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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη   20  Σεπτεµβρίου   2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.587374(3537) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.  
YΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. ∆/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς: 
Ταχ. Κώδικας : 60100  
Πληροφορίες : Αργύρη Αλίκη  
Τηλέφωνο  : 2351 351 238  
Fax : 2351351241  
email : a.argiri@pieria.pkm.gov.gr 

 
  

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ   

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ  

(CPVS: 33194120-3, 33141500-5, 33631600-8, 33631600-8, 33169000-2, 39330000-4, 19521000-4, 

39711130-9, 33600000-6, 33141420-0, 33158500-7, 18810000-0, 33171100-0). 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» και ιδίως τα άρθρα 233, 235, 328 του βιβλίου ΙΙ «Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών πρώην εξαιρουµένων τοµέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του π.δ.133/2010 «Οργανισµός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε 

µε τις αρίθµ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016) 

4. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” 

5. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016) 

6. Τις διατάξεις του ν.4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨ 

7. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”  

8. Τις διατάξεις του ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11) Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 
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9. Την αρίθµ.57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης “Ρύθµιση ειδικότερων 

θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης” (ΦΕΚ 1781 Β’) 

10. Τις διατάξεις του ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης ∆ιαδικασιών Προµηθειών ∆ηµοσίου” 

11. Της αριθµ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019 (ΦΕΚ 708/Υ.Ο.∆.∆./2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας “Ορισµός Αντιπεριφερειρχών και ανάθεση τοµέων ευθύνης στους Θεµατικούς 

Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας” 

12. Της αριθµ.οικ.570607(7712)/12-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, 

13. Την αριθµ.243/2018 (Αριθµ. Συνεδρίασης 18η/12-11-2018) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

Κεντρικής Μακεδονίας “Ψήφιση Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, οικονοµικού έτους 2019 ” (Α∆Α:6ΑΖΗ7ΛΛ-037). 

14. Το αριθµ.20774/22-11-18 (Α∆ΑΜ:18REQ004058222) πρωτογενές αίτηµα του Τµήµατος Κτηνιατρικής της 

∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας 

15. Την αριθµ.819/2019 (Πρακτικό 13o/02-04-2019) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. 

(Α.∆.Α.:ΩΜ0Ξ7ΛΛ-69∆) περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 

Ε.Φ.04.292 και του Κ.Α.Ε. 5329.α.3.01  προϋπολογισµού 2019 της Π.Ε. Πιερίας, προµήθειας υλικών για την 

αντιµετώπιση ασθενειών των ζώων (µε απευθείας ανάθεση). 

16. Την αριθµ.244781(1571)/16-04-19 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  (Α∆Α:ΨΕΖΧ7ΛΛ-ΡΘΡ) ποσού 

7.171,51€  η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υποδ/νσης 

Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε α/α 2011 και βαρύνει τον 

Ε.Φ. 04.292  ΚΑΕ. 5329.α.3.01   οικονοµικού έτους 2019 (Α∆ΑΜ: 19REQ004803747). 

Ανακοινώνει  

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονοµικών 

προσφορών και µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση 

τιµής, σύµβασης προµήθειας κτηνιατρικών υλικών για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε.Πιερίας. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Π.Ε. Πιερίας, οικονοµικού έτους 2019 και συγκεκριµένα 

τον Φορέα Ε.Φ. 04.292  ΚΑΕ. 5329.α.3.01    

 Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 7.171,51 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Ειδικότερα: 

• 5.136,46 (χωρίς ΦΠΑ ) και 6.369,21€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 

• 710,00 (χωρίς ΦΠΑ ) και 802,30 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  13%)  

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί  η συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής προµήθειας 

κτηνιατρικών υλικών για την αντιµετώπιση ασθενειών των ζώων,  όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο 

άρθρο 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προµήθεια κτηνιατρικών υλικών για την αντιµετώπιση ασθενειών των ζώων 

στο Ν. Πιερίας και ειδικότερα αφορούν το Τµήµα Κτηνιατρικής της ∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε Πιερίας, το οποίο εφαρµόζει 

διάφορα προγράµµατα αντιµετώπισης ζωονόσων και ζωοανθρωπονόσων που διέπονται από την Ευρωπαϊκή και 

Εθνική Νοµοθεσία µεταξύ των οποίων: 
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Πρόγραµµα φυµατίωσης των βοοειδών (ΥΑ 30/3430/14-1-2015, Α∆Α: ΩΜΒΧΒ-4ΧΧ) 

Πρόγραµµα σαλµονέλωσης των πτηνών (Αποφάσεις: 1751/51822, ΦΕΚ 1141 Β 2013, 1209/30007, ΦΕΚ 930 Β 

2012, 133362, ΦΕΚ 3172 Β 2011) 

