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                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
                    ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               
                    ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   
                    Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             
                   ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                        
                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
                    Πληρ.Κωνσταντία Μαρκουλάκη
                    Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135
                    Τηλ.: 2821 3 41760, Fax: 2821341750

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για 
την   προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό  του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων,  λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' «Δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

5. Το υπ’ αριθμό 1039/23-06-2020  Τεκμηριωμένο Αίτημα του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 
για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του

6. Την υπ΄αριθμό  Α-137/2020  Α.Α.Υ. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημοτικού 
Γηροκομείου που  εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ύψους 3.368,53 € για 
την ανωτέρω ανάθεση.

7. Την υπ’αριθμό 358/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

          Προσκαλεί 

τους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους για την  προμήθεια γάλακτος του 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ως εξής:

0001240583
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Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  οι 
οποίες επισυνάπτονται

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).

Προϋπολογισμός

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 3.368,53  € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%)

Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του  Ν 4412/8-8-
2016 (λόγω του κατεπείγοντος)

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας, έως και την Τετάρτη  08/07/2020 στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων  Κυδωνίας 29 ΤΚ 73100 Χανιά υπόψιν κ.Μαυρομμάτη Σοφοκλη-  
Πρόεδρου της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης  Διαγωνισμών  του Δήμου Χανίων

 

Περιεχόμενο Προσφορών 

Τα δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν υπάρχει  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 για τα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016). 
Δηλαδή:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 
79Α του Ν.4412/2016.

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για την κύρια και επικουρική ασφάλιση, (άρθρο 80 παρ.2 του 
Ν.4412/2016).

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα 
για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 5. Yπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο προμηθευτής συμφωνεί με τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές και ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της προμήθειας που 
τίθενται σ΄ αυτές..
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 6.  Διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για σύστημα  Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που στόχος του  
είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής 
κατάλληλων για την υγεία του καταναλωτή.

Η οικονομική προσφορά:

O προμηθευτής πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς που 
επισυνάπτεται.

1.Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία της προσφερόμενης προμήθειας και όλες οι 
προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α..

Η τιμή θα δίνεται ως εξής:

α. Τιμή με κρατήσεις σε ευρώ (οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο), χωρίς Φ.Π.Α.

β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό).

2.  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις 
και κάθε είδους άλλη επιβάρυνση που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της 
διαπραγμάτευσης, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το  Δήμο Χανίων.

Για κάθε διευκρίνηση στο  τηλέφωνο  2821 3 41760 ή στο e-mail: g-promitheies@chania.gr

   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη 
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 
73 135

Τηλ.: 2821341760, Fax: 28210 93300
www.chania.gr, e-mail: g-promitheies@chania.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Προϋπολογισμός  3.368,53   €  

(Καθαρή αξία:   2.981,00  € και  ΦΠΑ: 387,53  €)

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  –  Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ (Μ.Μ.)

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
Μ.Μ. 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

1 15511100
-4

Γάλα φρέσκο παστεριωμένο 
πλήρες 3,5% 1lt

λίτρο 2710 1,10 2.981,00

ΦΠΑ 13% 387,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.368,53
Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας σε γάλα για τις ανάγκες του 
προσωπικού του Γηροκομείου για 3 μήνες  από την υπογραφή της σύμβαση. Αν ο διαγωνισμός  
ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 3 μήνες, αυτοδίκαια λύεται η παρούσα σύμβαση, χωρίς να 
δικαιούται καμία αποζημίωση ο ανάδοχος. 

Τεχνικές προδιαγραφές
Το γάλα θα είναι μακράς διαρκείας (20-30 ημερών), πλήρες (όπως καθορίζεται σήμερα από την 
νομοθεσία), του οποίου η ποιότητα θα είναι άριστη. Θα δίνεται σε συσκευασία του ενός λίτρου. 
Εξωτερικά της συσκευασίας, θα αναγράφεται η εγγυημένη ημερομηνία λήξης του γάλακτος, η 
οποία πρέπει να είναι 20-30 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.
Σε κάθε συσκευασία θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση 
του. Επίσης ο προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την μεταφορά του προϊόντος 
(φορτηγά ψυγεία κ.τ.λ.). 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Γηροκομείου και η δαπάνη θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου έτους 2020 και συγκεκριμένα τον  Κ.Α 10-
6063 
Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο φορέας προμήθειας δεν είναι 
υποχρεωμένος να τις καταναλώσει.

http://www.chania.gr/
mailto:g-promitheies@chania.gr
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Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η χαμηλότερη τιμή  εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τους 
όρους  της πρόσκλησης και  των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Χανιά   Ιούλιος    2020
                      

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ

Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ε Ν Τ Υ Π Ο    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Για την Προμήθεια γάλακτος για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων με την διαδικασία του 

κατεπείγοντος  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή  

Της επιχείρησης....................................................................................................... έδρα 

................................., οδός.....................................................,αριθμός............................τηλέφωνο 

...................................................., Fax …..........................................................

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού, 

σύνολο  ποσού 3.368,53  €. συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 13%   

Περιγραφή  είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος  
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ

Σύνολο με 
ΦΠΑ

Γάλα μακράς διαρκείας  λίτρα 2710

Ο προσφέρων

..............................................................
(υπογραφή - σφραγίδα)
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