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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
--------------------------------------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού
προσωπικού έτους 2021»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 83.410,27 €

Α.Μ : 32/2020
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021:( 15-6061.007, 20-6061.023,30-6061.004,35-6061.007,

40-6061.004, 45-6061.005)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 03333000-4
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνικές προδιαγραφές
4. Ενδεικτικό προϋπολογισμό
5. Προϋπολογισμό προσφοράς.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού έτους
2021»

Α.Μ:32/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος 3,5 % λιπαρά
(ενός λίτρου την ημέρα ανά εργαζόμενο) για το εργατοτεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στον Δήμο
Σαλαμίνας και συγκεκριμένα στις Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, πρασίνου, Νεκροταφείου,
Αποχέτευσης και γενικά σε εργασίες υπαίθρου καθώς και τεχνίτες που δικαιούνται την χορήγηση
φρέσκου γάλακτος για διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τους Κ.Α (15-6061.007, 20-6061.023,306061.004,35-6061.007, 40-6061.004, 45-6061.005) του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου
έτους 2021 για το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης εντός του έτους 2021. Το συνολικό ποσό της
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.814,40 € με ΦΠΑ 13% 9.595,87 € συνολικού ποσού
83.410,27€
 προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
 N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του
άρθρου 158 και του άρθρου 209.
 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
 Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, όπως
ισχύει σήμερα

Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως
τροποποιήθηκε με το αρθ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012)
 Η υπ’ αρ. 11543/ΕΓΚ.3/23-3-13 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των
Νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΝ-Ξ4Β)
• ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αρ. 53361/11.10.2006 (ΦΕΚ 1503 Β΄), η οποία
τροποποιήθηκε με την ΤΤ/36586/30.7.2007 απόφαση των Υφυπουργών ΕΣ. . .Α.-Οικονομίας και
Οικονομικών -Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1323 Β΄)

Σαλαμίνα 28/ 12 /2020

Σαλαμίνα

28 / 12/2020

Ο
Συντάξας

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Π.Π. & Κ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Πολ.Μηχ/κός (ΤΕ3)

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
Ναυπηγός Μηχ/κος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού έτους
2021»

Α.Μ:32/2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Το γάλα θα είναι οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας που διατίθεται στο Λιανικό
Εμπόριο σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, πλήρες (λιπαρά 3,5%) ή
ημιαποβουτηρωμένο (λιπαρά1,5%) φρέσκο παστεριωμένο γάλα, σε συσκευασία
εμφιάλωσης ενός (1) λίτρου. Το γάλα θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του
(ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κ.λπ.).
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Σύμφωνα με την κατάσταση του τμήματος Διοίκησης Προσωπικού του Δήμου, για ένα
μήνα του έτους 2021 ο συνολικός αριθμός του εργατοτεχνικού προσωπικού, που
δικαιούνται την χορήγηση φρέσκου γάλακτος, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού
που προβλέπεται να προσληφθεί ανέρχεται σε 233 άτομα. Η χορήγηση του γάλακτος
θα γίνεται καθημερινά για διάστημα 24 ημερών (26 ημέρες μείον 2 ημέρες άδεια) ανά
μήνα για 12 μήνες επί ένα λίτρο την ημέρα.

1.

Ήτοι : 233εργ. Χ 24 ημέρες Χ 12 μήνες Χ 1 λίτρο = 67.104 λίτρα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ 67.104 λίτρα

Σαλαμίνα

28/12 /2020

Σαλαμίνα

28/ 12/ 2020

Ο
Συντάξας.

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Π.Π. & Κ.

Γ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Πολ.Μηχ/κός (ΤΕ3)

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
Ναυπηγός Μηχ/κος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού έτους
2021»

Α.Μ:32/2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Γάλα φρέσκο παστεριωμένο 3,5% λιπαρά συσκευασίας του ενός λίτρου
(Τιμή ανά τεμάχιο του ενός λίτρου )
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ): ένα ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθμητικά) : 1,10 €

Σαλαμίνα

28/12 /2020

Σαλαμίνα 28/ 12/2020

Ο
Συντάξας.

