ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων –
Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2016
Κ.Α. 15.6063.001, 20.6063.001,
30.6063.001 & 35.6063.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ
ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
127.169,07,€ (με
προαίρεση και ΦΠΑ 13%)
133.950,55 €

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:
ΠΙΣΤΩΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των
δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του, για ένα έτος από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ειδικότερα αφορά στην προμήθεια σε είδος «παστεριωμένο γάλα» για
το μόνιμο προσωπικό των συνεργείων του Δήμου και με σύμβαση ορισμένου και αορίστου χρόνου για ένα έτος
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το γάλα θα είναι αγελαδινό, παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, πλήρες (3,5% λιπαρά) ή ελαφρύ (1,5%
λιπαρά). Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 12542/0022/20-3-03 Φ.Ε.Κ. 441Τ.Β. 14-4-03 προβλέπεται η χορήγηση για
κάθε εργάσιμη ημέρα ενός λίτρου γάλακτος, φρέσκου ή μακράς διάρκειας.
Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων είναι:

α/α
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Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από PANAGIOTA
KAROPOULOU
Ημερομηνία:
2016.12.22

Σχέση Εργασίας

Άτομα

Ημέρες/μήνα

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (Κ.Α. 15.6063)
Μόνιμοι
4
25
ΙΔΑΧ
6
25
ΙΔΟΧ 8/Μηνης Διάρκειας έως 116
25
05-2017
ΙΔΟΧ 8/Μηνης Διάρκειας έως 181
25
06-2017
ΙΔΟΧ 8/Μηνης Διάρκειας
175
25
ΣΥΝΟΛΟ (ΛΙΤΡΑ)
Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού Καθαριότητας (Κ.Α. 20.6063)
Μόνιμοι
36
25
ΙΔΑΧ
50
25
ΙΔΟΧ (έως 31.12.2017)
49
25
ΣΥΝΟΛΟ (ΛΙΤΡΑ)

Μήνες

Ποσότητα
(λίτρα)

11
11

1.100
1.650

5

750

6

150

8

35.000

Σύνολο
(λίτρα)

38.650

11
11
11

9.900
13.750
13.475
37.125

α/α
Γ
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Δ
1
2

Σχέση Εργασίας

Άτομα

Υπηρεσία Πρασίνου (Κ.Α. 35.6063)
Μόνιμοι
ΣΥΝΟΛΟ

8

Τεχνική Υπηρεσία (Κ.Α. 30.6063)
Μόνιμοι
ΙΔΑΧ
ΣΥΝΟΛΟ

10
3

Ημέρες/μήνα

Μήνες

25

11

Ποσότητα
(λίτρα)

Σύνολο
(λίτρα)

2.200
2.200

25
25

11
11

2.750
825
3.575

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 20%

81.550
16.310

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλη την προβλεπόμενη ποσότητα σε περίπτωση μείωσης
του αριθμού των δικαιούχων, πχ σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, πρόωρης λύσης
σύμβασης, κ.α.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 20% τη συνολική
ποσότητα της προμήθειας, για την κάλυψη αναγκών σε περίπτωση πρόσληψης επιπλέον προσωπικού.

Λαμία, Νοέμβριος 2016
Η συντάξασα

Αγγελική Μακρυγιάννη
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»

Σελ.1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων –
Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2016
Κ.Α. 15.6063.001, 20.6063.001,
30.6063.001 & 35.6063.001

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
α/α

1

2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Κ.Α. 15.6063)
Καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισµού
( Κ . Α . 20.6063)

3

Τεχνική Υπηρεσία
( Κ . Α . 30.6063)

4

Υπηρεσία Πρασίνου
( Κ . Α . 35.6063)

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Νωπό
παστεριωμένο
γάλα αγελαδινό
πλήρες ή
ελαφρύ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ:

«ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ
ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
127.169,07,€ (με
προαίρεση και ΦΠΑ 13%)
133.950,55 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜ.ΜΟΝ.
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

lt

38.650

1,15

44.447,5

lt

37.125

1,15

42.693,75

lt

3.575

1,15

4.111,25

2.200

1,15

2.530

16.310

1,15

18.756,50

lt
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)

112.539,00

Φ.Π.Α. 13%

14.630,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

127.169,07

ΛΑΜΙΑ, 15/11/2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ, 15/11/2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΤΟΠΙΚΗΣ
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αγγελική Μακρυγιάννη
Μηχ/γος Μηχ/κος

