1
Ε ΛΛ ΗΝΙ Κ Η ΔΗΜΟ Κ ΡΑ ΤΙ Α
ΔΗΜΟ Σ ΚΑ Ρ ΔΙ ΤΣΑ Σ
Δ/ ΝΣΗ ΚΟ Ι ΝΩΝΙ Κ ΩΝ ΠΟ Λ Ι ΤΙΚ ΩΝ
Κ ΑΡ ΔΙ ΤΣΑ
2 0- 01 -2 01 6

Προ μή θεια αγαθώ ν κάλυψ η ς καθη μ ερινώ ν
αναγκώ ν, στο υς ω φελο ύμ ενο υς το υ
προ γράμμ ατο ς «Στέγαση και Ε πανένταξη »
Α ΡΙ Θ ΜΟ Σ ΤΕΧ ΝΙ Κ ΗΣ Ε ΚΘ Ε ΣΗΣ _ __ __ __ _ __
KA : 30-7425.0010
Σ ΥΝΟ Λ Ι Κ Ο Σ
1 40 00 €
ΠΡΟ ΫΠΟ Λ Ο ΓΙ Σ ΜΟ Σ :
ΠΟ Σ Ο ΤΕ ΧΝΙ Κ ΗΣ
14 00 0 €
ΕΚ Θ ΕΣ ΗΣ :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,
προβλέπεται η ανάθεση της ακόλουθης προμήθειας, όπως αναλυτικά παρακάτω :
Προμήθεια αγαθών κάλυψης καθημερινών αναγκών, στους ωφελούμενους του
προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΜΕ
ΦΠΑ 13% ή 23%): 14000,00 €
Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια ειδών διατροφής και
οικιακής χρήσης για τους ωφελούμενους του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», που χρηματοδοτείται 100% από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Αναφορικά με το Σχέδιο Υλοποίησης, προβλέπεται: Η προμήθεια ειδών κάλυψης
καθημερινών αναγκών με συνολικό κόστος 14.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
με πίστωση που υπάρχει στον Προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου με Κ.Α. 30-7425.0010 με
τίτλο «Πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη» - Δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών
(συμπεριλαμβανομένων σίτισης και κάρτας μετακινήσεων)»
Θα εκτελεστεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο προϋπολογισμός των ειδών και η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών
χαρακτηριστικών κάθε είδους παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.
Η ψήφιση της πίστωσης, θα γίνει μέσα στο οικονομικό έτος 2016.
Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας
κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους
όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από την σχετική Ελληνική ισχύουσα
νομοθεσία και την ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να
μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα
προϊόντα , ανωμάλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή
φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΜΑΔΑ Α : ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 750gr: Συσκευασία 750gr αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης ή κακοποίησης του

1 πακέτου λευκού χρώματος, όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Kg: Συσκευασία κιλού. Με συσκευασία αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης. Όχι

2 υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα έχει καμία μυρωδιά ή έντομα

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500gr: Συσκευασία αναλλοίωτη, κουτί ή σακούλα με νιφάδες πρόσφατης παραγωγής και καλής

3 διατήρησης

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 1Kg: Πρόσφατης παραγωγής χωρίς αλλοιώσεις, να μην είναι μαλακές και σε φυσιολογικό

4 μέγεθος και χρώμα

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5 Lt.: Συσκευασία πέντε λίτρου, πλαστικό δοχείο οξύτητας 0,1 , εγχώριο αναγραφόμενο στην

5 ετικέτα EXTRA παρθένο ελαιόλαδο Α' Ποιότητας και να πληρεί τους όρους των αγορανομικών διατάξεων
6 ΖΑΧΑΡΗ 1Kg: Συσκευασία ενός κιλού με αναγραφόμενη προέλευση Α' Ποιότητας
7
8

