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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50150 

Τηλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

Φαξ: +30 2461039682 

Email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr 

 Κοηάνθ,  01-04-2021 

 Αρικμ. Ρρωτ.: 4208 

 Ρλθροφορίεσ: Γ. Χαϊτίδθσ 

 
Ρρόςκλθςθ για κατάκεςθ προςφορϊν 

για τθν προμικεια α) αποξθραμζνθσ μθδικισ και β) πρϊτων υλϊν για τθν παραςκευι μιγμάτων 

ηωοτροφϊν για τισ ανάγκεσ του Αγροκτιματοσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα 

 

Σο Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ, βάςει του Ν. 4412/2016 και ζχοντασ υπόψθ τθν Απόφαςθσ Ανάλθψθσ 

Τποχρζωςθσ με αρ. 232/31-03-2021 με ΑΔΑ: 9Ρ4Σ469Β7Κ-Θ03 και ΑΔΑΜ: 21REQ008372495, καλεί τουσ 

ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορά για τθν προμικεια: 

α) αποξθραμζνθσ μθδικισ (ποςοφ 7.200,00 € χωρίσ ΦΡΑ) και  

β) πρϊτων υλϊν για τθν παραςκευι μιγμάτων ηωοτροφϊν (ποςοφ 5.995,82 € χωρίσ ΦΡΑ)   

για τισ ανάγκεσ του Αγροκτιματοσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα, όπωσ αναφζρεται 

ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 13.195,82 Ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ (13% ι 24%). Η 

δαπάνθ κα βαρφνει τον Σακτικό Προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ ζτουσ 2021, ΚΑΕ: 1513-A. 

Κριτιριο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα είναι θ χαμθλότερθ τιμι για κάκε είδοσ με χωριςτό 

προχπολογιςμό, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται όλοι οι απαιτοφμενοι όροι. 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, όπου κα 

περιζχονται:  

1) Σεχνικι Προςφορά, ςτθν οποία κα περιζχεται ο Πίνακασ υμμόρφωςθσ ςυμπλθρωμζνοσ και 

υπογεγραμμζνοσ από τον προςφζροντα, όπωσ αναφζρεται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ 

κακϊσ και  

2) Οικονομικι Προςφορά, ςφμφωνα με το Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ του 

Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ 

Στον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ και 

β) τθσ διαδικαςίασ (ιτοι: Προςφορά για τθν πρόςκλθςθ για κατάκεςθ οικονομικϊν προςφορϊν με 

αρ. πρωτ. 4208/01-04-2021 για τθν προμικεια α) αποξθραμζνθσ μθδικισ και β) πρϊτων υλϊν για τθν 

παραςκευι μιγμάτων ηωοτροφϊν για τισ ανάγκεσ του Αγροκτιματοσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

ςτθ Φλϊρινα)  

Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τισ 09-04-2021 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11.00 
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Πρόςκλθςθ για τθν προμικεια ηωοτροφϊν για το Αγρόκτθμα του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα  Σελ. 2 

π.μ. (θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Τμιμα Ρρωτοκόλλου του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, Τ.Κ. 50150, τθλ. 24610-68270, Fax 24610-39682. Σο άνοιγμα των φακζλων κα 

πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Πανεπιςτθμίου 

Δυτ. Μακεδονίασ. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Προςφορζσ για μικρότερθ ποςότθτα από τθ ηθτοφμενθ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και προςφορζσ που 

υπερβαίνουν το ςυνολικό προχπολογιςμό κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

2. Σο Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ διατθρεί το δικαίωμα αφξθςθσ ζωσ 30% ι μείωςθσ τθσ ποςότθτασ 

ζωσ 50% κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 104 του Ν.4412/2016. ε 

περίπτωςθ κατακφρωςθσ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τθν παροφςα 

πρόςκλθςθ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι. 

3. Μετά τθν αξιολόγθςθ και τθν κατάταξθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει 

θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το 

οποίο προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ 

ii) Πιςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα 

οποία να προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα) 

iii) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι 

ενθμερότθτα), το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ. 

