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Κοζάνη
Αρ. πρωτ.

Tαχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τμήμα/Γραφείο
Συντάκτης/Πληροφορίες
Τηλ.
Fax
Email

: 2ο ΧΙΛ. Κοζάνης-Θεσ/κης
: 50100 Κοζάνη
: Προμηθειών
: Πεσλή Β.
: 24610 51540
: 24610 51550
: vpesli@deyakoz.gr

12/09/2021
: 56083

ΠΡΟΣ: 1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Τ.Κ. 50100 - ΚΟΖΑΝΗ
ΤΗΛ: 2461045323 FAX: 2461045936
Α.Φ.Μ. 998676764 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
E-MAIL: markati@otenet.gr
2. ΕΛΙΜΙΩΤΙΔΑ ΙΚΕ
4ο ΧΙΛ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Τ.Κ. 50100 - ΚΟΖΑΝΗ
ΤΗΛ: 2461045585-84 FAX: 2461045583
Α.Φ.Μ. 997769530 ΔOY ΚΟΖΑΝΗΣ
E-MAIL: Theodora@gatas.gr , Maria@gatas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Η ΔΕΥΑ Κοζάνης πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Λευκού
Παστεριωμένου Γάλακτος» με CPV:15511100-4, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.,
για ένα έτος, και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 (αρθ.328) και τις τροποποιήσεις του.
Η εν λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και έχει εγγραφή στον προϋπολογισμό της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (ΚΑ 60-02-99, 54-00-06), και σχετική έγκρισης δαπάνης ΑΓΔ 00277/05-09-2022 με
ΑΔΑ:6ΓΒ4ΟΡΥΑ-ΦΧ3, ΑΔΑΜ:22REQ011190284.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Παράρτημα όρων της προμήθειας.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει τα εξής :
1. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 του Ν.4412/2016)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 του Ν.4412/2016)
3. 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. (άρθρο 73 και 80 του Ν.4412/2016)
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου για τον διαγωνιζόμενο από το οποίο να προκύπτει ο διαγωνιζόμενος
δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία η οποία προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία ούτε έχει κινηθεί η διαδικασία για
κήρυξη πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή
οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΚ (2ο χλμ Κοζάνης-Θεσ/κης), έως και την
Παρασκευή 16-09-2022 και ώρα 13:30. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο Τμήμα
Προμηθειών στο τηλ 2461051540 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

KΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

έκδοση: 3η/ 22-06-2012
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2ο χλμ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ.: 2461051500
FAX: 2461051550

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Το παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης, περιλαμβάνει όλους τους όρους με βάση
τους οποίους θα εκτελεσθεί η «Προμήθεια Λευκού Παστεριωμένου Γάλακτος». Αντικείμενο της ανάθεσης
αυτής είναι η Προμήθεια και μεταφορά Λευκού Παστεριωμένου Γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με υποχρέωση παράδοσης του είδους στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σε μέρος που θα υποδειχτεί. Η
προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκυρηχθείσας ποσότητας (επί ποινή αποκλεισμού).
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ
24.000

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1,25 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
30.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

30.000,00 €
3.900,00 €
33.900,00 €

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 328) και με βάση το
παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα προκύπτουν από την συνδυασμένη
ερμηνεία τους. Η σειρά ισχύος σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται σε αυτά δεν συμφωνούν μεταξύ
τους καθορίζεται να είναι η παρακάτω :
1. Παράρτημα
2. Η Οικονομική Προσφορά που περιλαμβάνει τις προσφερόμενες τιμές.
Όλων πάντως των παραπάνω υπερισχύει η σύμβαση της προμήθειας (συμφωνητικό) που θα υπογραφεί με
τον ανάδοχο.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος εγγυάται για την ποιότητα του γάλακτος που θα προμηθεύσει και είναι υπεύθυνος με έξοδα του
να αντικαταστήσει κάθε εκτός προδιαγραφών ελαττωματικό προϊόν που παραδίδει.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, είναι υποχρεωμένος να τηρεί
όλους τους κανονισμούς ασφαλείας, είτε αυτοί προκύπτουν από αστυνομικές διατάξεις, είτε από την
νομοθεσία. Η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας αναφέρεται τόσον για το προσωπικό, όσο και για τα
μηχανήματα, αυτοκίνητα και λοιπό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση και μεταφορά του
γάλακτος.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες για δώδεκα μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση τους θα γίνει με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Μετά το πέρας των
ελέγχων η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή
απόρριψης) του είδους. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
προσκομίζει ενυπόγραφο τιμολόγιο αγοράς, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς η ποσότητα του είδους, η
ημερομηνία προσκόμισης και αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται με βάση τις κάθε φορά ποσότητες που παραδίδονται μετά από
εντολή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν.
4412/2016:
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(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
αποδεικτικό προσκόμισης του είδους στην αποθήκη.
(β) Τιμολόγιο του προμηθευτή.
(δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Η τιμή της ανάθεσης που θα προταθεί θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης
που θα υπογραφεί. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ο δε Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει την
επιχείρηση. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, ο
ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) και
με κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ & 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός Φ.Π.Α..
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα έκδοσης του
τιμολογίου.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία, εφόσον του ζητηθεί, για έλεγχο πιστοποιητικό
ποιότητας του Λευκού παστεριωμένου γάλακτος που προμηθεύει.
Η Υπηρεσία μπορεί, οποτεδήποτε το θελήσει, να λάβει δείγμα και ζητήσει την εξέταση του σε εργαστήριο,
ώστε να επιβεβαιώσει την ποιότητα του προμηθευόμενου γάλακτος, το κόστος των παραπάνω αναλύσεων
και δειγματοληψίας βαρύνει τον ανάδοχο.
Πάντως η τήρηση όλων της παραπάνω διαδικασίας δε απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για καλή
ποιότητα του λευκού παστεριωμένου γάλακτος που προμηθεύει.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ
ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ.
Το προϊόν θα πρέπει να είναι νωπό παστεριωμένο, μέσα σε χάρτινη συσκευασία ή πλαστική φιάλη
(συσκευασία PET) του ενός (1) λίτρου και θα πληρεί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.
Θα προέρχεται, δε, από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με
κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου.
Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο, ευρέως διαδεδομένο στην ελληνική αγορά, αναγνωρισμένο από το
ευρύ καταναλωτικό κοινό και υποχρεούνται, επίσης, να αναφέρουν:
1) Τη σύσταση σε θρεπτικά συστατικά του προσφερόμενου γάλακτος
2) Τη διάρκεια ζωής

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΣΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΤΑΒΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Η προσφορά για την ανάθεση προμήθειας Λευκού παστεριωμένου γάλακτος θα κατατεθεί σύμφωνα με το
παρακάτω υπόδειγμα
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Την Προμήθεια και Μεταφορά του Λευκού Παστεριωμένου Γάλακτος στους χώρους που
θα υποδειχθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για δώδεκα μήνες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΙΔΟΣ
Γάλα λευκό παστεριωμένο σε
συσκευασία 1lit

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ.

24.000

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ................................................................................
……………………………………………….……………………………………………………………………………..

ΚΟΖΑΝΗ ................................. 2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή-σφραγίδα)
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