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500gr: Συσκευασία 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο
και στην καλύτερη κατάσταση. Τα ζυμαρικά μπορεί να είναι μακαρόνια, κριθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, κοχύλια,
αστράκι, πεπονάκι, φιδές 250gr κ.λ.π.
ΚΑΚΑΟ 125gr: Κουτί αναλλοίωτο με ημερομηνία λήξης με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα

2
9
10
11

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΑΝΑ ΤΕΜ.80 - 85 ΓΡ. Πρόσφατης παραγωγής Συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες
προδιαγραφές
ΜΕΛΙ 1 ΚΙΛΟΥ: Ανθέων ή θυμάρι σε συσκευασία αναλλοίωτη, με αναγραφόμενα στοιχεία στο κουτί προέλευση
χώρας και εταιρίας
ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ (ΝΥΧΑΚΙ) 500gr – 1 ΚΙΛΟΥ: Συσκευασία 500gr – 1 κιλού αναλλοίωτη με αναγραφόμενες
προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 5 lt: Εμφιαλωμένο, σφραγισμένο με αναγραφόμενες στη φιάλη προδιαγραφές

12
13
14 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟΣ 500gr (ΠΑΣΑΤΑ): Χάρτινη συσκευασία με αναγραφόμενες προδιαγραφές

ΦΑΚΕΣ 500gr: Τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς,

15 ξηρούς και ομοιογενείς

ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr: Τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς

16 υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ – ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ 800gr: Θα είναι σχετικά πρόσφατης καταψύξεως άριστης ποιότητας
και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις
2 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΛΑΤΙΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 1Kg: Συσκευασμένα σε ένα κιλό από την εταιρία
παραγωγής με αναγραφόμενες προδιαγραφές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
1 KΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ 70 % : Σε συσκευασία με ημερομηνία σφαγής και λήξης Ελληνικής Παραγωγής και αρίστης
ποιότητας
2 ΑΥΓΑ 6αδα: Αυγά φρέσκα με ημερομηνία λήξης χωρίς να είναι ραγισμένα ή σπασμένα
Τα πουλερικά θα είναι νωπά, καλής θρέψης και άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις
,θα είναι σε συσκευασία και θα έχουν ημερομηνία λήξης. Τα πουλερικά θα είναι ντόπια, δηλ. Ελληνικής
παραγωγής.
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της διακήρυξης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
1 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ 1Kg: Θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων
με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι Α'
ποιότητας (τα τριμμένα αποκλείονται)
2 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1Kg: Θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων με
τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι Α'
ποιότητας (τα τριμμένα αποκλείονται)
3 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 1Kg: Τυριά ελληνικής προέλευσης με αναγραφόμενη την προέλευσή του και την
εταιρία που προέρχεται καθώς και τα λιπαρά του
4 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410gr εβαπορέ: μεταλλικό κουτί με ημερομηνία λήξης που δεν θα έχει χτυπηθεί
5 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1Lt. Σε συσκευασία 1 λίτρου χάρτινη αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης και κανονική παστερίωση
με αναγραφόμενα τα συστατικά, τα λιπαρά και όλες οι προδιαγραφές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
1 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΖΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΤΟ 1% - 2%: Καλά συντηρημένο, σε χρώμα φυσιολογική και μυρωδιά φυσιολογική
παραδιδόμενο κατά προτίμηση της παραγγελίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ:
Το κρέας πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική
κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο είδος ζώου ή από
ολόκληρο ζώο, αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διάφορων ζώων. Το είδος και η ποσότητα θα
καθορίζεται από την παραγγελία του κάθε Σταθμού. Τα κρέατα θα είναι ντόπια, δηλ. Ελληνικής παραγωγής.
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της διακήρυξης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ:
Τα είδη ζαχαροπλαστικής θα είναι άριστης ποιότητας και όχι πολυκαιρισμένα.
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της διακήρυξης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ:
Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας, της εποχής, νωπά και απαλλαγμένα ξένων σωμάτων.
Πρώτη Ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης.
Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή φρούτων και λαχανικών ελαττωματικών.
Πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας και του αυτού μεγέθους.
Τα προϊόντα θα αγοράζονται στη εποχή τους.

