ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των καθαριστριών των σχολικών
μονάδων των νομικών προσώπων του Δήμου Τρικκαίων, 2018 – 2019»

CPV:

15 51 11 00-4 «ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συνημμένα:
TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

19.880,00

χωρίς το ΦΠΑ

2.584,40

ΦΠΑ 13%

22.464,40

με το Φ. Π. Α

Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των καθαριστριών των σχολικών μονάδων
των νομικών προσώπων του Δήμου Τρικκαίων, 2018 – 2019.

ΠΡΟΫΠ.: 22.464,40 € με το Φ. Π. Α.

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας φρέσκου γάλακτος, ως πρόσθετη παροχή σε
είδος, σύμφωνα με την αρ. 53361/2-10-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503 Β’/11-10-06), για τις ανάγκες των καθαριστριών των
σχολικών μονάδων των νομικών προσώπων του Δήμου:
1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
για το χρονικό διάστημα 2018-2019, συνολικού προϋπ/σμού 19.880,00 € εκτός του ΦΠΑ,
συμπ/νου του Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά νομικό πρόσωπο:
Ομάδα

Είδος Προμήθειας

ήτοι 22.464,40 €

Ενδεικτική Δαπάνη με ΦΠΑ

Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

10.757,60

Β

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

11.706,80

ΣΥΝΟΛΟ:

22.464,40

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα.
Η δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από την επιχορήγηση, που παρέχεται από το δήμο στα νομικά πρόσωπα, με την
παρακράτηση μέρους της επιχορήγησης που θα αναλογεί σε κάθε νομικό πρόσωπο για την εν λόγω προμήθεια ,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αριθμ. 30106/10.10.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις:
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄)
- του Ν. 3463/06
- της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012), που κυρώθηκε με το
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18).
Διάρκεια σύμβασης:
Οι σχετικές συμβάσεις με τους αναδόχους προμηθευτές θα συναφθούν από το Δήμο και για λογαριασμό των
Σχολικών Επιτροπών . (Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 260/2017)
Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από 1/9/2018 και μέχρι 31/12/2019 ή μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων και
κατά συνέπεια του συμβατικού ποσού.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά στη χορήγηση φρέσκου γάλακτος στις καθαρίστριες, που
απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες, μέσω των σχολικών επιτροπών του
Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 (Α΄ 107/31-7-2017). (ΥΠ.ΕΣ. οικ. 4632/16.02.2018)
για το χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών σαν πρόσθετη παροχή σε είδος, σύμφωνα με την αριθμ.
53361/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β/3007-2007) και 31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των
Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής» και την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α.
Με το αριθμ. οικ. 4632/16-2-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι καθαρίστριες που
απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες της χώρας λαμβάνουν τα μέσα ατομικής
προστασίας από το έτος 2018 και μετά την ισχύ του ν. 4483/2017.
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 53361/2-10-2006, κάθε εργαζόμενος, στον οποίο παρέχονται τα μέσα ατομικής
προστασίας, δικαιούται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση.
Με βάση αυτό, σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχούν για δέκα τέσσερις
ημέρες/μήνα * 14 μήνες = τριακόσια πενήντα δύο (308) λίτρα .

(14)

μήνες:

1 λίτρο/ημέρα * 22
1
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Η διανομή πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας.
Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προσκομίσει όσα ψυγεία απαιτηθούν σε σημεία, που θα υποδείξουν οι φορείς,
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, για την τοποθέτηση και συντήρηση του προϊόντος. Ο ανάδοχος οφείλει να
συντηρεί τα ψυγεία τακτικά για την καλή λειτουργία αυτών με δικά του έξοδα.
Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και
μέχρι τη λήξη αυτής.
Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με
το άρθρο 221 του ν. 4412/2016.