Eµβολιασµός κατά της οζώδους δερµατίτιδας των βοοειδών (Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/2055 της 

επιτροπής, άρθρο 1) 

Γρίπη των πτηνών (ΥΑ 4411/138539 ΦΕΚ 4669/26-12-2017) 

Μελιταίος πυρετός αιγοπροβάτων (ΥΑ 3339/117339 ΦΕΚ 3589 Β’/4-11-2016) 

Βρουκέλλωση βοοειδών (ΥΑ 2473/98135 ΦΕΚ 2943 Β’ 20-7-2018) 

Πρόγραµµα ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης της Λύσσας (ΚΥΑ 331/10301 ΦΕΚ 198 Β 5-2-1013). 

      Σύµφωνα µε το αρίθµ.20774/22-11-2018 πρωτογενές αίτηµα της αρµόδιας υπηρεσίας, για την αντιµετώπιση και 

την επιζωοτιολογική και κλινική διερεύνηση των παραπάνω νοσηµάτων είναι  απαραίτητο η  ∆ιεύθυνση Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας να εφοδιαστεί µε τα παρακάτω κτηνιατρικά υλικά: 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσότητα 

Συνολικό κόστος 
χωρίς Φ.Π.Α. (€) 

1 
ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Νο 22 

CPVS :33169000-2 
3 (εκατοντάδες) 24,00 

2 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 35 x 25 x 16 

CPVS: 19521000-4 
50 95,00 

3 ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ MC LINTOCK Shimmel 3/8 
CPVS: 33194120-3 

100 300,00 

4 
ΠΟ∆ΟΜΑΚΤΡΟ ΜΕ ΒΑΣΗ INOX ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ 

CPVS: 39330000-4 

3 210,00 

5 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 100ml bakti rub gel 

CPVS: 33631600-8 
10 18,70 

6 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95 ΒΑΘΜΩΝ 250ml 

CPVS: 33600000-6 
10 16,00 

7 
ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ INOX 25X12X6 

CPVS: 39330000-4 
1 155,46 

8 
ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΕΝΟΥ 10ml 

CPVS: 33141500-5 

100 
(εκατοντάδες) 

1.250,00 

9 
ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ EDTA, 10 ml 

CPVS: 33141500-5 

5 

(εκατοντάδες) 
72,50 

10 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 18G x 1 1/2" 

CPVS: 33141500-5 

60 

(εκατοντάδες) 
870,00 

11 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ L,XL 

CPVS: 33141420-0 

30 

(εκατοπενηντάδε
ς) 

270,00 

12 
ΣΥΡΙΓΓΑ+ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2,5ml 21G 

CPVS: 33194120-3 

2 

(εκατοντάδες) 
12,00 

13 
ΣΥΡΙΓΓΑ+ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 5ml 21G 

CPVS: 33194120-3 

5 

(εκατοντάδες) 
32,50 

14 
ΣΥΡΙΓΓΑ+ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10ml 21G 

CPVS: 33194120-3 

5 

(εκατοντάδες) 
47,50 
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Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσότητα 

Συνολικό κόστος 
χωρίς Φ.Π.Α. (€) 

15* 
VIRKON - S 5kg 

CPVS: 33631600-8 
4 360,00 

16* 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

CPVS: 33631600-8 
10 350,00 

17 

Σετ δειγµατοληψίας για εντοπισµό σαλµονέλας σε πτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις (Boot swabs). Το σετ να είναι συσκευασµένο σε σακουλάκι 
µε νεύρο και να περιλαµβάνει: 
- Ένα ζεύγος ειδικής κάλτσας υψηλής απορροφητικότητας από ζέρσεϊ µε 

λάστιχο για καλύτερη εφαρµογή στο υπόδηµα, εµποτισµένη µε 15 ml 
υποστρώµατος Threptone, 

- Σακούλα φύλαξης βιολογικών υλικών, κατάλληλη και για αυτόκαυστο, 
- Ένα ζεύγος γάντια βινυλίου, 
- Ένα ζεύγος πλαστικών υποδηµάτων κνήµης µε λάστιχο 

CPVS: 39330000-4 

300 (σετ) 162,00 

18 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ EYΘΑΝΑΣΙΑ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ µε καλίµπρα ‘Blitz’ 

9mm 

CPVS: 33171100-0 

1 175,00 

19 
ΡΑΒ∆ΟΙ ΚΡΑΝΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΣΧΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ (Pithing rod) 

CPVS: 33171100-0 
300 780,00 

20 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 100ml 

CPVS: 33600000-6 
1000 160,00 

21 
ΜΠΟΤΕΣ ΜΕ ΣΙ∆ΕΡΟ ΛΕΥΚΕΣ (No 42,43x2,46x2) 

