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     ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                  
                           Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ                                                                                                                                                                                   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 28310 - 54233/ 27777     
     
      
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ».  
 
Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για  την προμήθεια ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ της ΔΕΥΑΡ, για ένα (1) έτος. 
  
Τα προς προμήθεια είδη είναι: 
 
  

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος 
(λίτρου) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ Χ. ΦΠΑ 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤΡΑ 14.797,00 1,00 14.797,00 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ. 60-02-0001 
Το παραπάνω είδος θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Μελέτη που έχει 
συνταχθεί από τις υπηρεσίες τις ΔΕΑΥΡ. 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης: 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
Νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης υποψήφιου Αναδόχου 

Η προσφορά θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ το 
αργότερο έως 20/08/2021 και ώρα 14.00 .  

 

                                                                                         
                                                                                      H ΓΕΝΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
           
 
 
                                ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 
 
 
 
 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΜΕΛΕΤΗ 
 
Η προμήθεια φρέσκου γάλακτος αγελάδας πρέπει να είναι πλήρες παστεριωμένο και ομογενοποιημένο 
με 3,5% λιπαρά, προέλευσης 100% Ελληνικό. 
Η συσκευασία του θα είναι ειδικού κατάλληλου υλικού η οποία πληροί τους όρους 
της προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ..Π). 
Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας γάλακτος θα είναι ένα λίτρο. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται στοιχεία προϊόντος όπως (σύνθεση, όγκος, 
ημερομηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, 
διατροφικοί ισχυρισμοί, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία κ.λ.π). 
Στην ειδική συσκευασία θα αναφέρεται η διάρκεια ζωής και οι συνθήκες διατήρησης 
του προϊόντος. 
Το γάλα θα είναι αγνό αγελαδινό γάλα, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του 
(ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, κλπ) τα οποία θα αναγράφονται στην 
τυπωμένη ετικέτα αυτού. 
Στο προϊόν επίσης θα αναγράφεται το πιστοποιητικό σύστημα ποιότητας, η ημερομηνία παστερίωσης-
ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα 
στοιχεία που αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, 
παρτίδα). 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει δικό του ψυγείο στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ για την 
αποθήκευση του προϊόντος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να εξασφαλίζει και τον τρόπο 
μεταφοράς του προϊόντος μέχρι τον τόπο παράδοσης, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία έως 
τη λήξη της σύμβασης. 
Το προϊόν θα προέρχεται από νομίμως σε λειτουργία εργοστάσια, τα οποία θα έχουν 
εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα 
καταλληλόλητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. 
Τέλος θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Υγειονομικές και 
Κτηνιατρικές Διατάξεις. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους (π.χ. 
συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες, εργοστάσιο παρασκευής, 
φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά) καθώς επίσης και βεβαίωση ή δήλωση από 
την οποία προκύπτει ότι το προσφερόμενο γάλα έχει παραχθεί από βοοειδή που δεν διατρέφονται 
με μεταλλαγμένα προϊόντα. 
 
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή 

μονάδος 
(λίτρου) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ Χ. 
ΦΠΑ 

ΦΡΕΣΚΟ 
ΓΑΛΑ 

ΛΙΤΡΑ 14.797,00 1,00 14.797,00 

 
    Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος. 
 

 
Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 
 
 

ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 


	Η προσφορά θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ το αργότερο έως 20/08/2021 και ώρα 14.00 .

