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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Iωάννινα   30 -12-2019 
Αρ. Πρωτ.    4125/ 65401 

Γενική Διεύθυνση 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 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση 
ζωοτροφών στο ΙΤΑΠ-Τμήμα Γάλακτος για το διάστημα από 21/01/2020 έως 31/12/2020.  
 
 

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
 
Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
(Δ.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 Δημοσίου-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 – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ) 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.)-«ΔΗΜΗΤΡΑ», (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. Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
Συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής. 

4. 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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-09-2011, 
«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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6. Την Εφαρμογή των Κανονισμών Προμηθειών των συγχωνευθέντων στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
Οργανισμών  για τις προμήθειες του Οργανισμού με την 65η /27&28-7-2015 Απόφαση ΔΣ 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αρ. θέματος 01 

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

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

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

10. Την  αριθμ. 42 απόφαση της 141ης/ 02-07-2019 (ΑΔΑ 6Ψ2ΟΟΞ3Μ-ΧΔ7) Συνεδρίασης του 
Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την έγκριση απολογισμού για το έτος 2018 και την 
έγκριση τεχνικού δελτίου για το 2019 του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο 
«Αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου και του αγροκτήματος του πρώην ΣΓΕ Ιωαννίνων». 

11. Την με αρ. πρωτ. 63086/24-12-2019 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2020 για  
την προμήθεια ζωοτροφών, ύψους 4.500,00 € (ΑΔΑ:ΨΗΖΩΟΞ3Μ-Ρ7Χ  και 
ΑΔΑΜ:19REQ006115048). 

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 2020.  

 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 
Για την κατάθεση προσφοράς προμήθειας ζωοτρόφων μίγματος τροφής υψηλής  
γαλακτοπαραγωγής προβάτων για το διάστημα από 21/01/2020 έως 31/12/2020, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2020, 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 
10/01/2020  και ώρα 11:00 με την ένδειξη:  
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  ΣΤΟ ΙΤΑΠ-ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 21/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020.   
 
Η παρούσα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 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.  
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Περιεχόμενα Προσφοράς 

Στο φάκελο της προσφοράς περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: 

- Στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης και νόμιμης εκπροσώπησης (Έναρξη Επιτηδεύματος 
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία). 

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

 
Διαδικασία 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. 

Διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης 
Ο ανάδοχος θα παραδίδει έως το τέλος του 2020 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 Δημοσίων Συμβάσεων 0,07%, 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 Διευθύντρια 

   

  Δρ Ευθυμία Κονδύλη 
Τακτική Ερευνήτρια 
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