
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια γάλατος κατόπιν πρωτογενούς 
αιτήματος με ΑΔΑΜ: 22REQ011156730.

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την Προμήθεια γάλατος εκτιμώμενου προϋπολογισμού 30.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Η προμήθεια κατατάσσεται στον κωδικό CPVS 15511600-9 του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων, ΚΠ 600399 και αφορά 
στα παρακάτω είδη:

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ. ΜΜ ΤΙΜ ΜΟΝ

1 Γάλα εβαπορέ σε κυτίο καθαρού βάρους 400 gr ή 376 ml (+/- 3%) 30.000 κυτίο 1,00 €

Συνολικό κόστος 
χωρίς ΦΠΑ 30.000,00 €

Προϋπολογισμός Δαπάνης
Συνολικό κόστος 

με ΦΠΑ 33.900,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ, πλήρους, αγελαδινού, συμπυκνωμένου, μη 
σακχαρούχου, αποστειρωμένου, άριστης ποιότητας και απαλλαγμένου από κάθε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, όπως αυτό 
καθορίζεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Το καθαρό βάρος του προϊόντος εντός των κυτίων θα είναι 400gr +/- 3% Τα κυτία θα παραλαμβάνονται ακέραια, χωρίς χτυπήματα, 
παραμορφώσεις, διαβρώσεις ή διαρροές, ανά ομάδες των 48, εντός χαρτοκιβωτίων. Η ημερομηνία λήξεως θα είναι 12 μήνες μετά 
την εκάστοτε τμηματική παράδοση στα προκαθορισμένα σημεία αποθήκευσης της Επιχείρησης (ΒΙΟΠΑ, Σούδα και ΕΜΑΚ, 
Μουζουράς). Τα κυτία θα φέρουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται η κατηγορία και το είδος του γάλακτος, η ονομασία του 
προϊόντος, τα στοιχεία της εταιρείας παραγωγής, το καθαρό βάρος, ο τρόπος αραίωσης, τα ποσοστά λιπαρών και στερεού 
υπολείμματος, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης, η διατροφική δήλωση, η χώρα παραγωγής και η πιστοποίηση ποιότητας. 
Επίσης θα φέρουν ειδική σήμανση μη περαιτέρω διάθεσης. 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 50 – ΧΑΝΙΑ 73135
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Τα ειδικότερα ελάχιστα συστατικά του υπό προμήθεια είδους, τα οποία θα αναγράφονται στην ετικέτα των μεταλλικών κυτίων είναι: 

Περιεκτικότητα σε λιπαρά 7,5% κατά βάρος
Ολικό στερεό υπόλειμμα 25% κατά βάρος 
Στερεό υπόλειμμα άνευ λιπαρών 17,5% κατά βάρος 

Τα ελάχιστα διατροφικά στοιχεία του υπό προμήθεια είδους, τα οποία θα αναγράφονται στην ετικέτα των μεταλλικών κυτίων είναι:

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ανά 100 ml έτοιμου προς 
κατανάλωση προϊόντος)

Ενέργεια 291/70 KJ/Kcal

Λιπαρά 4,0 g

Κορεσμένα λιπαρά 2,7 gr

Υδατάνθρακες 5,0 gr

Σάκχαρο 5,0 gr

Πρωτεΐνες 3,4 gr

Αλάτι 3,4 gr

Η προσφορά θα πρέπει να αφορά το σύνολο των υπηρεσιών, να πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, να δεσμεύει τον 
συμμετέχοντα οικονομικό φορέα για δύο μήνες από την επόμενη της κατάθεσής της και να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων 
μερών ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά μετά από συνεννόηση με το τμήμα 
προμηθειών της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

Η υποβολή των σφραγισμένων φακέλων των προσφορών θα γίνει είτε αυτοπροσώπως με κατάθεση στα γραφεία της επιχείρησης 
Γρηγορίου Ε’ 50, ΤΚ.73135, Χανιά, είτε με ταχυδρομική αποστολή, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ, το αργότερο 
έως την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00μμ, με την αναγραφή:

Προσφορά για την «Προμήθεια γάλατος για την ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)»

Το εμπρόθεσμο θα αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου στην πρώτη περίπτωση και με την επίκληση του σχετικού 
αποδεικτικού αποστολής στην δεύτερη περίπτωση. 