3
Ελέγχονται από το Δελτίο Τιμών που εκδίδει εκάστοτε η Δ/νση Εμπορίου .
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ:
Ο άρτος πρέπει να είναι λευκός, παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της
νομίμου απομείωσης.
Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του.

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ευρείας κατανάλωσης, με απόδοση σε θερμοκρασία πλύσης από 30
βαθμούς Κελσίου και πιστοποιητικό ISO. Τα 130 γραμμάρια θα καθαρίζουν άριστα 5 kg ακαθάριστα
ρούχα, χωρίς να προκαλεί ζημιές και να μην μένουν κατάλοιπα στα ρούχα και τις συσκευές. Δεν πρέπει να
βλάπτει το περιβάλλον ,να μην δημιουργεί αλλεργικές ή δερματικές ή άλλες παθήσεις στα παιδιά που
χρησιμοποιούν τα ρούχα τα οποία έχουν πλυθεί με αυτό και γενικά να μην αφήνουν υποψία κινδύνου γι
αυτά. Η κατάλληλη τυποποιημένη συσκευασία, να είναι 50 μεζούρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να είναι
γραμμένα, το βάρος, τα στοιχεία του απορρυπαντικού, η δοσολογία, η προέλευση και ο αριθμός
εγκρίσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ του 1 lt, αρίστης ποιότητας, να καθαρίζει τη βρωμιά τα λύπη
καθώς και τα μικρόβια από τις επιφάνειες. Να είναι παχύρρευστο ή υδαρές, σε πλαστική συσκευασία, με
αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας τη σύνθεση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Επίσης αριθμό
ειδικής αδείας αρμόδιας αρχής, αριθμό καταχώρησης από το Γ. Χ. Κ. και προέλευση.

3

ΧΛΩΡΙΝΗ κλασική σε πλαστική συσκευασία του 1 lt. Να αναγράφονται στη συσκευασία όλα τα σχετικά
που πρέπει για τα είδη αυτά, παραγωγή - προφυλάξεις- ειδική άδεια- εγκρίσεις Γ. Χ. Κ..

4

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ αρίστης ποιότητας, σε μορφή παχύρρευστου υγρού, τυποποιημένο σε
κατάλληλη πλαστική συσκευασία 1000 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση, οδηγίες προφύλαξης, ο αριθμός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός καταχώρησης
του Γ. Χ Κ..

5

ΣΑΜΠΟΥΑΝ για όλους τους τύπους μαλλιών με υποαλλεργικό PH, σε µορφή παχύρρευστου υγρού, σε
πλαστικό µπουκάλι, βάρους 500 ml. Εξωτερικά του µπουκαλιού να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά,
η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης ο αριθµός ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής και ο αριθµός
καταχώρησης του Γ. Χ. Κ..

6

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 300 ml αρίστης ποιότητας, αρωματικό κρεμοσάπουνο, φιλικό
προς το περιβάλλον, με ουδέτερο ph και περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη, τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος η προέλευση και οι προφυλάξεις.

7

ΣΑΠΟΥΝΙ σε συσκευασία των 125 γρ, αρωματικό για τα χέρια με ουδέτερο ph ,περιεκτικότητα σε
πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά & βιοδιασπώμενα.

8

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ των 100 ml, που να συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία για τη στοματική υγιεινή. Απαλή &
ασφαλή για τον σμάλτο των δοντιών.

9

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ με ανατομική λαβή, στρογγυλεμένες στις άκρες νάιλον ίνες, και σχήμα της κεφαλής
τέτοιο ώστε να καθαρίζει όλη τη στοματική κοιλότητα και να μην προκαλεί τραυματισμούς. Συσκευασμένες
σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία σε διάφορα χρώματα.

