ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

∆ήµος Περάµατος 27/12/2021
Α. Π.: 21474
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Αριθ. Πρωτ.. ...../.....

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια κτηνιατρικού υγειονομικού
και φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Περάματος» συνολικού
προϋπολογισμού 11.785,16 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την με
αρ. την 3/2021 με αρ. πρωτ. 14056/01-09-2021 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας – Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Προστασίας & Προαγωγής Υγείας – Πρόνοιας και Ισότητας του Δήμου με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Η υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί: α) οι υπ’
αριθ. Β/134/2021,Β/135/2021,Β/136/2021,Β/137/2021,Β/138/2021 αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για
την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε:
α) τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τα δικαιολογητικά της μελέτης)
β) οικονομική προσφορά όπου να αναφέρεται το κόστος (με υπογραφή και
σφραγίδα)
για τα ανωτέρω μέχρι και την 31/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στο
τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος, Δ/νση Λ. Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος
Δημαρχείο Περάματος ή στο mail: promithies@perama.gr . (Ψηφιακά
υπογραμμένες).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74
του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός
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ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. 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: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και
εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του
Ν.4412/2016)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της
κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23
του Ν.4782/2021)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου
43 του Ν.4605/2019)
ε.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης οικονομικού φορέα.
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)
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Πέραμα 1/9/2021
Α.Π.: 14056
Αριθ.πρωτ.

«Προμήθεια κτηνιατρικού υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού »

Aριθμ. Μελέτης: 3/2021
Κ.Α: 15-6681.0002
Κ.Α: 15-6682.0002,
Κ.Α: 15-6682.0003,
Κ.Α: 15-7131.0006,
Κ.Α: 15-7131.0008
CPV: 33600000-6 Φαρμακευτικά Προϊόντα
CPV: 39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνική περιγραφή
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

3/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28
Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ

Ημερομηνία : 1/9/2021
Αρ.Πρωτ. 14056
Αριθμός Μελέτης: 3 /2021
«Προμήθεια κτηνιατρικού και υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού»
Προϋπολογισμού: 11.785,16 € συμπ. Φ.Π.Α.
Κ.Α. 15-6681.0002, 15-6682.0002, 15-6682.0003,
15-7131.0006, 15-7131.0008
Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ COVIC-19

Τεχνική έκθεση

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια κτηνιατρικού υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Περάματος.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα
ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια κτηνιατρικών υγειονομικών υλικών»
ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμακευτικών υλικών»
Το κόστος προμήθειας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2021 με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 11.785,16 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 13% και 24%. Συγκεκριμένα το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί όπως φαίνεται από
τον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.
15-6681.0002
15-6682.0002
15-6682.0003
15-7131.0006
15-7131.0008

2021
2.996,76
2.542,00
2.995,84
807,76
2.442,80

Η διαδικασία προμήθειας των συγκεκριμένων ειδών θα γίνει με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Νόμου 4412/2016.
Κάθε οικονομικός φορέας υποχρεούται να δώσει προσφορά για το σύνολο των προς
προμήθεια ειδών.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28
Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ημερομηνία : 1/9/2021
Αρ.Πρωτ. 14056
Αριθμός Μελέτης:3 /2021
«Προμήθεια κτηνιατρικού και υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού»
Προϋπολογισμού: 11.785,16 € συμπ. Φ.Π.Α.
Κ.Α. 15-6681.0002, 15-6682.0002, 15-6682.0003,
15-7131.0006, 15-7131.0008
Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ COVIC-19

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια κτηνιατρικού υγειονομικού και φαρμακευτικού
υλικού για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Περάματος και οι ποσότητες για τα είδη με
τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω αφορούν στις
ανάγκες του Δήμου Περάματος για ένα (1) έτος.
1.Αρπάγη σύλληψης σκύλου
Αρπάγη διαστάσεων 125cm με προσαρμοζόμενο περιλαίμιο , ώστε να συγκρατεί με
το ζώο με ασφάλεια , ενδείκνυται να διαθέτει διακόπτη άμεσης απελευθέρωσης, να
είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό μεταλλικό υλικό που να μπορεί να έρθει σε
επαφή με τα δόντια του σκύλου.
2-6. Κλουβί μεταφοράς σκύλων
Θα είναι πλαστικό με μεταλλική πόρτα, με κλείδωμα ασφαλείας διαστάσεων περίπου
90cm*80cm*70cm και 112cm*80cm*80cm αντίστοιχα.
3. Οδηγός σκύλων
Οδηγός σκύλων νάυλον με λαβή διαστάσεων 180cm* 13cm
4.Περιλαίμιο σκύλου
Διπλό περιλαίμιο για ενήλικους σκύλους με νάυλον αγκράφα μήκους 70cm και
πλάτους 3cm.
5.Σπιτάκι για σκύλους
Σπιτάκι για σκύλους διαστάσεων (117cm*90cm*87cm) από 100% ανακυκλωμένο
πλαστικό κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με αποστραγγιζόμενο
δάπεδο.
7. Σκάνερ σκύλων (Ανιχνευτής τσιπ)
Ο σαρωτής θα πρέπει να διαβάζει όλα τα FDX-B (15 ψηφία) μικροτσίπ και FDX-A (10
ψηφία) μικροτσίπ για την ταυτοποίηση των ζώων. Θα έρθει πλήρης, έτοιμος προς
χρήση και θα διαθέτει εγγύηση ενός (1) έτους από τον κατασκευαστή.