Α/Α

1.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ:

Άτομα

ΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Κλάδος/Ειδικότητα

Δικαιούμενη
ποσότητα ανά
άτομο
(22ημ.*14μήν.)
περίπου

34

Καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου

280

9.520

37

Καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου

280

10.360

71

308

Ενδεικτική
Ποσότητα
σε (λίτρα)

19.880

Ο Αριθμός των ατόμων υπολογίσθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία, που τηρεί το κάθε νομικό πρόσωπο του Δήμου
χωριστά και σύμφωνα με το από 20/4/2018 σχετικό έγγραφό τους, αναφορικά με τον προγραμματισμό αναγκών
του κάθε φορέα και ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 71 άτομα.
Η ποσότητα (λίτρα) ανέρχεται, για δέκα τέσσερις (14) μήνες, σε 19.880 λίτρα.
Οι τελικές ποσότητες του φρέσκου γάλακτος, που θα καταναλωθεί τελικά, θα καθοριστούν με βάση τις τότε
ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων των φορέων, όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 23 Απριλίου 2018
Η Συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 23 Απριλίου 2018
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 23 Απριλίου 2018
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Εξάρχου Μαρίκα

Ευθυμίου Παναγιώτα

Σιακαβάρας Ιωάννης

2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

Φρέσκο γάλα πλήρες σε λιπαρά (3,55% με μέγιστη
απόκλιση 0,5%) ή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά
(1,55 %
με μέγιστη απόκλιση 0,5%), όπως
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Μον. Μέτρ.

Ποσότητα

λίτρα

9.520

Τιμή
Μον.

Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

1,00

9.520,00

9.520,00
1.237,60
10.757,60

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
13%
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

Φρέσκο γάλα πλήρες σε λιπαρά (3,55% με μέγιστη
απόκλιση 0,5%) ή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά
(1,55 %
με μέγιστη απόκλιση 0,5%), όπως
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Μον. Μέτρ.

Ποσότητα

λίτρα

10.360

ΦΠΑ

Τιμή
Μον.

Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

1,00

10.360,00

10.360,00
1.346,80
11.706,80

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
13%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Ομάδα

Φ.Π.Α.
13%

Δαπάνη
με ΦΠΑ

9.520,00

1.237,60

10.757,60

10.360,00

1.346,80

11.706,80

19.880,00

2.584,40

22.464,40

Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

Είδος Προμήθειας

Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Β

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 23 Απριλίου 2018
Η Συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 23 Απριλίου 2018
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 23 Απριλίου 2018
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Εξάρχου Μαρίκα

Ευθυμίου Παναγιώτα

Σιακαβάρας Ιωάννης

3
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΟΜΑΔΑ Ι: Φρέσκο Γάλα
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΚ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Φρέσκο γάλα

1
λίτρου

- Το γάλα πρέπει να είναι λευκό γάλα αγελάδας, φρέσκο, παστεριωμένο και
ομογενοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 όπως έχει
τροποποιηθεί με το Π.Δ. 252/2002 ΦΕΚ Α’ 224 και του Κώδικα Τροφίμων.
- Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του 1λίτρου κατάλληλης για τρόφιμα, με καπάκι,
για ευκολία στη χρήση, διάρκειας 7 ημερών.
- Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Να έχει
υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για
μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7° C για 15 sec ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε
διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και
θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύμανου αποτελέσματος.
- Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και θετική αντίδραση
στη δοκιμασία υπεροξειδάσης.
- Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία
που δεν θα υπερβαίνει τους 6° C . Να περιέχει λίπος 3,5% με ειδικό βάρος τους 20° C
1028g/l και το στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.υ.λ.λ.) 8,5%. Το γάλα πρέπει να περιέχει
τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας.
- Ενδέχεται να ζητηθεί και γάλα με λίπος 1,5%
- Το γάλα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων)
και κατά ISO 9001 (σύστημα διασφάλισης ποιότητας).
- Η συσκευασία τους γάλακτος πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να
απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο
την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος.
- Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις “παστεριωμένο γάλα”, το σήμα
καταλληλότητας του προϊόντος, καθώς και η διάρκεια θερμοκρασίας, συντήρησης. Η
αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παραγωγής θα πρέπει να είναι ίδια με την
ημέρα παράδοσης ή η αμέσως προηγούμενη. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι
ελλειποβαρείς, χτυπημένες κλπ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών
1. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο παρασκευάζεται το γάλα
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
2. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των
υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