10 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 8 ΡΟΛΛΩΝ 200 gr Χαρτί υγείας γκοφρέ αρίστης
ποιότητας, από 100% λευκασμένο χημικό πολτό, δίφυλλο ή τρίφυλλο. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 12 ρολών λευκού χρώματος ή με σχέδια, στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται η
προέλευση, ο αριθμός φύλλων και να είναι πιστοποιημένο με ISO.
11 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ απορροφητικές, φιλικές στο δέρμα, διαχυτικό στρώμα που διαχέει την υγρασία στο
εσωτερικό, ώστε να παραμένει στεγνό το κάλυμμα και να περιορίζει τις οσμές, με απορροφητικό πυρήνα
που συγκρατεί αποτελεσματικά την υγρασία στο εσωτερικό και αδιάβροχα πλαϊνά φτερά που ενισχύουν
την προστασία από διαρροές, ανατομικός σχεδιασμός, σε ατομική συσκευασία.
12 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ σε συσκευασία των 425 ή 430 ml, μπλε χρώματος, για γενική χρήση. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ .
13 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ Σφουγγαράκι με συνθετικό συρματάκι αρίστης ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής,
για πιάτα ή ποτήρια κ.λ.π. να είναι υπεραποροφητικό και να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του με
σύρμα στην μία όψη. Τυποποιημένο κατάλληλα σε πλαστική σακουλίτσα. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του και η προέλευση.
14 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ να είναι αρίστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από
λευκασμένο χημικό πολτό, Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία 70 φύλλων, οποιουδήποτε
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χρώματος, βάρους 100 γραμμαρίων το ελάχιστο. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα
παραπάνω στοιχεία και η προέλευση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ανά είδος
ΟΜΑΔΑ Α : ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ , CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 15800000-6
Α1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)

ΖΑΧΑΡΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ

ΚΙΛΟ

0,98

ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ

ΚΙΛΟ

1,44

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 GR

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,89

ΦΑΚΕΣ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,58

ΦΑΣΟΛΙΑ 500 GR

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,04

ΚΙΛΟ

5,00

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΑΝΑ 750 ΓΡ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,86

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΑΝΑ 5 ΛΙΤΡΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

19,00

ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ ΑΝΑ 5 LT

ΤΕΜΑΧΙΟ

12,17

ΚΑΚΑΟ 125 ΓΡ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

ΚΙΛΑ

1,28

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,77

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500GR ΣΑΚΟΥΛΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,05

ΚΙΛΟ

9,52

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,64

ΚΙΛΟ

2,67

ΚΙΛΟ

2,81

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ

ΜΕΛΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500
GR (ΠΑΣΑΤΑ)
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΑΔΕΡΑ 1 KG
15800000-6
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΟΣ 1 KG
15800000-6

Α2 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΦΙΛΕΤΟ ΠΕΡΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΑ 800 ΓΡ
15200000-0

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
ΚΙΛΟ

ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)
6,94

Α3 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

1

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Τ 70%

2

ΑΥΓΑ 6ΑΔΑ

ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)

ΚΙΛΟ

3,41

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,46

Α4 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ Α.Ο
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΣΠΑΛΑ ΚΙΜΑΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)

ΚΙΛΟ

7,94

ΚΙΛΟ

4,94

ΧΟΙΡΙΝΑ
1

ΣΠΑΛΑ Α.Ο
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Α5 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)

1

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ

ΚΙΛΟ

7,69

2

ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ

ΚΙΛΟ

4,27

3

ΚΙΛΟ

9,82

4

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΡΙΑ & ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ (ΤΥΠΟΥ
ΚΑΣΕΡΙ, EDAM, GOUDA)

ΚΙΛΟ

6,02

5

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1 ΛΙΤΡΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,02

6

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 GR

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,88

Α6 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ

ΚΙΛΟ

ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)
11,14

Α7 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΚΩΚΑΚΙΑ

2

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)

