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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50150 

Τηλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

Φαξ: +30 2461039682 

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

 Κοζάνη,  20-03-2020 

 Αριθμ. Πρωτ.: 5207 

 Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης 

 
Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών 

για την προμήθεια α) αποξηραμένης μηδικής και β) πρώτων υλών για την παρασκευή μιγμάτων 

ζωοτροφών για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016 και έχοντας υπόψη την Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης με αρ. 161/19-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΛΖΦ469Β7Κ-Λ7Β και ΑΔΑΜ: 20REQ006462401, καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια: 

α) αποξηραμένης μηδικής (ποσού 7.400,00 € χωρίς ΦΠΑ) και  

β) πρώτων υλών για την παρασκευή μιγμάτων ζωοτροφών (ποσού 5.828,00 € χωρίς ΦΠΑ)   

για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, όπως αναφέρεται 

στο Παράρτημα Ι της παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού 13.228,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (13% ή 24%). Η 

δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2020, ΚΑΕ: 1513. 

Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος με χωριστό 

προϋπολογισμό, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα 

περιέχονται:  

1) Τεχνική Προσφορά, στην οποία θα περιέχεται ο Πίνακας Συμμόρφωσης συμπληρωμένος και 

υπογεγραμμένος από τον προσφέροντα, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

καθώς και  

2) Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας 

Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:  

α) του προσφέροντος και 

β) της διαδικασίας (ήτοι: Προσφορά για την πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών με 

αρ. πρωτ. 5207/20-03-2020 για την προμήθεια α) αποξηραμένης μηδικής και β) πρώτων υλών για την 

παρασκευή μιγμάτων ζωοτροφών για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 

στη Φλώρινα)  

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 
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π.μ. (ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας, Τ.Κ. 50150, τηλ. 24610-68270, Fax 24610-39682. Το άνοιγμα των φακέλων θα 

πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πανεπιστημίου 

Δυτ. Μακεδονίας. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Προσφορές για μικρότερη ποσότητα από τη ζητούμενη στην παρούσα πρόσκληση και προσφορές που 

υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

2. Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα αύξησης έως 30% ή μείωσης της ποσότητας 

έως 50% κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4412/2016. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την παρούσα 

πρόσκληση ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

3. Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

ii) Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (ασφαλιστική 

ενημερότητα) 

iii) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ. 

4. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας (ανεξαρτήτως ποσότητας) και έως τη συμπλήρωση του 

ποσού της παρούσας πρόσκλησης.  

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την ποσότητα που παραγγέλνει η υπηρεσία μέσα σε επτά 

(7) ημέρες από την παραγγελία. 

6. Τα είδη θα παραδίδονται με Δελτία Αποστολής που θα εκδίδονται στα παρακάτω στοιχεία: 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 

Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα 

ΑΦΜ 999562826, ΔΟΥ Κοζάνης 

7. Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς μέχρι και της θέσεως που θα υποδείξει το 
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Πανεπιστήμιο. Η πληρωμή του θα γίνεται τμηματικά μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εντός 

εξήντα (60) ημερών από την παράδοση των ειδών.  

8. Θα παρακρατηθεί φόρος ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 4% για την προμήθεια στο καθαρό 

ποσό της αξίας του τιμολογίου. Το Πανεπιστήμιο θα του χορηγήσει βεβαίωση για την παρακράτηση 

των ανωτέρω φόρων, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής 

του δήλωσης στις ΔΟΥ. 

9. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με: 

 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

 Οι παραπάνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο προμηθευτής επιβαρύνεται 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις 

10. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εντός 

εξήντα (60) ημερών από την παράδοση των ειδών.  

Το τιμολόγιο του προμηθευτή θα εκδίδεται στα εξής στοιχεία: 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 

Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50150 

Παράδοση: Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα 

Α.Φ.Μ 999562826, ΔΟΥ Κοζάνης 

11. Μετά τη λήξη της σύμβασης, και μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου, το Πανεπιστήμιο Δυτ. 

Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τα είδη της παρούσας με τους ίδιους όρους της 

σύμβασης, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και του προμηθευτή. 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 

24610 68232, 39683, 68103). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

(Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: Παναγιώτης Μαραντίδης, τηλ.: 23850 

54613) 

Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει Φύλλο Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα παρακάτω, όπου θα δηλώνει 

αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει 

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως 

απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους 

όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η 

προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους 

όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 

την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: «Προμήθεια αποξηραμένης μηδικής, ποσού  7.400,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (13%) για τις 

ανάγκες του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα» 

(Ο προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή απόρριψης να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης 

ποσότητας του Κεφαλαίου Α) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

(Να κατατεθεί στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς) 

Α/Α 

(α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(β) 

Απαίτη-

ση (γ) 

Απάντη-

ση (δ) 

1.1 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ ΜΗΔΙΚΗ   

1.1. Η Μηδική θα είναι σε δέματα από σύρμα ή σπάγκο και βάρους το πολύ 

τριάντα (30) κιλών το κάθε δέμα. 

Η Μηδική θα είναι σοδειάς 2020 δεύτερης ή τρίτης κοπής, θα είναι 

κατάλληλα αποξηραμένη, το ποσοστό υγρασίας δεν θα υπερβαίνει το 12%, 

θα έχει πλούσιο φύλλωμα, πράσινο χρώμα και το κατάλληλο άρωμα. 

Τα δέματα της Μηδικής δεν θα είναι μουχλιασμένα, δεν θα περιέχουν ξένες 

ύλες (χώματα, πέτρες, κτλ) ούτε και άλλα φυτά πλην Μηδικής. Ποσότητες 

μηδικής που θα κρίνονται ακατάλληλες από την επιτροπή παραλαβής δεν 

θα παραλαμβάνονται. 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

 

1.1.1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40.000 χιλιόγραμμα 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: το Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 

στη Φλώρινα 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η παράδοση της αποξηραμένης μηδικής θα γίνεται 

τμηματικά, έπειτα από παραγγελία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας 

(ανεξαρτήτως ποσότητας) και έως τη συμπλήρωση του προϋπολογισμένου 

ποσού της παρούσας πρόσκλησης. Η παράδοση θα γίνεται εντός επτά (7) 

ημερών από την κοινοποίηση της παραγγελίας. Το Πανεπιστήμιο Δυτ. 

Μακεδονίας στη Φλώρινα διατηρεί το δικαίωμα να μην απορροφήσει όλη 

τη ζητούμενη ποσότητα για λόγους ανωτέρας βίας και έπειτα από έγκαιρη 

ενημέρωση του προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή θα μειωθεί αντιστοίχως 

η αμοιβή του προμηθευτή. 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

 

 

 

 

Ημερομηνία: ……/……/…..…... 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: «Προμήθεια πρώτων υλών για την παρασκευή μιγμάτων ζωοτροφών (ποσού 5.828,00 € 

χωρίς ΦΠΑ) για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα» 

(Ο προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή απόρριψης να καταθέσει ενιαία προσφορά για όλα τα είδη του 

Κεφαλαίου Β) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

(Να κατατεθεί στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς) 

 

Α/Α 

(α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(β) 

Απαίτη-

ση (γ) 

Απάντη-

ση (δ) 

 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

  

1. ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟ   

44% Ολική πρωτείνη, 12% Υγρασία (μέγιστο) 

700 χλγρ. 

 

 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

 

2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

14% Υγρασία (μέγιστο) 

 

8.000 χλγρ. 

3. ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑ 1.600 χλγρ. 

4. ΠΙΤΥΡΑ  

14-15% Ολική Πρωτεΐνη, 12% Υγρασία (μέγιστο) 

3.000 χλγρ. 

5. ΑΛΑΤΙ (Cl Na - Χοντρό) 350 χλγρ. 

6. ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ 

35% Ασβέστιο (ελάχιστο) 

400 χλγρ. 

7. ΚΡΙΘΑΡΙ 5.000 χλγρ. 

8. ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΔΙΑΣΒΕΣΤΙΟ 200 χλγρ. 

9. ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ 600 χλγρ. 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 19.850 χλγρ. 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: το Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 

στη Φλώρινα 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, 

έπειτα από παραγγελία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και έως τη 

συμπλήρωση του προϋπολογισμένου ποσού της παρούσας πρόσκλησης. Η 

παράδοση θα γίνεται εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της 

παραγγελίας. Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα διατηρεί το 

δικαίωμα να μην απορροφήσει όλη τη ζητούμενη ποσότητα για λόγους 

ανωτέρας βίας και έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση του προμηθευτή. Στην 

περίπτωση αυτή θα μειωθεί αντιστοίχως η αμοιβή του προμηθευτή. 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

 

Ημερομηνία: ……/……/…..…... 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: «Προμήθεια αποξηραμένης μηδικής για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.400,00 € χωρίς ΦΠΑ (13%) 

 

Ο υπογράφων ……………………………………………………………..…………………………… για λογαριασμό της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθμ. 

5207/20-03-2020 Πρόσκλησης για την προμήθεια α) αποξηραμένης μηδικής για τις ανάγκες του 

Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα και προσφέρω την παρακάτω τιμή:  

 

Είδος 
Ποσότητα 

(κιλά) 

Τιμή μονάδος 

(ανά κιλό) 

Σύνολο (€) 

χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 13% (€) Γενικό σύνολο 

(€) με ΦΠΑ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ 

ΜΗΔΙΚΗ 
40.000     

 

Ημερομηνία: ……/……/…..…... 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 

ΑΔΑ: 9ΠΡΡ469Β7Κ-8ΜΥ





Πρόσκληση για την προμήθεια ζωοτροφών για το Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα  Σελ. 8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: «Προμήθεια πρώτων υλών για την παρασκευή μιγμάτων ζωοτροφών για τις ανάγκες του 

Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.828,00 € χωρίς ΦΠΑ 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν ενιαία προσφορά για κάθε Κεφάλαιο, 

αναφέροντας όμως στην προσφορά τους τις επιμέρους τιμές ανά είδος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών του 

Κεφαλαίου χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο υπογράφων …………………………………………………..…………..…………………………… για λογαριασμό της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθμ. 

5207/20-03-2020 Πρόσκλησης για την προμήθεια β) πρώτων υλών για την παρασκευή μιγμάτων 

ζωοτροφών για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα και 

προσφέρω την παρακάτω τιμή: 

Είδος 
Ποσότη-

τα (κιλά) 

Τιμή μονάδος 

(ανά κιλό) (€) 

Σύνολο (€) 

χωρίς ΦΠΑ 

Συντελεστής 

ΦΠΑ (13% ή 

24%) 

Ποσό 

ΦΠΑ 

(€) 

Γενικό σύνολο 

(€) με ΦΠΑ 

1. ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟ   

44% Ολική πρωτείνη, 12% 

Υγρασία (μέγιστο) 
700    

 

 

2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

14% Υγρασία (μέγιστο) 8.000    
 

 

3. ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑ 1.600      

4. ΠΙΤΥΡΑ  

14-15% Ολική Πρωτεΐνη, 

12% Υγρασία (μέγιστο) 
3.000    

 

 

5. ΑΛΑΤΙ (Cl Na - Χοντρό) 350      

6. ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ 

35% Ασβέστιο (ελάχιστο) 400    
 

 

7. ΚΡΙΘΑΡΙ 5.000      

8. ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ 

ΔΙΑΣΒΕΣΤΙΟ 200    
 

 

9. ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ 600      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.850      

 

Ημερομηνία: ……/……/…..…... 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 

ΑΔΑ: 9ΠΡΡ469Β7Κ-8ΜΥ
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