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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ»

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας – Π.Στ.Ε., κατόπιν των με αριθ. Πρωτ.  

226055_5340/04-10-2022 [ΑΔΑΜ: 22REQ011360765) και 227344_5364/05-10-2022 

Πρωτογενούς και Τεκμηριωμένου αιτήματος αντίστοιχα, του Τμ. Προμηθειών της Π.Ε. 

Βοιωτίας,  προτίθεται να προβεί στην Προμήθεια Γάλακτος εργαζομένων σε δικαιούχους 

υπαλλήλους της Π.Ε. Βοιωτίας για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή της ΚΥΑ 43726/7.6.2019 

(ΦΕΚ 2208/τ.Β/8.6.2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA 

α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» 

όπως τροποποιήθηκε μερικώς από την ΚΥΑ 87669/9.12.2019 (ΦΕΚ 

4584/τ.Β/13.12.2019), με κατάθεση έγγραφων προσφορών και κριτήριο ανάθεσης το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα κάθε φορά 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσης, 

όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από 

το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας ή αντίστοιχου τμήματος 

όμορου νομού εφόσον το συγκεκριμένο τμήμα δεν εκδίδει Δελτίο Μέσης Τιμής του 

αντίστοιχου προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 

(Α33).

Το συνολικό ποσό της προσφοράς δεν μπορεί να ξεπεράσει το σύνολο του 

προϋπολογισμού για το οποίο θα δοθεί η προσφορά, και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 05.073.1459  

και για τον οποίο έχει εκδοθεί η κάτωθι απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:

Η α) Α/Α 933 με αριθ. πρωτ. 5826/11-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΔ2Ρ7ΛΗ-ΦΝ6),  

0008040510

mailto:gkarali@pste.gov..gr




[2]

β) η αντίστοιχη βεβαίωση με α/α  1081 της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του 

Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς  της προμήθειας, έως και την 30η Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με το 

άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο Τμήμα Γραμματείας Δ/νσης 

Διοικητικού Οικονομικού ΠΕΒ, Δ/νση Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά (email: ddoik-vio@pste.gov.gr)

Η προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο (Κυρίως φάκελος), στον οποίο  

εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

Τα στοιχεία του προσφέροντα

Ο τίτλος της προσφοράς «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα υπάρχουν δύο υποφάκελοι σφραγισμένοι με την ένδειξη 

εξωτερικά

Α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής, στον οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης στην περίπτωση νομικού προσώπου και Υπεύθυνη 

Δήλωση με την οποία ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι

1. Δεν συντρέχει κανένα κώλυμα συμμετοχής στην διαδικασία της σύμβασης και πληρεί όλα 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία Πρόσκληση

2. Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι κυρώσεις του οριζόντιου 
αποκλεισμού, από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, σύμφωνα τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016 άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

3. ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς 
καμία μεταβολή και

4. ότι θα προσκομίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τα νομίμως προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης, που θα ζητηθούν από το τμήμα 
Προμηθειών

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
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Β) Οικονομική Προσφορά, ο οποίος θα περιέχει το αντίστοιχο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς (της Τεχνικής Περιγραφής),  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 

οικονομικό φορέα.

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 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) σύμφωνα με 

τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 

4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52/01-04-2019) – Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4412/2016, μετά την 

ανάδειξη   θα είναι σε θέση να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

γ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσει

δ. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

ε. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (για συμμετοχή σε διαγωνισμό) από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους

στ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για συμμετοχή σε διαγωνισμό) από τους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους – μέλους (άρθρο 80 παρ.2 του 
Ν.4412/2016)

ζ. Έγγραφο που να αποδεικνύεται η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα,  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου 
Επιχείρησης» όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet.

η. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γ.Ε.ΜΗ.  & Πιστοποιητικό εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ. εάν απαιτείται

 Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (γ - η) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του 
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Τα ζ. και 
η. θα πρέπει να έχουν πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης από το taxinet (μετά την 
ημερομηνία αποστολής της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς).

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., 

κ.λ.π., ανάλογα με την νομική μορφή του οικονομικού φορέα).

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2023, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. είτε ταχυδρομικά, είτε με φυσική παρουσία, με κατάθεσή τους στη 

Γραμματεία Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕΒ (3ος, Φίλωνος 35-39, 32100  Λιβαδειά).

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

δεν παραλαμβάνονται.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕΒ (Φίλωνος 35-39 Διοικητήριο – 

Λιβαδειά).