ΚΙΛΟ

9,73

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,44

Α8 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)

ΠΑΤΑΤΕΣ

KIΛΟ

0,68

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ

ΚΙΛΟ

0,65

ΝΤΟΜΑΤΕΣ

ΚΙΛΟ

1,59

ΜΑΡΟΥΛΙ ΣΓΟΥΡΟ

ΚΙΛΟ

1,54

ΛΑΧΑΝΟ

ΚΙΛΟ

0,65

ΜΗΛΑ

ΚΙΛΟ

1,22

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

ΚΙΛΟ

0,90

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΚΙΛΟ

0,44

ΚΑΡΟΤΑ

ΚΙΛΟ

0,97

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,55

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

ΚΙΛΟ

0,88

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ

ΚΙΛΟ

1,68

ΜΑΪΔΑΝΟ

ΜΑΤΣΑΚΙ

0,53

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ

ΚΙΛΟ

1,84

ΣΠΑΝΑΚΙ

ΚΙΛΟ

1,65

ΣΕΛΙΝΟ

ΚΙΛΟ

0,71

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΚΙΛΟ

1,72

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΚΙΛΟ

2,21

ΒΕΡΥΚΟΚΑ

ΚΙΛΟ

1,33

Α9 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)

1

ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ

ΚΙΛΟ

1,59

2

ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ 700GR

ΚΙΛΟ

2,11

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 39830000-9
Β - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

1

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΤΕΜ

6,50

2

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΜ

2,30

3

ΧΛΩΡΙΝΗ 1L

ΤΕΜ

0,90
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4

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΤΕΜ

2,00

5

ΤΕΜ

3,50

6

ΣΑΜΠΟΥΑΝ
ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
300ML

ΤΕΜ

2,80

7

ΣΑΠΟΥΝΙ

ΤΕΜ

0,55

8

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

ΤΕΜ

1,40

9

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

ΤΕΜ

3,30

10

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΜ

4,00

11

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

ΤΕΜ

2,40

12

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ

0,90

13

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ

ΤΕΜ

0,50

14

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΤΕΜ

1,10

2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ανά ωφελούμενη οικογένεια
Α.Α.

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ προμήθειας για όσους μήνες ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β
ΣΥΝΟΛΟ
απαιτηθεί μέχρι την εργασιακή επανένταξη ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ
της ωφελούμενης οικογένειας/μονάδας ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΗΝΑ & ΑΝΑ
ΜΗΝΑ & ΑΝΑ
και/ή μέχρι την εξάντληση του συνολικού ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ
ποσού της ετήσιας δαπάνης:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (€) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (€)
Προμήθεια ειδών διατροφής και οικιακής Έως 180 €
Έως 70 €
χρήσης για μία ωφελούμενη
οικογένεια με έναν γονέα και ένα ανήλικο
τέκνο

2

Προμήθεια ειδών διατροφής και οικιακής
χρήσης για μία ωφελούμενη
οικογένεια με έναν γονέα και ένα ανήλικο
τέκνο

Έως 180 €

Έως 70 €

3

Προμήθεια ειδών διατροφής και οικιακής
χρήσης για μια ωφελούμενη

Έως 145 €

Έως 55 €

4

Προμήθεια ειδών διατροφής και οικιακής
χρήσης για ένα ωφελούμενο

Έως 145 €

Έως 55 €

5

Προμήθεια ειδών διατροφής και οικιακής
χρήσης για μία ωφελούμενη οικογένεια 2
συζύγους

Έως 180 €

Έως 70 €

6

Προμήθεια ειδών διατροφής και οικιακής
χρήσης για μία ωφελούμενη οικογένεια 2
συζύγους

Έως 180 €

Έως 70 €

7

Προμήθεια ειδών διατροφής και οικιακής
χρήσης για μία ωφελούμενη οικογένεια 2
συζύγους

Έως 180 €

Έως 70 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 13% για την
κατηγορία Α κ' 23% για την κατηγορία Β
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)