CPVS: 18810000-0 
5 175,00 

22 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ECOMATIC 5ml για µπουκάλι 

CPVS: 33194120-3 
3 88,80 

23 
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟ 

CPVS: 33158500-7 
2 87,00 

24 
ΨΥΓΕΙΟ ΦΟΡΗΤΟ, 30 lt 

CPVS: 39711130-9 
3 135,00 

 

  * Προσοχή: Στον παραπάνω πίνακα τα είδη µε α/α: 15 και 16 έχουν Φ.Π.Α 13% (όλα τα υπόλοιπα είδη 

έχουν Φ.Π.Α 24%) 

 

2.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

α) Τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά και αλλοδαπά), 

β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισµοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν   

νόµιµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις 

του άρθρου 19 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 
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υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να υποχρεώσει 

την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής µορφής, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο 

µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Τα 

µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι συµµετέχοντες οφείλουν να µας καταθέσουν σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα εµπεριέχει τα κάτωθι: 

Α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

1) ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

κάποιο από τα παραπτώµατα (όπως, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά 

εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία), που αναφέρονται στο 

άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Σε περίπτωση που υπάρχει εις βάρος υποψηφίου οικονοµικού φορέα αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους παραπάνω λόγους, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αποκλείσει τον οικονοµικό φορέα από τη 

συµµετοχή του στην παρούσα διαδικασία. 

«Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.» 

2) Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόµου. 

3) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραµµένοι µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόµου). 

4) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόµου)  

5) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

6)  Θα προσκοµίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να αποδείξουν 

την ακρίβεια των δηλωθέντων στις περιπτώσεις 2, 3 και 4  της ως άνω υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης. 

Υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο υποψήφιος 

οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει 

να συνοδεύεται από τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης της εταιρίας, όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική 

µορφή του υποψηφίου οικονοµικού φορέα. 
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Οι υποψήφιος οικονοµικοί φορείς µπορούν να παρασταθούν  κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των 

οικονοµικών προσφορών, η οποία θα διεξαχθεί δηµόσια, µόνο µε νοµίµως εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους 

τους. 

Β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά»  

Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας και υπογράφεται από τον προσφέροντα. 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία υποχρεούνται να υποβάλλουν  προσφορά για το σύνολο των ειδών του πίνακα 

της παρούσας πρόσκλησης.  Μερική προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή. 

Η προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό κόστος ανά είδος σύµφωνα µε την στήλη 

“Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α (€)” του πίνακα, καθώς και τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της 

παρούσας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 

οικονοµικών φορέων. 

Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Το ποσό της οικονοµικής προσφοράς δεν επιδέχεται καµίας αλλαγής. 

Οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προµηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται  σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το ∆ηµόσιο Λογιστικό . 

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά 

καθοριζόµενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά 

του. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν  είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες 

από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας της παρούσας διαδικασίας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα κτηνιατρικά  υλικά αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και 

εντός προθεσµίας  δέκα πέντε (15) ηµερών, στην έδρα της αναθέτουσας αρχής και σε χώρο που θα του υποδείξει 

η αρµόδια υπηρεσία.  

Η παραλαβή των κτηνιατρικών υλικών θα πραγµατοποιηθεί  από την αρµόδια Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής. 

 

 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας που θα αναλάβει την ανωτέρω προµήθεια των κτηνιατρικών υλικών 

υποχρεούται  να τις εκπληρώσει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και µε τους όρους και συµφωνίες της 

συναφθείσας σύµβασης. 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις   26-09-2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

9:00 πµ 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται : 
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α) είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. 

Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

β) είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. 

Πιερίας 

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν 

παραλαµβάνονται. 

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της Υποδ/νσης Οικονοµικού – 

Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την    26-09-2019, ηµέρα  Πέµπτη  και ώρα 9:30 π.µ. 

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς:Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας 

∆/νση Οικονοµικού Π.Κ.Μ. 

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας 

Τµήµα Προµηθειών 

Ταχ. ∆ιεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης προµήθειας κτηνιατρικών υλικών για τις ανάγκες του Τµήµατος  

Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας. 

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:  

         -    Για το προς ανάθεση έργο: στο τηλ. 2351354110 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής  

               Π.Ε. Πιερίας (Προϊστάµενος Τµήµατος Κτηνιατρικής, κ.Τ.Ζουγκουρίδης). 

           -    Για θέµατα υποβολής των προσφορών κλπ: στα τηλ. 2351351238-245-236, Τµήµα Προµηθειών  

           Υποδ/νσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας    

 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στη “∆ΙΑΥΓΕΙΑ” και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής  

http://pieria.pkm.gov.gr.  