4
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Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
1. H παραλαβή του γάλακτος θα γίνεται από επιτροπές παραλαβής που συγκροτούνται από κάθε φορέα
χωριστά, σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
208 του ως άνω νόμου.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου
208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ.
5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν
των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα
της κατ΄έφεση εξέτασης.
2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε 10
ημέρες από την παραλαβή τους.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια,
με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι τυχόν εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
3. Ο κάθε φορέας διατηρεί το δικαίωμα πριν την παραλαβή να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο του προς
παράδοση προϊόντος.
1.
2.
3.
4.
5.

 Η Επιτροπή παραλαβής έχει ως αντικείμενο:
Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο
προμηθευτής.
Έλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εάν μεταφέρονται στη σωστή θερμοκρασία.
Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή,γεύση,όψηκ.λπ.) κάθε παραγγελμένου είδους τροφίμων
Έλεγχο ποιότητας για τον εάν τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το είδος .
Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω (1-3) η επιτροπή έχει το δικαίωμα
απόρριψης του είδους, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει το είδος αμέσως. Σε άλλη
περίπτωση οι φορείς έχουν το δικαίωμα να το αγοράσουν από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του
προμηθευτή.
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Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των καθαριστριών των σχολικών μονάδων
των νομικών προσώπων του Δήμου Τρικκαίων, 2018 – 2019.

ΠΡΟΫΠ.: 22.464,40 € με το Φ. Π. Α.

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ






Σε κατάλληλη για υγρά τρόφιμα συσκευασία του ενός λίτρου με βιδωτό πώμα σε
πλαστικό τελάρο των 20 τεμ.

Συσκευασία

:

Τόπος
Παράδοσης

Οι χώροι εργασίας των δικαιούχων, που θα ορίζονται από τις Υπηρεσίες των φορέων και
: στους οποίους θα εγκατασταθούν ειδικά ψυγεία με ευθύνη και δαπάνες του
προμηθευτή.

Ρυθμοί
Παράδοσης

Η παράδοση θα γίνεται καθημερινά ή 2-3 φορές την εβδομάδα, στις πρώτες εργάσιμες
: ώρες κάθε ημέρας, ώστε να παραδίδεται έγκαιρα στους δικαιούχους. Η κάθε υπηρεσία
θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με fax ή με τηλεομοιοτυπία.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία την επόμενη ημέρα. Σε περίπτωση που δεν
δύναται να πραγματοποιήσει την παραγγελία, οφείλει εγγράφως να ενημερώσει την Υπηρεσία,
αναφέροντας τους λόγους, το αργότερο μία ημέρα μετά την παραγγελία.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί γάλα σε ποσότητα, που οι φορείς θα του ορίζουν κάθε φορά.
Το γάλα θα παραδίδεται στους καθορισμένους τόπους από 7:00 έως 10:00 π.μ. το αργότερο, από
Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός επισήμων αργιών. Οι Υπηρεσίες θα έχουν δικαίωμα αλλαγής της ώρας
παράδοσης (πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
αναγκών τους. Η μεταφορά του γάλακτος θα γίνεται με ειδικά, για τρόφιμα, μεταφορικά μέσα του
προμηθευτή, καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει το είδος ή προσκομίσει μικρότερη
ποσότητα, τότε οι φορείς έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν αυτό απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο
σε βάρος του προμηθευτή.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 23 Απριλίου 2018
Η Συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 23 Απριλίου 2018
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 23 Απριλίου 2018
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Εξάρχου Μαρίκα

Ευθυμίου Παναγιώτα

Σιακαβάρας Ιωάννης

6