9,734,51
1.265,49

2.439,02
560,98

11.000

3.000

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων, βάσει των οποίων,
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θα ανατεθεί από το Δήμο Καρδίτσας, η προμήθεια ειδών διατροφής και οικιακής χρήσης,
σύμφωνα με την οποία κάθε ωφελούμενη οικογένεια θα προμηθεύεται τα ανωτέρω είδη, στα
πλαίσια του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», όπως ενδεικτικά αναφέρονται
στη συγγραφή των ειδών.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Οι διατάξεις της αποφ. 11389/23/3/93 του ΥΠ.ΕΣ., το Π.Δ. 323/87 όπως τροποποιήθηκαν
μεταγενέστερα και ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης καθώς και ο Ν.
3463/2006.
Άρθρο 3ο:
Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί στο σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού ή ανά ομάδα.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει, μετά από
την έκπτωση που θα προσφέρουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι, επί του συνόλου του
προϋπολογισμού ή επί του συνόλου του προϋπολογισμού ανά ομάδα.
Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή
ίση προς το 5% του καθαρού ποσού της σύμβασης. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα
επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.
Δεν είναι υποχρεωτική η εκταμίευση όλου του ποσού της σύμβασης, η οποία θα ισχύει
από την υπογραφή της και μέχρι 30-09-2016, ημερομηνία λήξης του Φυσικού Αντικειμένου
του προγράμματος. Σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος, θα μπορεί να
συνεχιστεί η προμήθεια των ειδών-προϊόντων από τους ωφελούμενους, μέχρι
εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης.
Άρθρο 4ο : Παράδοση - Παραλαβή προϊόντων
Τα είδη-προϊόντα, θα προμηθεύονται οι ίδιοι οι ωφελούμενοι, από τον προμηθευτή, ανά
μήνα με δική τους ευθύνη, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του
διαβατηρίου. Στην αρχή κάθε μήνα, προκειμένου να δικαιούται η ωφελούμενη
οικογένεια/μονάδα παραλαβή ειδών, απαιτείται να καταθέτει στον προμηθευτή βεβαίωση του
Δήμου Καρδίτσας ότι δικαιούται σίτιση για το μήνα αυτό. Ο προμηθευτής θα έχει την ευθύνη
ελέγχου, ώστε οι ωφελούμενοι να μην ξεπερνούν τη μηνιαία συνολική δαπάνη, που τους
αναλογεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Επίσης, θα εκδίδει μηνιαία τιμολόγια πώλησης
προϊόντων προς τον Δήμο Καρδίτσας, ξεχωριστά για κάθε ωφελούμενο. Το τιμολόγιο θα
εκδίδεται στο όνομα του Δήμου Καρδίτσας με την υποσημείωση, επί του τιμολογίου, του
ονοματεπωνύμου της ωφελούμενης οικογένειας και της ονομασίας του προγράμματος
«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ». Στο τιμολόγιο θα αναφέρεται η αρχική αξία των
προϊόντων, η συμφωνημένη έκπτωση αυτών, η υπολειπόμενη αξία, το ΦΠΑ και τέλος η
συνολική πληρωτέα αξία.
Άρθρο 5ο : Λοιποί Όροι
Οι ωφελούμενοι, δύνανται να προμηθεύονται είδη-προϊόντα από όλες τις κατηγορίες, χωρίς
να δεσμεύονται, πάντα όμως με την προϋπόθεση, πως δεν θα υπερβαίνουν την συνολική
μηνιαία επιδότησή τους και πως η προμήθεια θα αφορά μόνο προϊόντα-είδη διατροφής.
Άρθρο 6ο :
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κάθε φύσεως νόμιμες κρατήσεις - φόροι.
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής με
όλα τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά.
ΘΕ ΩΡ ΗΘ ΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Ο ΣΥΝΤ ΑΞ ΑΣ
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