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 
 
 
 

                                                                                                        ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο/Η………………………………………………………………………..καταθέτει την οικονοµική προσφορά του/της 

αποδεχόµενος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην µε αρ. Πρωτ. 

οικ………………………… Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια κτηνιατρικών υλικών για τις 

ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσότητα 

Συνολικό 
κόστος 

χωρίς Φ.Π.Α. (€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ χωρίς 
Φ.Π.Α. (€) 

1 
ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Νο 22 

CPVS :33169000-2 

3 
(εκατοντάδες) 

24,00 
 

2 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 35 x 25 x 16 

CPVS: 19521000-4 
50 95,00 

 

3 ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ MC LINTOCK Shimmel 3/8 
CPVS: 33194120-3 

100 300,00  

4 
ΠΟ∆ΟΜΑΚΤΡΟ ΜΕ ΒΑΣΗ INOX ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ 

CPVS: 39330000-4 

3 210,00 
 

5 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 100ml bakti rub gel 

CPVS: 33631600-8 
10 18,70 

 

6 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95 ΒΑΘΜΩΝ 250ml 

CPVS: 33600000-6 
10 16,00 

 

7 
ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ INOX 25X12X6 

CPVS: 39330000-4 
1 155,46 

 

8 
ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΕΝΟΥ 10ml 

CPVS: 33141500-5 

100 
(εκατοντάδες) 

1.250,00 
 

9 
ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ EDTA, 10 ml 

CPVS: 33141500-5 

5 

(εκατοντάδες) 
72,50 

 

10 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 18G x 1 1/2" 

CPVS: 33141500-5 

60 

(εκατοντάδες) 
870,00 

 

11 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ L,XL 

CPVS: 33141420-0 

30 

(εκατοπενηντ
άδες) 

270,00 
 

12 
ΣΥΡΙΓΓΑ+ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2,5ml 21G 

CPVS: 33194120-3 

2 

(εκατοντάδες) 
12,00 

 

13 
ΣΥΡΙΓΓΑ+ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 5ml 21G 

CPVS: 33194120-3 

5 

(εκατοντάδες) 
32,50 

 

14 
ΣΥΡΙΓΓΑ+ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10ml 21G 

CPVS: 33194120-3 

5 

(εκατοντάδες) 
47,50 

 

15* 
VIRKON - S 5kg 

CPVS: 33631600-8 
4 360,00 

 

16* 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

CPVS: 33631600-8 
10 350,00 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσότητα 

Συνολικό 
κόστος 

χωρίς Φ.Π.Α. (€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ χωρίς 
Φ.Π.Α. (€) 

17 

Σετ δειγµατοληψίας για εντοπισµό σαλµονέλας σε πτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις (Boot swabs). Το σετ να είναι συσκευασµένο σε 
σακουλάκι µε νεύρο και να περιλαµβάνει: 
- Ένα ζεύγος ειδικής κάλτσας υψηλής απορροφητικότητας από ζέρσεϊ 

µε λάστιχο για καλύτερη εφαρµογή στο υπόδηµα, εµποτισµένη µε 
15 ml υποστρώµατος Threptone, 

- Σακούλα φύλαξης βιολογικών υλικών, κατάλληλη και για 
αυτόκαυστο, 

- Ένα ζεύγος γάντια βινυλίου, 
- Ένα ζεύγος πλαστικών υποδηµάτων κνήµης µε λάστιχο 

CPVS: 39330000-4 

300 (σετ) 162,00 

 

18 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ EYΘΑΝΑΣΙΑ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ µε καλίµπρα ‘Blitz’ 

9mm 

CPVS: 33171100-0 

1 175,00 
 

19 
ΡΑΒ∆ΟΙ ΚΡΑΝΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΣΧΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ (Pithing rod) 

CPVS: 33171100-0 
300 780,00 

 

20 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 100ml 

CPVS: 33600000-6 
1000 160,00 

 

21 
ΜΠΟΤΕΣ ΜΕ ΣΙ∆ΕΡΟ ΛΕΥΚΕΣ (No 42,43x2,46x2) 

CPVS: 18810000-0 
5 175,00 

 

22 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ECOMATIC 5ml για µπουκάλι 

CPVS: 33194120-3 
3 88,80 

 

23 
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟ 

CPVS: 33158500-7 
2 87,00 

 

24 
ΨΥΓΕΙΟ ΦΟΡΗΤΟ, 30 lt 

CPVS: 39711130-9 
3 135,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 

 

* Προσοχή: Στον παραπάνω πίνακα τα είδη µε α/α: 15 και 16 έχουν Φ.Π.Α 13% (όλα τα υπόλοιπα είδη 

έχουν Φ.Π.Α 24%) 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

 

 

       ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΠΓΠ7ΛΛ-Τ0Ε
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