4. Η παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά ςτο Αγρόκτθμα του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα, 

ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ (ανεξαρτιτωσ ποςότθτασ) και ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ του 

ποςοφ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  

5. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τθν ποςότθτα που παραγγζλνει θ υπθρεςία μζςα ςε επτά 

(7) θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

6. Σα είδθ κα παραδίδονται με Δελτία Αποςτολισ που κα εκδίδονται ςτα παρακάτω ςτοιχεία: 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ (Φλϊρινα) 

Σζρμα Κοντοποφλου, Σ.Κ. 53100, Φλϊρινα 

ΑΦΜ 999562826, ΔΟΤ Κοηάνθσ 

7. Σον προμθκευτι βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ μζχρι και τθσ κζςεωσ που κα υποδείξει το 
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Πανεπιςτιμιο. Η πλθρωμι του κα γίνεται τμθματικά μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι εντόσ 

εξιντα (60) θμερϊν από τθν παράδοςθ των ειδϊν.  

8. Θα παρακρατθκεί φόροσ ο οποίοσ υπολογίηεται με ςυντελεςτι 4% για τθν προμικεια ςτο κακαρό 

ποςό τθσ αξίασ του τιμολογίου. Σο Πανεπιςτιμιο κα του χορθγιςει βεβαίωςθ για τθν παρακράτθςθ 

των ανωτζρω φόρων, προκειμζνου να τθ χρθςιμοποιιςει κατά τθν υποβολι τθσ ετιςιασ φορολογικισ 

του διλωςθσ ςτισ ΔΟΤ. 

9. Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με: 

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 

 Κράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 

 Οι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο προμθκευτισ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ 

10. Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι εντόσ 

εξιντα (60) θμερϊν από τθν παράδοςθ των ειδϊν.  

Σο τιμολόγιο του προμθκευτι κα εκδίδεται ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ 

Κοίλα Κοηάνθσ, ΣΚ 50150 

Παράδοςθ: Σζρμα Κοντοποφλου, Σ.Κ. 53100, Φλϊρινα 

Α.Φ.Μ 999562826, ΔΟΤ Κοηάνθσ 

11. Μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι τθν ανάδειξθ νζου αναδόχου, το Πανεπιςτιμιο Δυτ. 

Μακεδονίασ διατθρεί το δικαίωμα να προμθκεφεται τα είδθ τθσ παροφςασ με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, ζπειτα από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ και του προμθκευτι. 

 

Για τυχόν περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτο Σμιμα 

Προμθκειϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. επικοινωνίασ 

24610 68232, 39683, 68103). 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

 

(Πληροφορίεσ για τη ςύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: Παναγιώτησ Μαραντίδησ, τηλ.: 23850 

54613) 

Ο προςφζρων οφείλει να κατακζςει Φφλλο υμμόρφωςθσ, ςφμφωνα με τα παρακάτω, όπου κα δθλϊνει 

αναλυτικά τθ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των προςφερομζνων ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

 

τθ τιλθ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει 

υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ, κεωροφνται ωσ 

απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ 

όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ 

προδιαγραφι δεν είναι απαράβατοσ όροσ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ 

όρουσ ι αποκλίνουν από αυτοφσ δεν απορρίπτονται.  

τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Προςφορά, ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει 

τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Προςφορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: «Ρρομικεια αποξθραμζνθσ μθδικισ, ποςοφ  7.200,00 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (13%) για τισ 

ανάγκεσ του Αγροκτιματοσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα» 

(Ο προμθκευτισ υποχρεοφται επί ποινι απόρριψθσ να κατακζςει προςφορά για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ 

ποςότθτασ του Κεφαλαίου Α) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

(Να κατατεκεί ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ) 

Α/Α 

(α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

1.1 ΑΡΟΞΗΑΜΕΝΗ ΜΗΔΙΚΗ   

1.1. Η Μθδικι κα είναι ςε δζματα από ςφρμα ι ςπάγκο και βάρουσ το πολφ 

τριάντα (30) κιλϊν το κάκε δζμα. 

Η Μθδικι κα είναι ςοδειάσ 2021 δεφτερθσ ι τρίτθσ κοπισ, κα είναι 

κατάλλθλα αποξθραμζνθ, το ποςοςτό υγραςίασ δεν κα υπερβαίνει το 12%, 

κα ζχει πλοφςιο φφλλωμα, πράςινο χρϊμα και το κατάλλθλο άρωμα. 