Κων/νος Στεφανής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»

Σελ.2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων –
Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2016
Κ.Α. 15.6063.001, 20.6063.001,
30.6063.001 & 35.6063.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:
ΠΙΣΤΩΣΗ:

«ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ
ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
127.169,07,€ (με
προαίρεση και ΦΠΑ 13%)
133.950,55 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του
Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Λαμιέων για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
Το προς προμήθεια φρέσκο γάλα θα παραδίδεται σε ημερήσια βάση σε κάθε δικαιούχο σε συσκευασία του
ενός (1) λίτρου. Θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις
προδιαγραφές της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και θα είναι σύμφωνο με τις οδηγίες Ε. Ε.
92/46 και 94/71 και το Π. Δ. 56/1995. Το γάλα θα έχει υποστεί μία μόνο παστερίωση.
Το γάλα θα είναι φρέσκο παστεριωμένο σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους
που αφορούν την ποιότητα και τηv συσκευασία, με καπάκι για ευκολία στη χρήση, σε συσκευασία
εμφιάλωσης (1) λίτρου είτε από υλικό tetrapack ή από υλικό PVC κατάλληλο για τρόφιμα
σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας που
διατίθεται στο λιανικό εμπόριο.
Το προϊόν θα είναι από αγνό φρέσκο αγελαδινό γάλα, το οποίο πρέπει να είναι πλήρες
παστεριωμένο, ομογενοποιημένο σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8 του Ν. 4254/ΦΕΚ
85/7-4-2014 ως «παστεριωμένο γάλα».Το γάλα θα είναι 3.5% λιπαρά ή ημι-αποβουτυρωμένο (λιπαρά
1,5%). Θα πρέπει επίσης να διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο
κτλ) τα οποία θα αναγράφονται στην τυπωμένη ετικέτα του προϊόντος. Η συσκευασία θα είναι ειδικού υλικού
που θα πληροί τους όρους της προβλεπόμενης εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κώδικα
(ΦΕΚ 788Β/87).
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8
του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 ως
«παστεριωμένο γάλα» νοείται τόσο το γάλα με την ένδειξη «γάλα ημέρας» διάρκειας δύο (2) ημερών όσο και
το «παστεριωμένο γάλα» διάρκειας επτά (7) ημερών.
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία προϊόντος όπως (σύνθεση, όγκος, ημερομηνία
παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, οι συνθήκες διατήρησης και
χρήσης, διατροφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κτλ) και γενικά όλα τα απαραίτητα
στοιχεία που αφορούν τον τρόπο παραγωγής και συσκευασίας (τρόπος, χρόνος, παρτίδα). Τέλος στη
συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο
με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»

Σελ.3

Η ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος θα είναι η ίδια ή η προηγούμενη ημέρα,
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικα ποτών & τροφίμων και να πληροί τις ισχύουσες
αγορανομικές & υγειονομικές διατάξεις.
Το προϊόν θα προέρχεται από εργοστάσια που θα λειτουργούν νόμιμα και θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση
με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας
αυτού.
Το προϊόν θα διαθέτει παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνής σειράς ISO, συγκεκριμένα ISO
22000 ή άλλο ισοδύναμο (FSSC: 22000, BRC, IFS κλπ), πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του HACCP ή και
αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε.. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης με ευθύνη του αναδόχου, στους χώρους που
θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά,
με ποινή αποκλεισμού, και δείγμα του προσφερόμενου γάλακτος, το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση
από αναγνωρισμένο εργαστήριο. Η ετικέτα του προσφερόμενου γάλακτος θα επισυνάπτεται στην προσφορά,
την οποία θα καταθέσουν οι υποψήφιοι προμηθευτές.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες χρειάζεται να
ανταποκρίνεται :
1.

