
πρωτ. 71367/3726+71361/3725+67304/3558/28-6-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου και με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών , ψηφίστηκε η πίστωση , η εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό και
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού

6. Την αριθμ πρωτ. 12496/ 3-6-2013 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού , η περίληψη της οποίας
δημοσιεύτηκε στις απαραίτητες εφημερίδες
7. Την προσφορά της εταιρείας
8. Το από 27-6-2013 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
9. Την αριθμ. 156/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 82012/4265/2013 απόφαση
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στο δεύτερο των συμβαλλομένων Γεώργιο Φωλιά του Ιωάννη την προμήθεια τροφίμων για την
Παιδική Εξοχή Μπούκας του Δήμου Αμφιλοχίας των παρακάτω ομάδων, ως εξής:
ΟΜΑΔΕΣ
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ

1%
1%

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ

1%

ΟΜΑΔΑ 3 :ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ
ΟΜΑΔΑ 4:ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ

1%

Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνεται ως εξής:
α. για τα είδη: ελαιόλαδο ,οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά, και ψάρια (νωπά και
κατεψυγμένα) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της 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 της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.3438/06 άρθρο 13.
β. για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%)στις τιμές
του ενδεικτικού προϋπολογισμού ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια των αναφερομένων ειδών, με τους κατωτέρω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η ενδεικτική συνολική αξία της προμήθειας προϋπολογίζεται μετά την έκπτωση στο ποσό των #
57.011,46 Ευρώ # με ΦΠΑ και η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.001 προμήθεια τροφίμων του
προϋπολογισμού του έτους 2013 όπου υπάρχει πίστωση 65.000,00 Ευρώ. Η υπηρεσία δεν
υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό αλλά έχει δικαίωμα αυξομείωσης όπως έχει και δικαίωμα προμήθειας προϊόντων που
ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται στην λίστα του ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το
άρθρο 22 της διακήρυξης .
ΑΡΘΡΟ
2ο
Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών αρτοποιείου θα γίνεται καθημερινά στο χώρο της Παιδικής
Κατασκήνωσης Μπούκας ανάλογα με τις ανάγκες της.
.
Η μεταφορά και παράδοση των τροφίμων θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή και με δικά του
μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία αν είναι απαραίτητο τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και
απολυμασμένα , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου μέσα στα χρονικά
όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.
Η ποσότητα των Τροφίμων με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα παραδίδεται στο κτίριο της
Παιδικής Κατασκήνωσης Μπούκας κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη και έπειτα από ενημέρωση του
προμηθευτή τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα .
ΑΡΘΡΟ

3ο

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στην διακήρυξη του
διαγωνισμού της προμήθειας και στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ
4ο

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής προσκόμισε την υπ’ αριθμόν 48799/16-7-2013
εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , ποσού 5.150,00 ευρώ και ισχύος
μέχρι την επιστροφή της
Σελίδα 2 από 3

ΑΡΘΡΟ

5ο

Εάν ο προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο συμβατικό χρόνο ή
στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται
έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που αναγράφονται στο αρ. 35 παρ. 5-6 του
ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ

6ο

Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ
ΑΡΘΡΟ
7ο
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, όπως ορίζει το
άρθρο 36 ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ
8ο
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και όπως
ορίζεται στους όρους της διακήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του
προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ
9ο
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται άμεσα από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό
έλεγχο.
Κατά τη διαδικασία της παραλαβής καλείται να παρίσταται εφ’ όσον το επιθυμεί ο προμηθευτής ή
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ
10ο
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α με το οποίο βαρύνεται ο
Δήμος
ΑΡΘΡΟ
11ο
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των:
1. Τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική απόφαση 11389/93)
2. Το Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων »
Το κείμενο της παρούσης συμβάσεως αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο
συμβαλλόμενους που υπέγραψαν πέντε (5) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τέσσερα
κρατήθηκαν από το Δήμο Αμφιλοχία και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Απόστολος Κοιμήσης

Γεώργιος Φωλιάς
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