
 

 

Θέμα : Προσφορά για προμήθεια σογιάλευρου και ηλιάλευρου έως του ποσού των 10.000,00 

€ άνευ ΦΠΑ συνολικά για τις ανάγκες  του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

Γιαννιτσών . 

Παρακαλούμε όπως μέχρι την Τετάρτη 26/02/2020και ώρα 11 π.μ. μας αποστείλετε προσφορά για 

προμήθεια σογιάλευρου και ηλιάλευρου συσκευασμένα σε σακιά, λαμβάνοντας υπόψη τους 

κάτωθι όρους: 

1. Τα είδη που ζητούνται είναι (οι ποσότητες  θα διαμορφωθούν και από τις τελικές τιμές) 

Α) Σογιάλευρο συσκευασμένο σε σακιά 

Β) Ηλιάλευρο σε μορφή αλεύρου συσκευασμένο σε σακιά 

 με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

Το ηλιάλευρο πρέπει να έχει  ποσοστό πρωτεΐνης > 28%  και  ποσοστό λίπους  1-3% στην τροφή 

ως έχει . 

Το σογιάλευρου πρέπει να έχει  ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 42% και μέγιστη 

περιεκτικότητα σε λίπος 4% στην τροφή ως έχει . 

2. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να προσκομίσει χημικές αναλύσεις των ζωοτροφών από 

επίσημο εργαστήριο, σε κάθε άλλη περίπτωση η προσφορά δε θα γίνεται δεκτή . 

 

 

 

 

Γιαννιτσά 21-02-2020 

Α.Π. :  115 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

  Πληροφορίες : Γ. Συμεών 

ΤΗΛ. 2382031700-2382032958 
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3. Προσφορές μπορούν να κατατίθεντο είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με e-mailτο 

αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26/02/2020 και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου στην 

Παραλίμνη Γιαννιτσών. 

4. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

5. Ως μειοδότης-τες  θα ανακηρυχθεί ο συμμετέχων με τη χαμηλότερη προσφορά για το κάθε προϊόν 

ξεχωριστά που ζητείται και τις καλύτερες προδιαγραφές  βάσει του τύπου:  

α) ΗΛΙΑΛΕΥΡΟ προσφερόμενη τιμή ηλιάλευρου (€/kg ηλιάλευρου) *100/ ποσοστό πρωτεΐνης 

(%) προσφερόμενου ηλιάλευρου & 

β) ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟ  Τιμή σε €/kg πρωτεΐνης= 100 * Προσφερόμενη τιμή (€ ανά kg σογιάλευρου   

) /ποσοστό πρωτεΐνης (%) σογιάλευρου 

6. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται και 

εφόσον αυτή περνάει το ποσό των 2.500,00 € άνευ ΦΠΑ να υπογράψει σχετική σύμβαση , 

η οποία θα έχει διάρκεια από την επόμενη μέρα της κατακύρωσης και για τριάντα ημέρες. 

Επίσης οφείλει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.,έντυπο ΤΕΥΔ, 

αντίγραφα ποινικών μητρώων των νόμιμων εκπροσώπων.  

7. Ο μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια προϊόντα στις εγκαταστάσεις του 

Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, στην Παραλίμνη Γιαννιτσών εντός τριών ημερών 

από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί. 

8.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τριάντα  (30) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την 

ισχύ των προσφορών τους, και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 

δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

9. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Η παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων θα γίνεται στους αποθηκευτικούς χώρους του 

Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής. Κάθε είδους έξοδα μεταφοράς,συσκευασίας κ.λ.π., 

θα επιβαρύνουν το μειοδότη. 

11. Τα υπό προμήθεια προϊόντα , κατά την παραλαβή του από το Ινστιτούτο, πρέπει να απέχει 

τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία λήξης τους. 

12. Η παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων  θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Ινστιτούτου  και μέχρι τις ποσότητες που συμφωνήθηκαν. 

13. Η πληρωμή των παραληφθέντων ειδών θα γίνει το αργότερο 60 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της 

προμήθειας και ύστερα  από πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής του Ινστιτούτου, ατόκως, με 

παρακράτηση 4% επί της καθαρής αξίας,0,07% κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 



 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) &.παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Eξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ (ΚΥΑ 1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017-υπολογίζεται επί 

της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης). Επιπλέον, 

σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και 

Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,07% και επί της παρακράτησης 0,06% διενεργείται και 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 

14. Προϋπολογιζόμενο κόστος 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ.Η καθαρή αξία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG IPA Cross 

Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009,  ΜIS 5032716, με τίτλο: «Protection 

of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the cross- border area» και ακρωνύμιο 

«PAPESHE».  

15.  Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τις πιστώσεις λοιπών προγραμμάτων του Ινστιτούτου ΕΖΠ Γιαννιτσών 

 

 

Η Προϊσταμένη 

 

 

 

Δρ. Φανή Χατζήνα 

Διευθύντρια Ερευνών 

 