Σα δζματα τθσ Μθδικισ δεν κα είναι μουχλιαςμζνα, δεν κα περιζχουν ξζνεσ 

φλεσ (χϊματα, πζτρεσ, κτλ) οφτε και άλλα φυτά πλθν Μθδικισ. Ποςότθτεσ 

μθδικισ που κα κρίνονται ακατάλλθλεσ από τθν επιτροπι παραλαβισ δεν 

κα παραλαμβάνονται. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

 

1.1.1 ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 40.000 χιλιόγραμμα 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ: το Αγρόκτθμα του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

ςτθ Φλϊρινα 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ: Η παράδοςθ τθσ αποξθραμζνθσ μθδικισ κα γίνεται 

τμθματικά, ζπειτα από παραγγελία, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ 

(ανεξαρτιτωσ ποςότθτασ) και ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ του προχπολογιςμζνου 

ποςοφ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Η παράδοςθ κα γίνεται εντόσ επτά (7) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ παραγγελίασ. Σο Πανεπιςτιμιο Δυτ. 

Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα διατθρεί το δικαίωμα να μθν απορροφιςει όλθ 

τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα για λόγουσ ανωτζρασ βίασ και ζπειτα από ζγκαιρθ 

ενθμζρωςθ του προμθκευτι. τθν περίπτωςθ αυτι κα μειωκεί αντιςτοίχωσ 

θ αμοιβι του προμθκευτι. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

 

 

 

 

Ημερομθνία: ……/……/…..…... 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

……………….………………………………… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: «Ρρομικεια πρϊτων υλϊν για τθν παραςκευι μιγμάτων ηωοτροφϊν (ποςοφ 5.995,82 € 

χωρίσ ΦΡΑ) για τισ ανάγκεσ του Αγροκτιματοσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα» 

(Ο προμθκευτισ υποχρεοφται επί ποινι απόρριψθσ να κατακζςει ενιαία προςφορά για όλα τα είδθ του 

Κεφαλαίου Β) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

(Να κατατεκεί ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ) 

 

Α/Α 

(α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

 ΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΑΣΚΕΥΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ 

ΖΩΟΤΟΦΩΝ 
ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ 

  

1.  ΟΓΙΑΛΕΤΡΟ   

44% Ολικι πρωτείνθ, 12% Τγραςία (μζγιςτο) 

600 χλγρ. 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

 

2.  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

14% Τγραςία (μζγιςτο) 

 

7.800 χλγρ. 

3.  ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΣΑ 1.000 χλγρ. 

4.  ΠΙΣΤΡΑ  

14-15% Ολικι Πρωτεΐνθ, 12% Τγραςία (μζγιςτο) 

4.000 χλγρ. 

5.  ΑΛΑΣΙ (Cl Na - Χοντρό) 200 χλγρ. 

6.  ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΗ 

35% Αςβζςτιο (ελάχιςτο) 

200 χλγρ. 

7.  ΚΡΙΘΑΡΙ 4.300 χλγρ. 

8.  ΦΩΦΟΡΙΚΟ ΔΙΑΒΕΣΙΟ 150 χλγρ. 

9.  ΙΟΡΡΟΠΙΣΕ 500 χλγρ. 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 18.750 χλγρ. 

 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ: το Αγρόκτθμα του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

ςτθ Φλϊρινα 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ: Η παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά, 

ζπειτα από παραγγελία, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ζωσ τθ 

ςυμπλιρωςθ του προχπολογιςμζνου ποςοφ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Η 

παράδοςθ κα γίνεται εντόσ επτά (7) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

παραγγελίασ. Σο Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα διατθρεί το 

δικαίωμα να μθν απορροφιςει όλθ τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα για λόγουσ 

ανωτζρασ βίασ και ζπειτα από ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του προμθκευτι. τθν 

περίπτωςθ αυτι κα μειωκεί αντιςτοίχωσ θ αμοιβι του προμθκευτι. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

 

Ημερομθνία: ……/……/…..…... 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

……………….………………………………… 

ΑΔΑ: ΨΙΕ1469Β7Κ-ΓΛΚ





Πρόςκλθςθ για τθν προμικεια ηωοτροφϊν για το Αγρόκτθμα του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα  Σελ. 7 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

(Οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για ζνα ι περιςςότερα από τα 
επιμζρουσ κεφάλαια τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: «Ρρομικεια αποξθραμζνθσ μθδικισ για τισ ανάγκεσ του Αγροκτιματοσ του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα» 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.200,00 € χωρίσ ΦΡΑ (13%) 

 

Ο υπογράφων ……………………………………………………………..…………………………… για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 

……………………………………………………………………….…….…. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 

4208/01-04-2021 Ρρόςκλθςθσ για τθν προμικεια α) αποξθραμζνθσ μθδικισ για τισ ανάγκεσ του 

Αγροκτιματοσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα και προςφζρω τθν παρακάτω τιμι:  

 

Είδοσ 
Ροςότθτα 

(κιλά) 

Τιμι μονάδοσ 

(ανά κιλό) 

Σφνολο (€) 

χωρίσ ΦΡΑ 

ΦΡΑ 13% (€) Γενικό ςφνολο 

(€) με ΦΡΑ 

ΑΡΟΞΗΑΜΕΝΗ 

ΜΗΔΙΚΗ 
40.000     

 

Ημερομθνία: ……/……/…..…... 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

……………….………………………………… 

ΑΔΑ: ΨΙΕ1469Β7Κ-ΓΛΚ





Πρόςκλθςθ για τθν προμικεια ηωοτροφϊν για το Αγρόκτθμα του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα  Σελ. 8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: «Ρρομικεια πρϊτων υλϊν για τθν παραςκευι μιγμάτων ηωοτροφϊν για τισ ανάγκεσ του 

Αγροκτιματοσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα» 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.995,82 € χωρίσ ΦΡΑ 

Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται επί ποινι απόρριψθσ να κατακζςουν ενιαία προςφορά για κάκε Κεφάλαιο, 

αναφζροντασ όμωσ ςτθν προςφορά τουσ τισ επιμζρουσ τιμζσ ανά είδοσ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Μειοδότθσ κα αναδειχκεί αυτόσ που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο των ειδϊν του 

Κεφαλαίου χωρίσ Φ.Π.Α. 

Ο υπογράφων …………………………………………………..…………..…………………………… για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 

……………………………………………………………………….…….…. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 

4208/01-04-2021 Ρρόςκλθςθσ για τθν προμικεια β) πρϊτων υλϊν για τθν παραςκευι μιγμάτων 

ηωοτροφϊν για τισ ανάγκεσ του Αγροκτιματοσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα και 

προςφζρω τθν παρακάτω τιμι: 

Είδοσ 
Ροςότθ-

τα (κιλά) 

Τιμι μονάδοσ 

(ανά κιλό) (€) 

Σφνολο (€) 

χωρίσ ΦΡΑ 

Συντελεςτισ 

ΦΡΑ (13% ι 

24%) 

Ροςό 

ΦΡΑ 

(€) 

Γενικό ςφνολο 

(€) με ΦΡΑ 

1. ΣΟΓΙΑΛΕΥΟ   

44% Ολικι πρωτείνθ, 12% 

Τγραςία (μζγιςτο) 
600    

 

 

2. ΚΑΛΑΜΡΟΚΙ 

14% Τγραςία (μζγιςτο) 7.800    
 

 

3. ΒΑΜΒΑΚΟΡΙΤΑ 1.000      

4. ΡΙΤΥΑ  

14-15% Ολικι Πρωτεΐνθ, 

12% Τγραςία (μζγιςτο) 
4.000    

 

 

5. ΑΛΑΤΙ (Cl Na - Χοντρό) 200      

6. ΜΑΜΑΟΣΚΟΝΗ 

35% Αςβζςτιο (ελάχιςτο) 200    
 

 

7. ΚΙΘΑΙ 4.300      

8. ΦΩΣΦΟΙΚΟ 

ΔΙΑΣΒΕΣΤΙΟ 150    
 

 

9. ΙΣΟΟΡΙΣΤΕΣ 500      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.750      

Ημερομθνία: ……/……/…..…... 
Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 
……………….………………………………… 

ΑΔΑ: ΨΙΕ1469Β7Κ-ΓΛΚ
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