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και να φέρει την σφραγίδα του οικονομικού φορέα 
και το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.





ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ. ΜΜ ΤΙΜ ΜΟΝ

1 Γάλα εβαπορέ σε κυτίο καθαρού βάρους 400 gr ή 376 ml (+/- 3%) 30.000 κυτίο

Συνολικό κόστος 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισμός 
Συνολικό κόστος με 

ΦΠΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ





Διευκρινίζεται ότι οι τιμές δίνονται αποκλειστικά σε ευρώ, παραμένουν σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται και περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνη με την κείμενη 
νομοθεσία.

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού/ών μητρώου/ων του προσφέροντα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 και την παρ. 2α του άρθρου 80 
του ν. 4412/2016, με ημερομηνία έκδοσης είτε μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, είτε κατ’ 
ανώτατο όριο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του/τους. Αναλυτικά, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά:

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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,

γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) Στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων (ατομική επιχείρηση), το φυσικό πρόσωπο,

ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, όλους τους συμμετέχοντες στο διοικητικό, διευθυντικό, ή εποπτικό όργανό του, ή 
σε όσους έχουν εξουσία εκπροσώπησης, ελέγχου ή λήψης αποφάσεων σε αυτό,

στ) Επιπλέον των ανωτέρω προσώπων, η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα 
πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από το νομικό πρόσωπο να υπογράφουν έγγραφα της σύμβασης (προσφορά ή και 
σύμβαση).

Εναλλακτικά, ο οικονομικός φορέας δύναται να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση νόμιμου/ων εκπροσώπου/πων, (με ημερομηνία 
υπογραφής μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας και περιεχόμενο την αναλυτική έκθεση των λόγων 
αποκλεισμού που περιγράφονται στην παρ. 1 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), η οποία εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο 
υπογράφεται από τον ίδιο, υπό την εταιρική επωνυμία, ενώ εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, υπογράφεται από τον κατά 
περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά τον χρόνο 
της υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για την υποβολή προσφορών και την υπογραφή συμβάσεων 
φυσικό πρόσωπο.

2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και παρ. 2β του 
άρθρου 80 του ν. 4412/2016, για το σύνολο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι υπόχρεος ο οικονομικός 
φορέας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, η ενημερότητα θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την 
υποβολή της.

3. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (φορολογική ενημερότητα) για κάθε νόμιμη χρήση, σε ισχύ, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, η 
ενημερότητα θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή της.

4. Γενικό πιστοποιητικό και πιστοποιητικό εκπροσώπησης με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή τους, κλπ από τα οποία να προκύπτουν η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους και οι νόμιμοι εκπρόσωποι και αυτοί 
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν τον φορέα κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Προς απόδειξη της καταλληλότητας της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας το οποίο να 
έχει εκδοθεί ως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός εάν προκύπτει μεγαλύτερος χρόνος ισχύος αυτού.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου αρκεί η 
προσκόμιση πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ), με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) 
μήνες από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις, προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και μεταβολών (καταστατικά, 
ΦΕΚ, κλπ), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο της 
υποβολής τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης ο οικονομικός φορέας προσκομίζει πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 
(ΓΕΜΗ), εκδοθέν έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, στις λοιπές περιπτώσεις τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν 
κατά την υποβολή τους 





5.Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή και τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου είδους, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι τεθείσες στο παρόν απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει τα 
κάτωθι: Με την τεχνική προσφορά θα υποβληθεί και η ετικέτα που φέρει το προϊόν, στην οποία αναγράφονται η κατηγορία και το 
είδος του γάλακτος, η ονομασία του, τα στοιχεία της εταιρείας παραγωγής, το καθαρό βάρος, ο τρόπος αραίωσης, τα ποσοστά 
λιπαρών και στερεού υπολείμματος, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης, η διατροφική δήλωση, η χώρα παραγωγής και η 
πιστοποίηση ποιότητας.

6. Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο εκ μέρους του προσφέροντος, για την διασφάλιση της ορθής διενέργειας της ζητούμενης 
προμήθειας.

Ο Γενικός Διευθυντής ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

Κωνσταντίνος Πατεράκης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc.
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