8.Αναδιπλούμενη παγίδα γάτας
Η αναδιπλούμενη παγίδα γάτας θα είναι κατασκευασμένη από πλέγμα μήκους
2,5cm*2,5cm. Θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, θα είναι ελαφριάς και ανθεκτικής
κατασκευής, θα μεταφέρεται το πλαίσιο της πόρτας και θα έχει διαστάσεις
(78cm*23cm*30cm) και βάρος περίπου 4,6 Kg.
9. Αναδιπλούμενη παγίδα σκύλου
Η αναδιπλούμενη παγίδα σκύλου θα είναι αυτόματης ενεργοποίησης, πτυσσόμενη,
ελαφριά (μέχρι 25 Kg), θα διαθέτει πάτωμα αλουμινίου και επιμεταλλωμένα πλευρικά
πλέγματα, διαστάσεων 131cm*52cm*61cm.
10.Σπιτάκι για γάτες
Το σπιτάκι για γάτες θα είναι διαστάσεων 60cm*50cm*41cm, από 100%
ανακυκλωμένο πλαστικό. Θα είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με
αποστραγγιζόμενο δάπεδο.
11.Ταΐστρες μεταλλικές
Η ταΐστρες θα είναι μεταλλικές γαλβανιζέ για σκύλους και γάτες, με υποδοχές που να
μπορούν να βιδωθούν σε τοίχο ή σε μεταλλικό κιγκλίδωμα, διαστάσεων
34,5cm*26cm*48cm.
12.Ημιαυτόματες ποτίστρες
Η ημιαυτόματες ποτίστρες θα είναι από πλαστικό υλικό κατάλληλο για νερό,
ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες, ιδανικό για σκύλους και γάτες χωρητικότητας 4lt.
Η βάση της ποτίστρας θα γεμίζει αυτόματα με νερό λόγω βαρύτητας.
13. Ατροπίνη ενέσιμο διάλυμα 4ml
Η ατροπίνη θα είναι σε ενέσιμο διάλυμα 4ml σε συσκευασία 1x50, για την
αντιμετώπιση τοξίκωσης από οργανοφωσφορικά
14. Μασώμενα δισκία σαρολανέρης για σκύλους
Τα μασώμενα δισκία σαρολανέρης για σκύλους θα είναι των 80mg (Σ.Β.20-40 kg), σε
συσκευασία 1x3 δισκία με αποπαρασιτική δράση για την αντιμετώπιση των ψύλλων
και της ψώρας.
15. Αμπούλα spot-on φιπραλίνης για σκύλους
Η αμπούλα spot-on φιπραλίνης για σκύλους θα είναι των 268mg (Σ.Β.>20-40 kg) για
την αντιμετώπιση των ψύλλων και των κροτώνων.
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 με
πεδίο εφαρμογής εμπορία κτηνιατρικού εξοπλισμού και κτηνιατρικών μηχανημάτων.
Να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), που τηρείται στην
ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 130 του ν.
4412/2016.
Η παράδοση των ειδών προς τον Δήμο Περάματος θα γίνει τμηματικά κατόπιν
συνεννόησης με τον Δήμο μετά από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον
ανάδοχο.
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Αρ.Πρωτ. 14056
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Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28
Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ

Αριθμός Μελέτης: 3/2021
«Προμήθεια κτηνιατρικού και υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού»
Προϋπολογισμού: 11.785,16 € συμπ. Φ.Π.Α.
Κ.Α. 15-6681.0002, 15-6682.0002, 15-6682.0003,
15-7131.0006, 15-7131.0008
Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ COVIC-19

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια κτηνιατρικού υγειονομικού και φαρμακευτικού
υλικού για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Περάματος. Οι προϋπολογιζόμενες
ποσότητες, αφορούν στις ανάγκες του Δήμου Περάματος για ένα έτος και
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
μελέτης 3/2021 «προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού».
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ 1
Αρπάγη σύλληψης
1 σκύλου
Κλουβί μεταφοράς
σκύλων
2 (90cm*80cm*70cm)
Οδηγός σκύλων νάυλον
με λαβή (180cm*
3 13cm)

Κ.Α.