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Π.Π. & Κ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Πολ.Μηχ/κός (ΤΕ3)

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
Ναυπηγός Μηχ/κος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού έτους
2021»

Α.Μ:32/2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
CPV
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 03333000-4

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
1,10 €

67.104

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
Φ.Π.Α. που αναλογεί 13%
Συνολικά απαιτούμενη πίστωση

Κ.Α.

ΜΟΝΑΔΕΣ

15-6061.007
20-6061.023
30-6061.004
35-6061.007
40-6061.004
45-6061.005

ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ Κ.Α.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟΣ
11.450
1,10
12.595,00
43.401
1,10
47.741,10
7.000
1,10
7.700,00
1.669
1,10
1.835,90
1.508
1,10
1.658,80
2.076
1,10
2.283,60

ΣΥΝΟΛΟ

67.104

1,10

73.814,40 €

Φ.Π.Α. 13%
1.637,35
6.206,34
1.001,00
238,67
215,64
296,87
9.595,87 €

ΔΑΠΑΝΗ
73.814,40 €
73.814,40 €
9.595,87 €
83.410.27 €
ΣΥΝΟΛΟ
14.232,35
53.947,44
8.701,00
2.074,57
1.874,44
2.580,47
83.410,27 €

Σαλαμίνα 28/ 12/2020

Ο Συντάξας

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ.Μηχ/κός (ΤΕ3)

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Π.Π. & Κ.

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
Ναυπηγός Μηχ/κος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού έτους
2021»

Α.Μ:32/2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Γάλα φρέσκο παστεριωμένο 3,5% λιπαρά συσκευασίας του ενός λίτρου
(Τιμή ανά τεμάχιο του ενός λίτρου )
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) ……………………………………………………………………………
(Αριθμητικά) ………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
(Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού έτους
2021»

Α.Μ: 32/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ

CPV

ΜΟΝΑΔΕΣ

03333000-4

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
67.104
………….. €
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
Φ.Π.Α. που αναλογεί 13%
Συνολικά απαιτούμενη πίστωση
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ
…………... €
…………… €
…………… €
…………… €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ Κ.Α.
Κ.Α.

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

15-6061.007
20-6061.023
30-6061.004
35-6061.007
40-6061.004
45-6061.005

ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ

11.450
43.401
7.000
1.669
1.508
2.076

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

67.104

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
(Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 13%

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού
προσωπικού έτους 2021»

