ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/νση Οικ/κων
Τμήμα Προμηθειών –
Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού
Ιστιαία Τ.Κ. 34200
Τηλ : 2226350024 - 50019
Fax: 2226056163
Πληροφορίες : Καρακάξη Αναστασία

Αρ. Πρωτ: 3652/23-03-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια :
Τίτλος Κωδ. Προϋπ/σμού :
Κωδ. Προϋπ/σμού :

Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων
Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων
15 - 6481.003
Έτους:
2015

Η τεχνική περιγραφή αυτή συντάσσεται μετά από εντολή του αρμόδιου Αντιδημάρχου του Δήμου
Ιστιαίας - Αιδηψού, κου Κων/νου Παπαδόπουλου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί προμήθεια
λευκού τυριού για τη σίτιση απόρων από το κοινωνικό παντοπωλείο.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ
Αγελαδινό γάλα 100%, οξυγαλακτική καλλιέργεια, πυτιά, χλωριούχο
ασβέστιο, αλάτι

ΚΙΛΑ

300

-

-

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Max. 5ο C

-

-

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το προϊόν θα διανεμηθεί σε κομμάτια των 500gr συσκευασμένα σε
ειδικό χαρτί συσκευασίας νωπών προϊόντων και επιπλέον σε σακούλα
τροφίμων. Τα μέσα συσκευασίας δεν πρέπει μεταφέρουν
καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες (π.χ. βαρέα μέταλλα, μονομερή κτλ)
και δεν δύναται να αλλοιώνουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες.
Οι συσκευασίες πρέπει πληρούν τις ποιοτικές
και τεχνικές
προδιαγραφές της ανθεκτικότητας , της σκληρότητας και της
διαπερατότητας. Απαγορεύεται η παρουσία πάσης φύσης ξένων
σωμάτων άσχετων με το προϊόν.

-

-

-

-

-

-

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

Διανομή

Απουσία σε:
Ευρωτίαση.
Σήψη.
Εμφανείς μακροσκοπικές μεταβολές χρώματος και σχήματος.
Ανώμαλη οσμή και γεύση (πικρή, ταγκή, ξινισμένο, δύσοσμο.)
Άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή μικροβιακή
δράση.

Ακάρεων του τυριού, σκουληκιών, νυμφών ή εντόμων.

Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες και παθογόνοι μικρ/σμοί: απουσία.
 SALMONELLA SPP KAI LISTERIA M.: απουσία στα 25 γρ προιόντος






Καθώς το προϊόν θα είναι συσκευασμένο εκτός άρμης θα πρέπει η
διανομή του να γίνει εντός μικρού χρονικού διαστήματος λίγων
λεπτών και η μεταφορά του στο σημείο όπου θα διανεμηθεί θα
πρέπει να γίνει με ειδικό όχημα ψυγείο που θα πληρή όλους τους
κανόνες υγιεινής.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με :
1.Τις διατάξεις των άρθρων 86,209 του Ν.3463/2006 (φεκ 114/8-6-06)
2.Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
11389/93 ( ΕΚΠΟΤΑ)
3.Τις διατάξεις του αρ.2 παρ.13 περιπτ.VIII N.2286/95,αρ.13 Ν.2503/97 και την
κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣΔΔΑ και Ανάπτυξης Αριθ.27319/02 (φεκ
137/Α΄)

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις θα επιστραφεί.
Η πίστωση για την εκτέλεση της προμήθειας, προέρχεται από ίδιους πόρους και είναι γραμμένη στον
προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, στον Κ.Α. 15-6481.003 .
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Περιγραφή Είδους

ΜΜ

ΠΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ

ΑΞΙΑ

1

ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ

ΚΙΛΑ

300

3,00 €
με ΦΠΑ
13%

900,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

796,46
103,54
900,00

ΕΛΕΓΧΗΘΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιστιαία 23/03/2015
Η Συντάξασα

Αναστασία Καρακάξη

Ιστιαία 23/03/2015
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Βασιλική Στεργίου