Περιγραφή είδους: λευκό φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά ή χαμηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά.
2. Περιεκτικότητα σε λιπαρά : 3,55 % με μέγιστη απόκλιση  0,5 % (για το πλήρες σε λιπαρά γάλα) ή 1,55
% με μέγιστη απόκλιση  0,5 % (για το γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αντίστοιχα).
3. Σημείο πήξης : το πολύ –0,520o C.
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ουσίες : 32 γραμμάρια ανά λίτρο.
5. Στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους : τουλάχιστον 8,50 %.
6. Αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης.
7. Θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης.
8. Παθογόνα μικρόβια (Listeria monocytogenes, salmonella spp.) : απουσία σε 25 g., n=5, c=0, m=0, M=0.
9. Κολοβακτηρίδια (ανά ml) : n=5, c=1, m=0, M=5.
10. Περιεκτικότητα σε μικρόβια στους 21o C (μετά από επώαση πέντε ημερών στους 6o C) ανά ml: n=5, c=1,
m=5 x 104, M=5 x 105.
όπου :
n = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας που αποτελούν το δείγμα,
m = τιμή κατωφλίου του αριθμού των βακτηρίων. Το αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό αν σε καμιά
μονάδα δειγματοληψίας ο αριθμός των βακτηρίων δεν υπερβαίνει το m.
Μ = οριακή τιμή του αριθμού των βακτηρίων. Το αποτέλεσμα θεωρείται ως μη ικανοποιητικό αν σε μία ή
περισσότερες μονάδες δειγματοληψίας ο αριθμός των βακτηρίων είναι τουλάχιστον ίσος προς Μ,
c = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας των οποίων ο αριθμός των βακτηρίων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ
m και Μ. Το δείγμα θεωρείται ακόμα αποδεκτό αν στις άλλες μονάδες δειγματοληψίας ο αριθμός
βακτηρίων δεν υπερβαίνει το m.

Επίσης ο προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος
(φορτηγά ψυγεία κ.τ.λ.). Ο προμηθευτής οφείλει να εγκαταστήσει, με δικές του δαπάνες, σε όσους χώρους
θα του υποδείξει ο Δήμος ψυγεία για τη διατήρηση του γάλακτος καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και να
συντηρεί τα ψυγεία χωρίς επιπλέον τίμημα.
Η συνολική ποσότητα προβλέπεται ότι θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου για ένα έτος από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης. Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παράτασης του συμβατικού χρόνου έως και
τρεις μήνες.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»

Σελ.4

Ο προμηθευτής θα παραδίδει τις ποσότητες που θα του ζητούνται σύμφωνα με τα αιτήματα του Δήμου. Θα
μεταφέρει και θα εφοδιάζει τα ψυγεία με δικό του προσωπικό κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου.
Στοιχεία προσφοράς
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζομένου θα δίδονται υποχρεωτικά:
1. Το σχετικό δείγμα.
2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία , περιγραφές, (prospectus) στην Ελληνική.
3. Κατάλογος πωλήσεων παρομοίων ειδών στην Ελλάδα .

ΛΑΜΙΑ, 15/11/2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ, 15/11/2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΤΟΠΙΚΗΣ
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αγγελική Μακρυγιάννη
Μηχ/γος Μηχ/κος

Κων/νος Στεφανής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»

Σελ.5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων –
Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2016
Κ.Α. 15.6063.001, 20.6063.001,
30.6063.001 & 35.6063.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:
ΠΙΣΤΩΣΗ:

«ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ
ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
127.169,07,€ (με
προαίρεση και ΦΠΑ 13%)
133.950,55 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1Ο : Αντικείμενο διαγωνισμού
Η μελέτη αφορά προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για ένα έτος από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 105.974,22€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%). Κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, ο Δήμος διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 20%, Συνεπώς η συνολική δαπάνη
με προαίρεση ανέρχεται σε 127.169,07 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%).
Άρθρο 2Ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 147/Α), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Του Νόμου 3852/ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 3Ο : Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :
- Η διακήρυξη της δημοπρασίας.
- Η συγγραφή υποχρεώσεων μετά τεχνικής περιγραφής.
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
Άρθρο 4Ο : Προσφερόμενη Τιμή
4.1 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ως εξής:
 Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ, καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ
τρίτων κρατήσεων.
 ΦΠΑ σε ποσοστό τοις εκατό (%) και σε ποσό επί της παραπάνω διαμορφωμένης τιμής.
 Συνολική τιμή με ΦΠΑ.
Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιμή της προσφοράς.
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4.2 Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για το προσφερόμενο είδος.
Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά,
θεωρείται ότι δεν προσφέρεται καθόλου.

Άρθρο 5Ο : Προέλευση των προσφερόμενων ειδών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης, παραγωγής και συσκευασίας των ειδών που
προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.
2. Το εργοστάσιο το οποίο θα παρασκευάσει τα προσφερόμενα είδη, (εφόσον φυσικά δεν τα παράγει ο ίδιος)
ή τον παραγωγό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.
Άρθρο 6Ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών
6.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες
6.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη
της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα
του διαγωνισμού.
Άρθρο 7Ο : Διαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη - Κατακύρωση
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η
χαμηλότερη τιμή, λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.


Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.



Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και
την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους
καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες
θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί
κατακύρωσης ή μη.
Άρθρο 8ο : Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης
8.1 Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα (1) έτος από την υπογραφή της.
8.2 Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου
προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3)
μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που
καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί καθημερινές παραδόσεις σύμφωνα με την παραγγελία του Δήμου μετά την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Προθεσμία παράδοσης ορίζεται η μία ημέρα και η αντίστοιχη ποσότητα
γάλακτος θα παραδίδεται στους δικαιούχους στον χώρο που θα ορίσει η υπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται
με δική του δαπάνη να προσκομίσει και να συντηρεί σε καλή λειτουργία ψυγεία διατηρήσεως του προϊόντος
στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.
Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται εντύπως η ημερομηνία της παστερίωσης και η ημερομηνία
λήξης και να παραδίδεται σε ψυγεία ,τα οποία ο Προμηθευτής θα παραδώσει δωρεάν στους τόπους που θα
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του ορίσει ο Δήμος. Τα ψυγεία θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα και δυσοσμία και θα
επιστρέφονται στον προμηθευτή στο τέλος της σύμβασης.
Η ημερομηνία λήξης του γάλακτος που θα παραδίδεται από τον προμηθευτή δεν θα αντιστοιχεί σε χρονικό
διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών από την ημέρα παραλαβής του από το Δήμο.
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την
επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα
του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης
και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να
παραδώσει το υλικό.
Εφόσον υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να
επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου πρόστιμο κατά το αρθρ. 207 του Ν.4412/2016.
Καθυστερήσεις που οφείλονται στον Δήμο δεν προσμετρώνται στο χρόνο παράδοσης διότι η εταιρεία δεν
δύναται να παρακρατά για κανένα λόγο και αιτία περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, παραιτούμενη με την
υπογραφή της σύμβασης του δικαιώματος επίσχεσης.
Επίσης εφόσον κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις
η αρμόδια επιτροπή παραλαβής προτείνει αντικατάσταση αυτών και αν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα, πέραν της έκπτωσης ο Δήμος δύναται να προβεί στην κάλυψη τους ως δαπάνες
με την εγγυητική του αναδόχου.
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εγκαταστήσει ικανό αριθμό ψυγείων στους συγκεκριμένους χώρους
παράδοσης (Δημοτικό Γκαράζ, Φυτώριο, Κεντρικό Δημαρχείο) έχοντας και την ευθύνη συντήρησής τους, για
την τοποθέτηση και συντήρηση των παραδιδόμενων ποσοτήτων γάλακτος
Με κάθε παράδοση ειδών θα εκδίδονται δελτία αποστολής, και στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα
τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά υπηρεσία και με τις τιμές σύμφωνα με την
υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου (τιμές μονάδος).

ΛΑΜΙΑ, 15/11/2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ, 15/11/2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΤΟΠΙΚΗΣ
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αγγελική Μακρυγιάννη
Μηχ/γος Μηχ/κος

Κων/νος Στεφανής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων –
Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2016
Κ.Α. 15.6063.001, 20.6063.001,
30.6063.001 & 35.6063.001

ΠΙΣΤΩΣΗ:

«ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ
ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
127.169,07,€ (με
προαίρεση και ΦΠΑ 13%)
133.950,55 €

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων
……………………………………………………………………………………..……………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………….……………………………………………………………………………………
µε έδρα τ…………………..………………οδός …………………………………………..………………… αριθµ. ….…....…..
Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: …………………………………………………
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της
προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς
επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας.

Α. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Τιμή Προσφοράς
€ /Τεμ
Α/Α
1

Περιγραφή

Αριθμητικά

Ολογράφως

Νωπό γάλα αγελαδινό πλήρες ή
ελαφρύ

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1

Ποσότητα
(λίτρα)

Περιγραφή
Νωπό γάλα αγελαδινό πλήρες ή
ελαφρύ

Τιμή
Προσφοράς
€ /lt

81.550
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ

……………………………….
(τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – υπογραφή)

Δαπάνη €

