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ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
Για την προμήθεια 15.048 λίτρων λευκού φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τους
δικαιούχους εργαζόμενους της Π.Ε. Μεσσηνίας.
Η ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
Έχοντας υπόψη :
1. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ 87/Α/7.06.2010), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Σις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ)» (ΥΕΚ 147/Α/8.08.2016), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
3. Σις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 112/τ.Α/2010),
4. Σις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις-Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΥΕΚ 74/Α/26.03.2014),
5. Σις διατάξεις του Ν. 4270/2014

«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας

(Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ
143/Α/28.06.2014),
6. Σις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΥΕΚ
224/Α/27.12.2010),
7. Σις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΥΕΚ
145/Α/5.08.2016),
8. Σην υπ’ αριθμ. 43726/7.6.2019 Κ.Τ.Α. (Υ.Ε.Κ. 2208/Β /́ 08.06.2019) «Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ. και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα
προληπτικής ιατρικής» (Εδάφιο ΙΙΙ. «Παροχή γάλακτος»),
9. Σην με αριθ. πρωτ. 282035/6.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΒΡΨ7Λ1-6Δ5, ΑΔΑΜ: 21REQ009164389)
Απόφαση Ανάληψης Τποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2322 στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
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Σους οικονομικούς φορείς

ΚΑΛΕΙ
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της

παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την
ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια 15.048 λίτρων λευκού φρέσκου
παστεριωμένου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους της Π.Ε. Μεσσηνίας.
Η σύμβαση θα είναι χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 18.057,60€
συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 13%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1459 του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. έτους 2021.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
1. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια λευκού φρέσκου παστεριωμένου
γάλακτος, συνολικής ποσότητας 15.048 λίτρων για τους δικαιούχους εργαζόμενους της
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
2. Σο υπό προμήθεια γάλα θα πρέπει να φέρει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:
 Σο υπό προμήθεια γάλα (παστεριωμένο και ομογενοποιημένο) θα είναι πλήρες (λιπαρά
3,5%) ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 1,5%) οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας, που
διατίθενται στο Λιανικό Εμπόριο, θα υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 79, 80, 85 του
Κώδικα Σροφίμων και Ποτών και θα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 1 της
υποπαραγράφου Α3 του Ν. 4336/15 (ΥΕΚ 94/Α΄/14-08-2015) ως «παστεριωμένο γάλα».
 ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υποπαραγράφου Α3 του Ν. 4336/15 (ΥΕΚ
94/Α΄/14-08-2015) ως «παστεριωμένο γάλα», νοείται το γάλα το οποίο 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 τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία
παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας
μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος,
παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία
υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε
θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και
συντηρείται, η συντήρησή του διαρκεί μέχρι 7 μέρες και καθορίζεται με ευθύνη του
παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμοδίων αρχών του Τπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Σροφίμων.
 Θα είναι άριστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες απαλλαγμένο από οποιαδήποτε
άχρηστη ή περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί παστερίωση και ομογενοποίηση.
 Θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, είτε μέσα σε σακκίδια από
ειδικό χαρτί που φέρνει εσωτερική επένδυση από πλαστική ύλη εγκεκριμένη για συσκευασία
γάλακτος ή μέσα σε φιάλες από πλαστική ύλη εγκεκριμένη για συσκευασία γάλακτος. Η
συσκευασία θα κλείνει με καπάκι ασφαλείας, το οποίο πρέπει να είναι άθικτο και να
εφαρμόζει κατά τρόπο που να διασφαλίζει την στεγανότητα και την γνησιότητα του
περιεχομένου της φιάλης.
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 τη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές
σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες στα Ελληνικά οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και
«γάλα», η χώρα προέλευσης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, το εργοστάσιο
παραγωγής και η θερμοκρασία συντήρησής του, η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία
λήξης, και γενικά οτιδήποτε αφορά στον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος,
παρτίδα).
 τη 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 καθώς και
τα θρεπτικά συστατικά του.


Σο γάλα πρέπει να προέρχεται από επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα.

Β. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ
1. Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους, θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την
εβδομάδα (σε εργάσιμη ημέρα και ώρα) σε συσκευασίες του ενός (1) λίτρου και στους
χώρους εργασίας των δικαιούχων εργαζομένων της Π.Ε. Μεσσηνίας ως κάτωθι:

Α/Α

1
2

3

4

ΤΠΗΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΨΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΨΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ Ε
ΛΙΣΡΑ ΑΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΗ

36

36 lt

9

9 lt

10

10lt

ΚΣΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟΤ &
ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟΤ
Δ/ΝΗ : ΧΑΡΨΝ 15, ΚΑΛΑΜΑΣΑ
ΚΣΙΡΙΟ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Δ/ΝΗ : ΛΑΚΨΝΙΚΗ 89, ΚΑΛΑΜΑΣΑ
ΚΣΙΡΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
ΚΤΠΑΡΙΙΑ
Δ/ΝΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 29,
ΚΤΠΑΡΙΙΑ
ΚΣΙΡΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΛΟΤ
Δ/ΝΗ : ΕΠΙΚΟΠΟΤ ΜΕΘΨΝΗ,
ΠΤΛΟ