Α.Μ: 32/2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

-------------------

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού
προσωπικού έτους 2021»
Άρθρο 2ο
-----------Η παρούσα μελέτη αποτελείται από:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνικές προδιαγραφές
4. Ενδεικτικό προϋπολογισμό
5. Προϋπολογισμό προσφοράς.
Άρθρο 3ο
-----------Η διενέργεια και η πραγματοποίηση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016, του
Ν.3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα
Διαύγεια) και του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του Ν. 3548/07 (Πρόγραμμα Διαφάνειας). Η
σχετική πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α. (15-6061.007, 20-6061.023, 30-6061.004,35-6061.007, 406061.004, 45-6061.005)
Άρθρο 4ο
-----------Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει
στο Δημοτικό Κατάστημα εντός είκοσι (20) ημερών για την υπογραφή της Σύμβασης.
Άρθρο 5ο
-----------Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12
μηνών ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων .
Ο Δήμος πάντως διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο όταν λήξει ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης των υλικών. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την σύμβαση μέχρι
εξάντλησης των αποθεμάτων με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται
έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται από τον Ν.4412/2016 .
Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται οριστική παραλαβή της προμήθειας
μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής θα καθοριστεί με την προσφορά των
συμμετεχόντων.
ΑΡΘΡΟ 6ο Τόπος Παράδοσης
--------------------------------------------- προμηθευτής οφείλει να εγκαταστήσει, με δικές του δαπάνες, σε όσους χώρους θα του υποδείξει ο
Δήμος ψυγεία για τη διατήρηση του γάλακτος καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και να
συντηρεί τα ψυγεία χωρίς επιπλέον τίμημα.
 προμηθευτής θα παραδίδει τις ποσότητες που θα του ζητούνται από την υπηρεσία στα δικά του
ψυγεία που θα έχει τοποθετήσει σε κτήρια του Δήμου Σαλαμίνας.
Θα μεταφέρει και θα εφοδιάζει τα ψυγεία με δικό του προσωπικό κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου.
Άρθρο 7ο
----------Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των
παραπάνω ειδών στο Δήμο Σαλαμίνος στις ποσότητες που θα καλύψουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο προμηθευτής δε μπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών επικαλούμενος λόγους
ανωτέρας βίας και δε μπορεί σε καμία περίπτωση να επικαλεστεί ευθύνες τρίτων (μεταφορέων κ.λ.π.)
μέχρι την παράδοση των ειδών.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την παραδοθείσα ποσότητα με άλλη, σύμφωνη με
τις προδιαγραφές της μελέτης καθώς και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά, που τυχόν έχει προκληθεί
από την παραπάνω αιτία. Σε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο
και να αναζητήσει πάσα θετική ή αποθεματική ζημιά.
Άρθρο 8ο
-----------Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και το
κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων .
Άρθρο 9ο
----------Η πληρωμή θα γίνεται όπως ορίζεται από τον Ν.4412/2016 .
Άρθρο 10ο

---------------------

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει, με Ανοιχτό Διαγωνισμό , στην χαμηλότερη προσφερόμενη
τιμή .
Άρθρο 11ο
-----------Η τιμή πώλησης των ειδών θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των νομοθετημένων φόρων.
Επίσης με βάση το άρθρο 24 του Ν. 2198/22-3-94 κατά την προμήθεια θα γίνεται παρακράτηση φόρου
εισοδήματος (4%) επί του καθαρού ποσού της αξίας των υλικών.
ΑΡΘΡΟ 12ο Αποθήκευση προμηθευόμενου γάλακτος
-------------------------------------------------------------------------------- προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διατήρηση και μεταφορά του
προϊόντος (φορτηγά ψυγεία κ.τ.λ.). Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγείο ή ψυγεία
στα κτίρια του Δήμου που θα του υποδειχθούν.


προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση του προϊόντος στα ψυγεία

αυτά.
Επίσης να προβαίνει σε τακτική συντήρηση των ψυγείων αυτών (σε τριμηνιαία κατ' ελάχιστον βάση που
θα αποδεικνύεται με σχετικό έγγραφο που θα συντάσσεται και
θα συνυπογράφεται από συντηρητή και ορισμένο υπάλληλο της υπηρεσίας). Η χρέωση της συντήρησης θα
γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής αποδέχεται ότι σε περίπτωση βλάβης οφείλει να αντικαθιστά το ψυγείο που έχει βλάβη με
άλλο ψυγείο. Η δαπάνη αντικατάστασης θα βαρύνει τον προμηθευτή.
Οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από προσωπικό του προμηθευτή.
Άρθρο 13ο Εργαστηριακές εξετάσεις
----------------------------------------------------------Εάν η Επιτροπή Παραλαβής θελήσει, πριν την οριστική παραλαβή, μπορεί να ζητήσει από τον προμηθευτή
να διενεργηθούν μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι
μικροβιολογικοί παράγοντες και η χημική σύσταση του υπό προμήθεια γάλακτος είναι σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Το δικαίωμα αυτό το διατηρεί και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Σαλαμίνα
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Σαλαμίνα
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Θεωρήθηκε
Ο
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