ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νοµός Φλώρινας
∆ήµος Φλώρινας
∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης &
Α̟οχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.)
Τεχνική Υ̟ηρεσία
Σ̟ηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα
Τηλ. 2385024555 & 2385024606

Προς :

Φλώρινα, 28-03-2018
Κάθε ενδιαφερόµενο

Α.Π. 1805
Θέµα: «Πρόσκληση υ̟οβολής ̟ροσφοράς για την ̟ροµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες ∆.Ε.Υ.Α.Φ.»
Η ∆.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 και την παρ. 3 του
άρθρου 330 του Ν. 4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε έγγραφες, σφραγισµένες
προσφορές για την προµήθεια γάλακτος για τους δικαιούµενους υπάλληλους της
∆.Ε.Υ.Α.Φ.
Η προµήθεια αφορά στην προµήθεια και παράδοση στη ∆.Ε.Υ.Α.Φ. 7.000,00 λίτρων
γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών για το έτος 2018 µε συνολική δαπάνη ποσού
7.700,00 ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α. ).
Η ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης είναι 31η ∆εκεµβρίου του 2018.
Το προς προµήθεια γάλα θα είναι αγελαδινό επώνυµο γάλα παστεριωµένο &
οµογενοποιηµένο µε 3,5% λιπαρά, σε συσκευασία ενός λίτρου, διάρκειας έως 30 ηµερών,
σύµφωνα µε τον Κώδικα ποτών και τροφίµων, όπως αυτός ισχύει σήµερα. Η ποιότητα του
προϊόντος θα είναι άριστη. Θα δίνεται σε συσκευασία του ενός λίτρου ( tetrapack ή PVC ).
Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης του γάλακτος, η
οποία πρέπει να είναι έως 30 ηµερών εντός ψυγείου. Επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά
συστατικά, δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά σε g, ασβέστιο, κτλ..
Το προϊόν θα διαθέτει παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας, πιστοποιητικό
ποιότητας και ελέγχου του HACCP ή και των αντιστοίχων των χωρών της ΕΕ. Θα
προέρχεται από νόµιµα σε λειτουργία εργοστάσια, µε εγκεκριµένη εγκατάσταση και κωδικό
έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου.
Η ∆.Ε.Υ.Α.Φ. καλεί τους ενδιαφερόµενους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που πληρούν
τις προϋποθέσεις , να συµµετέχουν και να καταθέσουν τις προσφορές, σύµφωνα µε το
συνηµµένο Έντυπο Προσφοράς, στο Πρωτόκολλο της επιχείρησης σε σφραγισµένο φάκελο,
όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προµηθευτή και ο τίτλος της προµήθειας .
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13-04-2018, ηµέρα

Παρασκευή .
Τρό̟ος Κατάθεσης ̟ροσφορών .
Α)

Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην

ανωτέρω προθεσµία, στο Πρωτόκολλο της ∆.Ε.Υ.Α.Φ..
Β) Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να φέρουν επί ποινή αποκλεισµού τα
παρακάτω :
- Την Οικονοµική Προσφορά.
- Την Τεχνική Προσφορά, που περιλαµβάνει την περιγραφή του προσφερόµενου
προϊόντος, καθώς τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή/και εγκρίσεις.
- Τα παρακάτω δικαιολογητικά, 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 :
- Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
- Φορολογική ενηµερότητα
- Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα .
Φλώρινα, 28-03-2018
Εσωτερική ∆ιανοµή :
o Οικονοµική Υ̟ηρεσία
o Γραφείο Προµηθειών
o Γραµµατεία

O Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α.Φ.

Αντώνιος Ν. Ζαέκης

Φλώρινα, 20-03-2018
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Προµήθεια :

«Προµήθεια Γάλακτος για τις
ανάγκες ∆.Ε.Υ.Α.Φ.»

Α.Π. 1576
Τεχνική Περιγραφή
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και παράδοση στη ∆.Ε.Υ.Α.Φ. 7.000,00 λίτρων
γάλακτος, για την κάλυψη των αναγκών για το έτος 2018 του προσωπικού της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.). Η προµήθεια θα εκτελεστεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η ενδεικτική δαπάνη για την προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των 7.700,00 Ευρώ µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%, η οποία θα χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό
προϋπολογισµό της ∆.Ε.Υ.Α.Φ. οικονοµικού έτους 2018 και ειδικότερα τον Κ.Α.
60.00.00.010.
Ο ανάδοχος - προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την απαιτούµενη ποσότητα γάλακτος
σε ηµερήσια βάση στους χώρους εργασίας των εργαζοµένων και ειδικότερα στα γραφεία της
∆.Ε.Υ.Α.Φ., Σπηλιάδου 14 και στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων στην περιοχή
Παλαιών Σφαγείων στη Φλώρινα, εκτός αν λάβει έγγραφη εντολή από την ∆.Ε.Υ.Α.Φ. που
να ορίζει διαφορετικό τρόπο παράδοσης.
Η µελέτη της προµήθειας αφορά ποσότητες γάλακτος για τις ανάγκες ∆.Ε.Υ.Α.Φ. για ένα
έτος.
Τεχνικές Προδιαγραφές
Το ζητούµενο γάλα θα είναι αγελαδινό επώνυµο γάλα παστεριωµένο & οµογενοποιηµένο µε
3,5% λιπαρά, σε συσκευασία ενός λίτρου, διάρκειας έως 30 ηµερών, σύµφωνα µε τον
Κώδικα ποτών και τροφίµων, όπως αυτός ισχύει σήµερα.
Η ποιότητα του προϊόντος θα είναι άριστη. Θα δίνεται σε συσκευασία του ενός λίτρου.
Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης του γάλακτος, η
οποία πρέπει να είναι έως 30 ηµερών εντός ψυγείου. Επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά

συστατικά ανά 100 ml γάλακτος δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά σε g , ασβέστιο ,
φώσφορο σε mg, βιταµίνες Α ,Β1,Β2,Β6,Β12, ενέργεια σε Kj ή Kcal.
Το προϊόν θα διαθέτει παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO
9001, πιστοποιητικό ποιότητας και ελέγχου του HACCP ή και των αντιστοίχων των χωρών
της ΕΕ.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

1

Γάλα παστεριωµένο &
οµογενοποιηµένο,3,5%
λιπαρά σε συσκευασία
ενός λίτρου διάρκειας
έως 30 ηµερών

λίτρο

∆ΑΠΑΝΗ

7.000,00

(ΕΥΡΩ)
χωρίς Φ.Π.Α

1,10

7.700,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (αριθµητικά)

7.700,00

Φ.Π.Α. 13%

1.001,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.701,00

Φλώρινα, 20-03-2018
Ο Συντάξας

Η Προϊστάµενη της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας

Νικόλαος Κεσίδης
Γραφείο Προµηθειών

Λεβένα Κωτσο̟ούλου
Πολιτικός Μηχανικός
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Γενική ∆/ντρια Υ̟ηρεσιών
Ερµιόνη Αβραµο̟ούλου – Ρόµ̟η
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης …………………………………………..……………………………,
έδρα …………........................................................, οδός …………………., αριθµός ……,
τηλέφωνο …………………., fax …………..
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

1

Γάλα παστεριωµένο &
οµογενοποιηµένο,3,5%
λιπαρά σε συσκευασία
ενός λίτρου διάρκειας
έως 30 ηµερών

λίτρο

∆ΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)
χωρίς Φ.Π.Α

7.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (αριθµητικά)
Φ.Π.Α. 13%
Ολογράφως ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Φλώρινα , …../…./2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α)