2

2lt

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία στις κάτωθι υπηρεσίες που θα γίνεται
η παράδοση, για την καλή φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος :
Α/Α

1
2

3

ΤΠΗΡΕΙΑ

ΚΣΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟΤ &
ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟΤ
Δ/ΝΗ : ΧΑΡΨΝ 15, ΚΑΛΑΜΑΣΑ
ΚΣΙΡΙΟ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Δ/ΝΗ : ΛΑΚΨΝΙΚΗ 89, ΚΑΛΑΜΑΣΑ
ΚΣΙΡΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
ΚΤΠΑΡΙΙΑ
Δ/ΝΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 29, ΚΤΠΑΡΙΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΧΤΓΕΙΨΝ

2

1

1
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3. Ο ανάδοχος πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση του προϊόντος στα ως άνω σημεία. Ο
προμηθευτής επιπλέον, πρέπει να προβαίνει σε τακτική συντήρηση των ψυγείων αυτών και
η χρέωση της συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης σε περίπτωση βλάβης οφείλει
να αντικαθιστά το ψυγείο και η δαπάνη της αντικατάστασης θα γίνεται με δαπάνη του
προμηθευτή. Σα ψυγεία θα επιστραφούν στον ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί το γάλα στα ψυγεία με δικούς του υπαλλήλους. Σα
απαιτούμενα για την προμήθεια του προϊόντος μεταφορικά μέσα και το απαιτούμενο
εργατοτεχνικό
προσωπικό
για
την
φορτοεκφόρτωση
και
μεταφορά
των
ειδών στα ψυγεία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Η μεταφορά
του γάλακτος θα γίνεται με ειδικά για τρόφιμα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, σύμφωνα
με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και
χημικών αναλύσεων, κάθε φορά που του ζητείται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της
Π.Ε. Μεσσηνίας. Σα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Γ. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο
μέχρι την 17η επτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. Οι προσφορές
μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Τπηρεσία
μας (Περιφερειακή Ενότητας Μεσσηνίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Σμήμα
Γραμματείας, Ψαρών 15 Διοικητήριο, Καλαμάτα, ΣΚ 24131, 4ος όροφος), μέχρι την ανωτέρω
ημερομηνία και ώρα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την ίδια μέρα, ήτοι 17-09-2021,
αμέσως μετά το πέρας της ανωτέρω καθορισμένης ώρας στα γραφεία της Π.Ε.
Μεσσηνίας (Ψαρών 15 - Διοικητήριο, 4ος όροφος, Αίθουσα Π. Υωτέας).
Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και
ώρας, δε θα γίνονται δεκτές.
2. το φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Προσφορά για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος.
β) Σα στοιχεία του αποστολέα.
3. Μέσα στο φάκελο προσφοράς εσωκλείουν:
α) Σην οικονομική τους προσφορά συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Α΄. Σο έντυπο του παραρτήματος συμπληρώνεται πλήρως τόσο σε ότι
αφορά τη συνολική προσφερόμενη τιμή όσο και τις επιμέρους ανά μονάδα τιμές που
αιτιολογούν τη συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς.
Οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού
της παρούσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
β) Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), που υπογράφεται
από τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση που ο προσφέρων
είναι νομικό πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α
του Ν.4412/2016, στην οποία να δηλώνουν ότι :
i) Δεν συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16.
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ii) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
iii) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα .
iv) Σο υπό προμήθεια γάλα θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή.

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στο Γραφείο
Προμηθειών της Π.Ε. Μεσσηνίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων:
 Πιστοποιητικό Υορολογικής Ενημερότητας.
 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με
το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
Σα ως άνω α και β πιστοποιητικά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Σο ως άνω γ πιστοποιητικό, πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
β. Προς απόδειξη ότι το προς προμήθεια γάλα προέρχεται από επιχειρήσεις που
λειτουργούν νόμιμα, τα εξής έγγραφα:
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 ή
πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων
σημείων ελέγχου HACCP, από διαπιστευμένο φορέα για την Τγιεινή και την Ασφάλεια των
Σροφίμων.
 Άδεια λειτουργίας του εργοστάσιου σε ισχύ.
 Βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ότι το
εργοστάσιο λειτουργεί σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και έχει κωδικό
αριθμό (Κ.Α.) κτηνιατρικής έγκρισης.
Η παρούσα Πρόσκληση και τα παραρτήματά της θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον
διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής www.ppel.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Σμήμα
Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στα τηλέφωνα: 27213 61404 και 27213
61407.

Ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΝΙΚΑ

21PROC009177736 2021-09-09

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΤΚΟΤ ΥΡΕΚΟΤ ΠΑΣΕΡΙΨΜΕΝΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ

Α/Α

ΕΙΔΟ

ΛΙΣΡΑ

1

ΓΑΛΑ (συσκευασία 1 lt)

15.048

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ
(ΛΙΣΡΟΤ)
ΦΨΡΙ Υ.Π.Α.
(€)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΕΙΔΟΤ
ΦΨΡΙ Υ.Π.Α.
(€)

Υ.Π.Α. 13%
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ Ε ΕΤΡΨ ΜΕ Υ.Π.Α.

ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΔΑ
ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΨΠΟΤ

Ημερομηνία, …/…../2021

