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Φλώρινα, 17-04-2019
Κάθε ενδιαφερόμενο

Α.Π. 3506
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»
Η Δ.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 τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
Η προμήθεια αφορά στην προμήθεια και παράδοση με αυτοκίνητα-ψυγεία
αυτοδύναμου ψύξεως ( Π.Δ. 40/77 Άρθρον 11 ) στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 8.000,00 λίτρων γάλακτος
για την κάλυψη των αναγκών για το έτος 2019 με συνολική ενδεικτική δαπάνη ποσού
8.800,00 ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α. ).
Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι 31η Δεκεμβρίου του 2019.
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 Δ.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 30-04-2019, ημέρα
Τρίτη.

Τρόπος Κατάθεσης προσφορών .
Α)

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην

ανωτέρω προθεσμία, στο Πρωτόκολλο της Δ.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 Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εναλλακτικά δύναται να υποβληθεί
υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου (ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου
εκπροσώπου) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα .
- Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Επισημαίνεται ότι το ποινικό μητρώο, τα πιστοποιητικά μη πτώχευσης, εκκαθάρισης,
οι ένορκες βεβαιώσεις, πιστοποιητικό ΣΕΠΕ, κλπ., είναι σε ισχύ, εφόσον έχουν εκδοθεί
ισχύουν έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι σε
ισχύ, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα .
Φλώρινα, 17-04-2019
Εσωτερική Διανομή :
o Οικονομική Υπηρεσία
o Γραφείο Προμηθειών
o Γραμματεία

O Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Αντώνιος Ν. Ζαέκης
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Φλώρινα, 12-04-2019
Προμήθεια :

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

Α.Π. 3357
Τεχνική Περιγραφή
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και παράδοση στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 8.000,00
λίτρων γάλακτος, για την κάλυψη των αναγκών για το έτος 2019 του προσωπικού της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.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 8.800,00 Ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό
προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οικονομικού έτους 2019 και ειδικότερα τον Κ.Α.
60.00.00.009.
Ο ανάδοχος - προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την απαιτούμενη ποσότητα
γάλακτος σε ημερήσια βάση στους χώρους εργασίας των εργαζομένων και ειδικότερα στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., Σπηλιάδου 14 και στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
στην περιοχή Παλαιών Σφαγείων στη Φλώρινα, εκτός αν λάβει έγγραφη εντολή από την
Δ.Ε.Υ.Α.Φ. που να ορίζει διαφορετικό τρόπο παράδοσης.
Η μελέτη της προμήθειας αφορά ποσότητες γάλακτος για τις ανάγκες Δ.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.
Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως, που να φέρουν την
σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας και να είναι εφοδιασμένα με όλα τα
ενδεικνυόμενα έντυπα HACCP ή να έχουν πιστοποιηθεί βάση του ISO 22000:2005 για τη
διασφάλιση της ψυκτικής αλυσίδας του γάλακτος ( Π.Δ. 40/77 Άρθρον 11 ) .
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

(ΕΥΡΩ)
χωρίς Φ.Π.Α

Γάλα παστεριωμένο &
1

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

λίτρο

8.000,00

1,10

8.800,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (αριθμητικά)

8.800,00

Φ.Π.Α. 13%

1.144,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.944,00

Φλώρινα, 12-04-2019
Ο Συντάξας

Η Προϊστάμενη της Τεχνικής Υπηρεσίας

Νικόλαος Κεσίδης
Γραφείο Προμηθειών

Λεβένα Κωτσοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Γενική Δ/ντρια Υπηρεσιών
Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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Προμήθεια :

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

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης …………………………………………..……………………………,
έδρα …………........................................................, οδός …………………., αριθμός ……,
τηλέφωνο …………………., fax …………..
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)
χωρίς Φ.Π.Α

Γάλα παστεριωμένο &
1

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

λίτρο

8.000,00

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

Φλώρινα , …../…./2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

