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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
Iωάννινα    31-12-2018 
Αρ. Πρωτ. 3024 / 56042 

Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας  
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων 
Τµήµα Γάλακτος           

Εθν. Αντιστάσεως 3, Κατσικά                                
Τ.Κ.: 452 21                               
Πληροφορίες: Α. Καραµέτση                     
Τηλ.: 26510 94780                           
FAX: 26510 92523                                    
Ε-mail: arsi@otenet.gr                                    

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Θέµα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση 
ζωοτροφών στο ΙΤΑΠ-Τµήµα Γάλακτος για το διάστηµα από 21/01/2019 έως 31/12/2019.  
 

 

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός – «∆ΗΜΗΤΡΑ» 
 
Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί 
(∆.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 66 
του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου-Ρυθµίσεις 
για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων 
Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 
180/Α’/22.8.2011). 

2. Την υπ’ αριθµ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε την οποία κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω 
διατάξεων, συστήθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ∆ΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-
∆ΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και 
στον οποίο συγχωνεύθηκαν τα µέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα ν.π.ι.δ., (α) το  Εθνικό 
Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), (β) ο Οργανισµός Γεωργικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)-«∆ΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισµός 
Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και (δ) ο Ελληνικός 
Οργανισµός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011), στο εξής ΚΥΑ. 

3. Την απόφαση της 70ης/18-01-2016 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΘΕΜΑ 20 
που αφορά στη «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊσταµένου του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων και εξουσιοδότησή  του για την κίνηση λογαριασµών  του 
Ινστιτούτου». 

4. Την Εφαρµογή των Κανονισµών Προµηθειών των συγχωνευθέντων στον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ 
Οργανισµών  για τις προµήθειες του Οργανισµού µε την 65η /27&28-7-2015 Απόφαση ∆Σ 
του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ αρ. θέµατος 01.  

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
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6. Την απόφαση της 115ης/ 14-06-2018 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ θέµα 14 
σχετικά µε την έγκριση υλοποίησης του αυτοχρηµατοδοτούµενου έργου µε τίτλο 
«Αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου και του αγροκτήµατος του πρώην ΣΓΕ Ιωαννίνων». 

7. Την απόφαση της 118ης/27-07-2018 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ αρ. 
θέµατος 09 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε στελέχη του Οργανισµού». 

8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 1147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

9. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-09-2011, 
«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τον Κανονισµό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες 
Συµβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής. 

11. Την µε αρ. πρωτ. 52291/18-12-2018 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2019 για  
την προµήθεια ζωοτροφών,  ύψους 4.500,00 € (Α∆Α 66ΦΟΟΞ3Μ-ΑΗΑ  και 
Α∆ΑΜ:18REQ004232031). 

12. Η άµεση ανάγκη προµήθειας ζωοτροφών στα πλαίσια του αυτοχρηµατοδοτούµενου 
προγράµµατος «Αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου και του αγροκτήµατος του Σ.Γ.Ε. 
Ιωαννίνων» για το έτος 2019.  

 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 
Για την κατάθεση προσφοράς προµήθειας ζωοτρόφων µίγµατος τροφής υψηλής  
γαλακτοπαραγωγής προβάτων για το διάστηµα από 21/01/2019 έως 31/12/2019, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού εξόδων του οικονοµικού έτους 2019, µε τους όρους που περιγράφονται στη 
συνέχεια. 
 

Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ ανά kg ζωοτροφής,  χωρίς Φ.Π.Α. ολογράφως και 
αριθµητικώς, αναφέροντας και τη συνολική τιµή ολογράφως και αριθµητικώς. Στη προσφερόµενη 
τιµή περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις. 

 

 

Προθεσµία Υποβολής Προσφοράς 

Η προσφορά γίνεται δεκτή σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, στις εγκαταστάσεις του ΙΤΑΠ-Τµήµα  
Γάλακτος, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 3, Τ.Κ. 45500 στον Κατσικά Ιωαννίνων, έως τις 
10/01/2019  και ώρα 11:00 µε την ένδειξη:  
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  ΣΤΟ ΙΤΑΠ-ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 21/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019.   
 
Η παρούσα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» θα αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και  στην 
ιστοσελίδα του οργανισµού (www.elgo.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στο ΙΤΑΠ – Τµήµα Γάλακτος  στα τηλέφωνα: 26510 94780, όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

 

 

Περιεχόµενα Προσφοράς 

Στο φάκελο της προσφοράς περιλαµβάνονται υποχρεωτικά: 
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- Στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης και νόµιµης εκπροσώπησης (Έναρξη Επιτηδεύµατος 
από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία). 

- Απόσπασµα  Ποινικού Μητρώου  
- Φορολογική Ενηµερότητα  
- Ασφαλιστική Ενηµερότητα  
- Οικονοµική προσφορά  διατυπωµένη ολογράφως και αριθµητικώς σε ευρώ.  

 

∆ιαδικασία ανάθεσης 

Εφόσον τα περιεχόµενα της προσφοράς που θα υποβληθεί εκ µέρους σας συµφωνούν µε τα 
ζητούµενα της παρούσας πρόσκλησης, θα σας σταλεί πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών 
ανάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016. 

Εφόσον δεν ανακύψει θέµα πληρότητας των δικαιολογητικών ανάθεσης, θα εκδοθεί σχετική 
απόφαση ανάθεσης. 

 

 

∆ιάρκεια υλοποίησης της σύµβασης 

Ο ανάδοχος θα παραδίδει έως το τέλος του 2019 τις ζωοτροφές  στις αποθήκες του 
προβατοστασίου του ΙΤΑΠ-Τµήµα Γάλακτος .  

Προϋπολογισµός σύµβασης 

Το κόστος για το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 
3.982,30 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικά 4.500,00 ευρώ . 

 

Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, βάσει τιµολογίου  που εκδίδεται. 

Για την πληρωµή του αναδόχου απαιτούνται  τα εξής δικαιολογητικά: 
 
• Παραστατικό του αναδόχου. 
• Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 
Η ταµειακή υπηρεσία του Οργανισµού µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, 
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία . 
Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε ευρώ (€) και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία 
διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.  
Επί της καθαρής αξίας, γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 
• Φόρος εισοδήµατος ίσος µε ποσοστό 4% (Προκαταβολή Φόρου). 
• Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,06%, η οποία  επιβαρύνεται µε 

χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%. 
• Υπέρ  Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06% η οποία  επιβαρύνεται µε 

χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%. 
 

  Η ∆ιευθύντρια 

   

  ∆ρ Ευθυµία Κονδύλη 

Τακτική Ερευνήτρια 
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