ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Αλεξανδρούπολη, 13/07/2015

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 866

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(ΤΙΕΔΑ ΑΕ
ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία Κύπρου 17
68100 Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο

: 25510 88340

FAX

: 25510 88342

E-mail

: tourismaxd@hotmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
______________________________________________________________________
__________
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή δαπάνης για
την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών
παντοπωλείου για τις ανάγκες της επιχείρησης για το έτος 2015».
Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 13.114.99 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον τακτικό
προϋπολογισμό της ΤΙΕΔΑ ΑΕ.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους
όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί, που

ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και είναι
γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν την
προσφορά τους στα στα κεντρικά γραφεία της ΤΙΕΔΑ ΑΕ, επί της Πλατείας Κύπρου
17, Τ.Κ.:68100, στην Αλεξανδρούπολη μέχρι την Παρασλευή 17/7/2015 και ώρα
11:00 π.μ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης
Β) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου
Γ) Τεχνική Προσφορά
Δ) Οικονομική Προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
α/α Περιγραφή Υλικού
1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΛΙΤΡΑ ΡΟΔΙ
ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΑ
ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤΡΑ
ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΥΓΡΟ ΜΠΑΝΙΟΥ – ΑΛΑΤΩΝ 4lt
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ
2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 12 τεμ Χ 650
gr
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ ΖΑΚ Β'
4000 ΤΕΜ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 12 ΡΟΛΑ Χ
450 ΓΡ
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 750
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 1Χ1
ΛΕΥΚΑ 200Τ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 1Χ1,3
ΛΕΥΚΑ 15ΟΤ ΕΛΛΗΝΙ
ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΡΥΣΤΑΛ ΝΟ 5Ο
3 ΣΑΚΟΥΛΕΣ
Σακούλες απορ/των 70Χ90
Σακούλες απορ/των 90Χ120
ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΙΚΡΗ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 45 Χ 50 (20 ΣΑΚ)
4 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 10 Χ 15
VETTEX ΡΟΛΟ 14m
ΓΑΝΤΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
ΚΟΥΒΑΔΕΣ

Είδος
Μονάδων

Ενδεικτική
τιμή/τεμ
(€)

Συνολική Αξία
(€)

2
4
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κιβ
κιβ

4,00
5,95
4,65

8,00
23,80
372,00

7

κιβ

2,50

17,50

32
3
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κιλα
τεμ

4,08
8,54
9,80

130,56
25,62
196,00

5

κιβ

2,59

12,95

5

κιβ

2,20

11,00

30

τεμ

19,95

598,50

265

τεμ

11,90

3153,50

20

κιβ

2,60

52,00

43

κιβ

17,00

731,00

8

κιβ

17,00

136,00

3600

Δεσμ

0,70

2520,00

455
400

κιλά
κιλά

2,10
2,10

955,50
840,00

6

κιλά

0,96

5,76

τεμ
τεμ
τεμ
κουτιά
τεμ
τεμ

1,12
9,50
1,15
4,80
2,70
4,50

392,00
38,00
287,50
110,40
13,50
31,50

Ενδεικτική
Ποσότητα

350
4
250
23
5
7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Αλεξανδρούπολη .10 / 07 / 2015

10.662,59

Η προμήθεια διαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

ΤΜΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

1
2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΧΑΡΤΙΑ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ

3
ΔΙΑΦΟΡΑ
4

ΣΥΓ ΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο
Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η προμήθεια υλικών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων
ειδών παντοπωλείου της επιχείρησης για το έτος 2015, ως αναλυτικά περιγράφονται στην
τεχνική περιγραφή.
Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της ανακοίνωσης, η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις
διατάξεις:
1. Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ ΦΕΚ 185 τεύχος Β΄/23-93),
υπουργικές αποφάσεις 11389/93.
2. Του Δ.Κ.Κ. Ν. 3436 /2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Kοινοτικού κώδικα).
Η πίστωση θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. με συνολικό ποσό
13.114,99 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Άρθρο 3ο :Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση μετά
από εκδήλωση ενδιαφέροντος με τους όρους που καθορίζει η μελέτη σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και με κριτήριο
κατακύρωσης τη

χαμηλότερη προσφορά ανά τμήμα. Σε περίπτωση που περισσότεροι του

ενός προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.
Άρθρο 4ο :Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Η ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Β) Τεχνική Περιγραφή
Γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Δ) Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 5ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ.
- Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς
και τέλη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η οικονομική προσφορά θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς επί
ποινή αποκλεισμού.
Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής :
- Τιμή που
Φ.Π.Α.

θα αφορά την προσφερόμενη τιμή για κάθε ένα υλικό, χωρίς

- Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος των προϊόντων
Συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για
όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Άρθρο 6ο: Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος
και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο
24 υποχρεούται να προσέλθει στην ΤΙΕΔΑ Α.Ε. σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών
αλλά ούτε μεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της
ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 7ο :Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 8ο : Παράδοση
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά στην ΤΙΕΔΑ στις εγκαταστάσεις της

επιχείρησης (κάμπινγκ, ιαματικά λουτρά, γιορτή κρασιού κ.α.). κατόπιν παραγγελίας.
Η ΤΙΕΔΑ δεν υποχρεούται να καλύψει τις ποσότητες που αναγράφονται ούτε να καλύψει όλο
το ποσό της διατεθείσας πίστωσης αλλά η παραγγελία θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της
επιχείρησης. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την

εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών να εφοδιάζει
την επιχείρηση με την παραγγελθείσα ποσότητα.

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΙΕΔΑ.Α.Ε Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα
στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη
σύμβαση και στα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 9ο: Προθεσμία Περαίωσης

Η προμήθεια θα εκτελεστεί μέχρι τις 31/12/2015 με δυνατότητα παράτασης του
χρόνου περαίωσης μέχρι και τέσσερις (4) μήνες.

Άρθρο 10ο:Εγγυήσεις ποιότητας
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να
αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι δαπάνες επιστροφής στο προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην ΤΙΕΔΑ
των νέων σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Άρθρο 11ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων
διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης της προμήθειας. Επίσης τον
ανάδοχο βαρύνουν όλα τα ατυχήματα και οι ζημίες χωρίς καμία υποχρέωση της ΤΙΕΔΑ Α.Ε.
Ο ΦΠΑ βαρύνει την ΤΙΕΔΑ Α.Ε.
Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους
βαρύνει τον ανάδοχο.
Άρθρο 12ο :
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης
σε τρίτο χωρίς την έγκριση της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που
εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Έναντι της
ΤΙΕΔΑ Α.Ε. ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις ολόκληρον» υπεύθυνος μαζί με αυτόν που
τον υποκατέστησε.
Άρθρο 13ο : Λοιπές διατάξεις
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο Πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ Α.Ε.
Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης

