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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.400,00 € πλέον ΦΠΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 6412/2019
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 6412/2020

µε ποσό 8.400,00
µε ποσό 6.000,00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
•
•
•
•
•

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια φρέσκου γάλατος για την κάλυψη των αναγκών του
προσωπικού της ∆.Ε.Υ.Α. Καλαµάτας για ένα (1) έτος .
Το φρέσκο γάλα πλήρες µε 3,5% λιπαρά ή µε λίγα λιπαρά 1,5% που θα προµηθευθεί η
∆.Ε.Υ.Α.Κ θα πρέπει να διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά του µετά από την οποιαδήποτε
επεξεργασία.
Το γάλα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να διατηρείται σε ψυγεία τα οποία θα
τοποθετηθούν σε όσους χώρους υποδειχθούν από την υπηρεσία και για όσο διάστηµα διαρκέσει
η προµήθεια.
Το γάλα θα παραδίδεται σε συσκευασία κουτιών του ενός λίτρου και όλα τα κουτιά θα φέρουν
πλαστικό πώµα .
Ο χρόνος, ο τόπος και η ποσότητα θα ορίζεται από την υπηρεσία της ∆ΕΥΑΚ.
Η παράδοση του γάλατος και η τοποθέτησή του εντός των ψυγείων θα γίνεται σε χώρο της των
συνεργείων της ∆ΕΥΑΚ, τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 14.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13%
1.872,00 € ήτοι 16.272,00 €.

Καλαµάτα Απρίλιος 2019
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας ενδιαφέρεται για την προμήθεια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας που διατίθεται στο Λιανικό Εμπόριο
σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, πλήρους (λιπαρά 3,5%) ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 1,5%) φρέσκου παστεριωμένου
γάλατος, σε συσκευασία εμφιάλωσης ενός (1) λίτρου. Το γάλα θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες,
φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κ.λ.π.) το οποίο θα πρέπει:
• Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7
βαθμούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C για
30λέπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ
των παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος.
• Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης.
• Αμέσως μετά την παστερίωση, να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C.
• Σε αυτή την θερμοκρασία των 6 βαθμών C συντηρείται.
• Η διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες.
Επιπλέον απαιτούνται τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά :
Το προϊόν μπορεί να είναι οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας, το οποίο θα καλύπτει τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές:
•
Προϊόν ευρείας κατανάλωσης, με διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερη των επτά ημερών.
•
Το προς προμήθεια γάλα πρέπει να έχει λευκό ή υπόλευκο χρώμα, ευχάριστη οσμή και τη χαρακτηριστική γεύση, υφή και
δομή του παστεριωμένου γάλατος
•
Πιστοποιημένο κατά HACCP (Σύστημα Διασφάλισης της Υγιεινής Τροφίμων) στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας,
συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει τα αποτελέσματα των
μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά
που του ζητείται και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Η ΔΕΥΑΚ μπορεί να παρακολουθεί
την όλη επεξεργασία με επιτροπή από ειδικούς στον τόπο παρασκευής . Η δαπάνη για τη μετάβαση και παρακολούθηση της
όλης επεξεργασίας παρασκευής βαρύνει τον υποψήφιο προμηθευτή.
•
Η συσκευασία του παστεριωμένου γάλατος θα είναι του (1) λίτρου (lt).
•
Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους
χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα
ακαταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του.
•
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. Η συσκευασία θα είναι σύμφωνη με τους όρους συσκευασίας και
διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων του άρθρου 85 Κ.Τ.Π. τα δε πώματα των συσκευασιών να είναι άθικτα και να
εφαρμόζουν κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα και η γνησιότητα του περιεχομένου.
•
Το προς προμήθεια γάλα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ή του εργοστασίου παραγωγής του ότι
δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό, οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά
τροποποιημένο υλικό και τέλος για την παραγωγή του προϊόντος δεν χρησιμοποιήθηκαν γενετικά τροποποιημένοι
μικροοργανισμοί (GMOs).
H Δήλωση αυτή θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο Τόπος Παράδοσης
Ο προμηθευτής οφείλει να εγκαταστήσει, με δικές του δαπάνες, σε όσους χώρους θα του υποδείξει η ΔΕΥΑΚ ψυγεία για τη
διατήρηση του γάλακτος καθ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και να συντηρεί τα ψυγεία χωρίς επιπλέον τίμημα.
Ο προμηθευτής θα παραδίδει τις ποσότητες που θα του ζητούνται από την υπηρεσία στα δικά του ψυγεία που θα έχει
τοποθετήσει σε κτήρια της ΔΕΥΑΚ.
Θα μεταφέρει και θα εφοδιάζει τα ψυγεία με δικό του προσωπικό κατά τις ώρες λειτουργίας της ΔΕΥΑΚ.
Άρθρο 2ο Χρόνος Παράδοσης
Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί παραδόσεις σύμφωνα με παραγγελία της υπηρεσίας μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και σε χρονικά διαστήματα που θα προσδιοριστούν από τη σύμβαση .
Άρθρο 3ο Εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης
ίση με 5% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του
γάλακτος .
Άρθρο 4ο Κρατήσεις
Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ ολοκλήρου κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση που θα εφαρμοστεί κατά το διάστημα από την
υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης .
Άρθρο 5ο Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσας προμήθειας θα επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ν.4412/2016.
Άρθρο 6ο Αποθήκευση προμηθευόμενου Γάλακτος
Ο προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος (φορτηγά ψυγεία
κ.τ.λ.). Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγείο ή ψυγεία στα κτίρια της ΔΕΥΑΚ , που θα υποδειχθούν. Ο
προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση του προϊόντος στα ψυγεία αυτά. Επίσης να προβαίνει σε τακτική
συντήρηση των ψυγείων αυτών (σε τριμηνιαία κατ ελάχιστον βάση που θα αποδεικνύεται με σχετικό έγγραφο που θα
συντάσσεται και θα συνυπογράφεται από συντηρητή και ορισμένο υπάλληλο της υπηρεσίας).Η χρέωση της συντήρησης θα
γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής αποδέχεται ότι σε περίπτωση βλάβης οφείλει να αντικαθιστά το ψυγείο που έχει βλάβη με άλλο ψυγείο. Η
δαπάνη αντικατάστασης θα βαρύνει τον προμηθευτή. Οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από προσωπικό του προμηθευτή.
Άρθρο 7ο Εργαστηριακές εξετάσεις
Εάν η Επιτροπή Παραλαβής θελήσει, πριν την οριστική παραλαβή, μπορεί να ζητήσει σπό τον προμηθευτή να διενεργηθούν
μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι μικροβιολογικοί παράγοντες και η χημική
σύσταση του υπό προμήθεια γάλακτος είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία . Το δικαίωμα αυτό το διατηρεί και κατά
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

1

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1LT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
σε λίτρα

ΤΙΜΗ
ανά
λίτρο

ΔΑΠΑΝΗ

12.000,00

1,20 €

14.400,00 €

Φ.Π.Α 13%

1.872,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

16.272,00 €
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Α/Α
1

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1LT
Φ.Π.Α 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :
…………………………………………………………………………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ : ( Υπογραφή & σφραγίδα)
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
σε λίτρα

ΤΙΜΗ
ανά λίτρο

12.000,00

……………….

ΔΑΠΑΝΗ