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού και παρουσία των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές (Πρότυπο διακήρυξης ΕΑΑΔΗΣΥ – Ιούλιος 
2019 σελ. 44) με βάσει τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Για ότι δεν αναφέρεται στο παρόν ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του τμήματος 

Προμηθειών : 2261350290 (Π. Καραλή). Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη 

διευκρίνιση.

 Όλα τα επισυναπτόμενα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 Η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
      ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Για ενέργεια

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 Β. Κοινοποίηση:
-- Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη
-- Μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής

Γ. Εσωτερική Διανομή:
-- Χρον. Αρχείο τμήματος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα Πρόσκληση προβλέπεται  η Προμήθεια φρέσκου γάλακτος σε 

ημερήσια βάση τους δικαιούχους εργαζομένους  του προσωπικού της ΠΕ Βοιωτίας σύμφωνα 

με την ΚΥΑ 43726/7.6.2019 (ΦΕΚ 2208/τ.Β/8.6.2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε μερικώς από την ΚΥΑ 87669/9.12.2019 (ΦΕΚ 

4584/τ.Β/13.12.2019).

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ….. Στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου και στους 

συμβασιούχους μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, ανάλογα με τον 

κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας παρέχονται τα αναγκαία μέσα 

ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και παρέχεται επίσης ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια 

βάση στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας.

Το γάλα θα πρέπει να είναι οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας, ευρείας 

κατανάλωσης, με διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερης των επτά (7) ημερών. Πρέπει να έχει λευκό 

ή υπόλευκο χρώμα, ευχάριστη οσμή και τη χαρακτηριστική γεύση, υφή και δομή του 

παστεριωμένου γάλακτος. 

Επιπλέον τα γάλα θα έχει τις εξής προδιαγραφές:

Πρέπει να είναι φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό σε συσκευασία εμφιάλωσης ενός λίτρου 

(1). Η συσκευασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους συσκευασίας και διάθεσης 

γαλακτοκομικών προϊόντων του άρθρου 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.

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. Πρέπει επίσης να 

αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η 

ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής 

του.

Πιστοποιημένο κατά HACCP (Σύστημα Διασφάλισης της Υγιεινής Τροφίμων) στους τομείς 

παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης, ο 
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ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών 

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που ζητείται και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Το προμηθευόμενο γάλα θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ή του 

εργοστασίου παραγωγής 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).

Το γάλα θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, 

μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κλπ). 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 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί 

διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των παραπάνω συνθηκών για 

την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος. Επιβάλλεται να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση 

στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης. Επίσης, αμέσως μετά 

την παστερίωση, θα πρέπει να ψύχεται όσο το δυνατόν συντομότερα, σε θερμοκρασία που 

δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C όπου και θα συντηρείται με ευθύνη του παρασκευαστή 

για διάστημα έως και επτά ημέρες.

Οι ποσότητες γάλακτος είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με βάση την 

υπάρχουσα κατάσταση σε εργατοτεχνικό προσωπικό, τους υπαλλήλους με καθήκοντα 

επίβλεψης έργων και αντιμετώπισης πλημμυρών και χιονοπτώσεων, βάσει της σχετικής 

νομοθεσίας και της κατάστασης των δικαιούχων από τις Δ/νσεις της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και τις περιπτώσεις συντάξεων, 

αποχωρήσεων, σύναψη νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μετατάξεων, όπως 

ενδεχόμενη πρόσληψη προσωπικού ή μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

ορισμένου χρόνου, σε όλες τις διευθύνσεις, οι οποίοι θα είναι δικαιούχοι υπάλληλοι της 

παροχής  γάλακτος.

Συνεπώς, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να μην εξαντλήσει το σύνολο του 

προϋπολογισμού εφόσον το προσωπικό μειωθεί λόγω αποχωρήσεων (συντάξεις κλπ) και η 

σύμβαση θα ισχύει έως την εξάντληση των ποσοτήτων ή σε περίπτωση αύξησης του 

προσωπικού θα ισχύει η σύμβαση έως την εξάντληση της συμβατικής ποσότητας.
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για (1) ένα έτος ή έως την ανάλωση του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών εάν συμβεί πριν τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί έως την ανάλωση τυχόν υπολοίπων 

ποσοτήτων ή πιστώσεων που διαθέτει αυτή κατά τη λήξη της διάρκειάς της

Η μεταφορά των ποσοτήτων γάλακτος θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα με 

μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Το προϊόν από την ημερομηνία 

παρασκευής, παράδοσης στην έ δ ρ α  τ η ς  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς  Ε ν ό τ η τ α ς  

Β ο ι ω τ ί α ς  (Διοικητήριο Λιβαδειάς, Φίλωνος 35-39) έως την ημερομηνία λήξεως του 

δεν θα πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις περιεχομένου ή συσκευασίας οι οποίες θα 

οφείλονται σε μικροβιακές ή ενζυματικές αλλοιώσεις. Θα προστεθούν η Θήβα και η 

Αλίαρτος εφόσον υπάρχουν δικαιούχοι κι εκεί πάντα με εντολή της Δ/νσης Διοικητικού 

Οικονομικού.

Ο προμηθευτής οφείλει να εγκαταστήσει, με δικές του δαπάνες, σε όσους χώρους θα 

του υποδείξει η υπηρεσία, ψυγεία για την διατήρηση του γάλακτος καθ΄ όλη την διάρκεια 

της προμήθειας και να συντηρεί  τα ψυγεία χωρίς επιπλέον τίμημα. Ο προμηθευτής θα 

παραδίδει τις ποσότητες που θα παραγγέλνει η υπηρεσία εγκαίρως , σε δικά του ψυγεία, 

σε χώρο που θα του υποδειχθεί και θα τα εφοδιάζει με δικό του προσωπικό κατά τις ώρες 

λειτουργίας της υπηρεσίας.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς 

οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για τις δομές της Περιφερειακής Ενότητας και την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής, παράδοση όλων των προς προμήθεια ειδών στην 

διεύθυνση που θα υποδειχθεί από την Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας.

Κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη 

νόμιμα κάθε φορά διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 

ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας 

ή αντίστοιχου τμήματος όμορου νομού εφόσον το συγκεκριμένο τμήμα δεν εκδίδει 

Δελτίο Μέσης Τιμής του αντίστοιχου προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (Α33).
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Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο τέλος κάθε μήνα και στο 

100% των τμηματικά  προσκομιζομένων τιμολογίων, κατά τη διάρκεια της καλής 

εκτέλεσης της προμήθειας και με τη  σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση του προσφερόμενου 

είδους στους κατά τόπους χώρους παράδοσης της Περιφερειακής Ενότητας και  στο 

σημείο που θα υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία   εξόφλησης του τιμολογίου εκτός του Φ.Π.Α. που 

επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν 

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων 

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η τιμή είναι ενδεικτική και έχει προκύψει μετά από έρευνα αγοράς. Η ποσότητα 

έχει υπολογισθεί για 44 δικαιούχους υπαλλήλους, για 1 λίτρο την ημέρα, για 22 

εργάσιμες ημέρες, για 11 μήνες.

Εφόσον το προσωπικό μειωθεί λόγω αποχωρήσεων (συντάξεις κλπ) η σύμβαση θα 

ισχύει έως την εξάντληση των ποσοτήτων ή σε περίπτωση αύξησης του προσωπικού θα 

ισχύει η σύμβαση έως την εξάντληση της συμβατικής ποσότητας.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λίτρα 

1 Η αναλογία γάλακτος είναι ανά υπάλληλο, υπολογισμένη 

για 1 λίτρο για κάθε εργάσιμη ημέρα. Το σύνολο των 

δικαιούχων ( το επιπλέον) είναι 44 άτομα και οι εργάσιμες 

ημέρες 22 για 11 μήνες (11 Χ 22)= 242

Επομένως απαιτούνται (44 

Χ 242 Χ 1lt) = 10.648,00 

λίτρα φρέσκου γάλακτος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(LT)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3,5% ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΛΙΤΡΟΥ

ΛΙΤΡΟ 10.648,00 1,49 15.865,52

Φ.Π.Α. 13%   2.062,48
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 17.928,00
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Tου οικονομικού φορέα  ………………………………………………………………………………..

με έδρα ……………………………… οδός ………………………………αριθμ……………………

Τ.Κ. …….…… Τηλ. ……………….….……  email: …………………………………………….…….

ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αφού έλαβα γνώση της Τεχνικής Περιγραφής της προμήθειας που αναγράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και 
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την 
προμήθεια με το 

 ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα κάθε φορά διαμορφούμενη μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(LT)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3,5% ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΟ 10.648,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ …………………………………………… % 

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την δαπάνη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. 
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  
………………………………………………..
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Ολογράφως ……………………………………………………………..…………………………………….

Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντος
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