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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θέμα: Προμήθεια Τροφίμων (Γάλα) για τις ανάγκες του προσωπικού του ΔΟΚΟΙΠΠ, με απευθείας
ανάθεση.
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' « Δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
 Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.10 Ν.4412/2016
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα.
 Την υπ’αριθ. 745/2018 απόφαση Δημ.Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΝΘ7ΩΗ5-ΡΟΞ) περί κήρυξη έκπτωτου
της Προμηθευτικής Συνεργασίας Παντοπωλών ΣΥΝ.ΠΕ Ν.Χανίων από την ανάθεση για την
προμήθειας τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων για τις
ομάδες29:Προμήθεια γάλακτος του προσωπικού του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π, 30:Είδη Παντοπωλείου με
13% ΦΠΑ του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π, ομάδα 32: Ελαιόλαδο του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π, ομάδα 33:Κατεψυγμένα
λαχανικά του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π, λόγω μη προσέλευσης για την υπογραφή της σύμβασης
 την αριθ. 651/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙΕΜΩΗ5-Ν2Π) περί ανάθεση
της ανωτέρω προμήθειας τροφίμων με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο άρθρου 6
παρ.10 Ν.4412/2016
 Την αριθ. Α-123/2018 ΠΑΥ του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π που δεσμεύει πίστωση στον Κ.Α 15-6063 ποσού
2.939,20 με επέκταση και στα έτη 2019, 2020
 Την αριθ. 35/2018 απόφαση(ΑΔΑ Ω5ΔΡΟΚΛΧ-ΥΟΡ ) της Εκτελεστικής Επιτροπής του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
( Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), περί διάθεση πίστωσης των ποσών για την προμήθεια τροφίμων. Συγκεκριμένα
από τον Κ.Α 15-6481.001 ποσού 147.723,11 € με επέκταση και στα έτη 2019, 2020, από τον Κ.Α
60-6481.001 ποσού 45.725,12 € με επέκταση και στα έτη 2019, 2020, από τον Κ.Α 15-6481.003
ποσού 3.095,03 με επέκταση και στα έτη 2019, 2020, από τον Κ.Α 15-6473 ποσού 4.120,93 με
επέκταση και στα έτη 2019, 2020, από τον Κ.Α 15-6063 ποσού 2.939,20 με επέκταση και στα
έτη 2019, 2020)
 Την υπ’αριθμό 282/01-06-2018 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 Τις ανάγκες του ΔΟΚΟΙΠΠ που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη.
Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την Προμήθεια Τροφίμων και συγκεκριμένα:
Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού του ΔΟΚΟΙΠΠ, συνολικού προϋπολογισμού 17.635,19 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η Προμήθεια αφορά την περίοδο δύο ετών αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης . Είναι
δυνατή η παράταση της σύμβασης, για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες, με τους ίδιους όρους της
αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το
χρόνο της παράτασης, ούτε υπέρβαση των ποσοτήτων της παρούσας ανάθεσης ούτε και περαιτέρω
οικονομική επιβάρυνση.

Μαζί με την οικονομική προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε προς απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου εξαμήνου.
Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γγ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής σε ισχύ
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου
Αναλυτικά:
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ
Α/Α CPV

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

Γάλα μακράς
15511100-4 διαρκείας πλήρες
3,5% 1Lt

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρο

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
15764

ΤΙΜΗ/Μ.Μ ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
0,99

15.606,36

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

15.606,36

ΦΠΑ 13%

2.028,83

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17.635,19

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων,
Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, έως και την Παρασκευή 07/12/2018 με την ένδειξη προς: Γραφείο
Προμηθειών του Δήμου Χανίων «Προσφορά για την Προμήθεια Τροφίμων (Γάλα) για τις ανάγκες του
προσωπικού του ΔΟΚΟΙΠΠ, με απευθείας ανάθεση»
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