Σκάνερ σκύλων
7 (Ανιχνευτής τσιπ)
Ανδιπλούμενη παγίδα
γάτας
8 (78cm*23cm*30cm)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

13%
15-6682.0002

24%

1

240,00 €

240,00 €

57,60 €

15-6682.0002

2

90,00 €

180,00 €

43,20 €

15-6682.0002

25

10,00 €

250,00 €

60,00 €

25

7,00 €

175,00 €

42,00 €

8

115,00 €

920,00 €

220,80 €

3

115,00 €

345,00 €

82,80 €

6

108,57 €

651,42 €

156,34 €

1

260,00 €

260,00 €

62,40 €

Περιλαίμιο με πλαστική
αγκράφα (μήκους 70cm 15-6682.0002
4 και πλάτους 3cm)
15-7131.0008
Σπιτάκι για σκύλους
5 (117cm*90cm*87cm)
Κλουβί μεταφοράς
σκύλων
6 (112cm*80cm*80cm)

ΤΕΜΑΧΙΑ

15-6682.0002
15-7131.0006

15-6682.0002

Αναδιπλούμενη παγίδα
σκύλου μέχρι 27 κιλά
9 (131cm*52cm*61cm)
Σπιτάκι για γάτες
10 (60cm*50cm*41cm)
11
12

13

14

Ταΐστρες μεταλλικές
(34,5cm*26cm*48cm)
Ημιαυτόματη ποτίστρα
4lt
ΤΜΗΜΑ 2
Ατροπίνη ενέσιμο
διάλυμα 4ml
(συσκευασία 1x50)
Μασώμενα δισκία
σαρολανέρης για
σκύλους 80mg Σ.Β.2040 kg (συσκευασία 1x3
δισκία)

15-6682.0002

1

600,00 €

600,00 €

144,00 €

42

25,00 €

1.050,00
€

252,00 €

46

40,00 €

1.840,00
€

441,60 €

48

12,00 €

576,00 €

138,24 €

15-6681.0002

126

7,00 €

882,00 €

114,66 €

15-6681.0002

111

8,00 €

888,00 €

115,44 €

196

4,50 €

882,00 €

114,66 €

15-7131.0008
15-6682.0003
15-6682.0003

Αμπούλα spot-on
15-6681.0002
φιπραλίνης 268mg για
15 σκύλους Σ.Β.>20-40 kg
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

9.739,42 €
2.045,74 €
11.785,16 €

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ενδεικτικά ορίζεται στις 11.785,16€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% σε βάρος του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.
15-6681.0002
15-6682.0002
15-6682.0003
15-7131.0006
15-7131.0008

2021
2.996,76
2.542,00
2.995,84
807,76
2.442,80

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις
τρέχουσες τιμές εμπορίου στα αντίστοιχα είδη.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΑΛΤΕΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Ημερομηνία : 1/9/2021
Αρ.Πρωτ. 14056

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28
Τ.Κ. 188 63, ΠΕΡΑΜΑ

Αριθμός Μελέτης: 3 /2021
«Προμήθεια κτηνιατρικού και υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού»
Προϋπολογισμού: 11.785,16 € συμπ. Φ.Π.Α.
Κ.Α. 15-6681.0002, 15-6682.0002, 15-6682.0003,
15-7131.0006, 15-7131.0008
Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ COVIC-19

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Αντικείμενο προμήθειας
Αντικείμενο της παρούσας προμήθειας είναι η προμήθεια κτηνιατρικού υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου μας και θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016 με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης.
ΑΡΘΡΟ 2 ο
Ισχύουσες διατάξεις.









Το άρθρο209 του Ν. 3463/2006
Η παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
Το άρθρο 58 του Ν.3852/10
Ο Ν.4412/2016
Οι διατάξεις του Ν.4555/2018(Α΄133)
Το άρθρο 75 περ. Ι γ10 του ν.3463/06
Το άρθρο 94 περ. 28 παρ. 2 του ν. 3852/10
Το ν.4039/2012 καθώς και το ν.4235/2014 που αφορά στα διοικητικά μέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας
που αφορούν και στους τομείς της υγείας και προστασίας ζώων.
Οι διατάξεις του ν.4605/01.04.2019 ( ΦΕΚ 52/01,04,19 τεύχος Α΄).



ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά Στοιχεία:
Α) Σύμβαση
Β)Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές
Γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο
Προσφορές
Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένουν
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τους όρους που προβλέπονται στην
παρούσα μελέτη.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Σύμβαση
Ο ανάδοχος μετά από τη σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει
εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Διάρκεια
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και όχι πέραν της λήξης
της σύμβασης διάρκειας 12 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης
ανάθεσης.
Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης και
υπάρχει η δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 κατά 6
μήνες.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Πληρωμή
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά παράδοση των προς προμήθεια ειδών και
ύστερα από την σύνταξη και υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την
αρμόδια Επιτροπή και την προσκόμιση και την υποβολή όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών στο Δήμο Περάματος.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση
ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας της
παρεχόμενης προμήθειας , ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να
συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως
μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές
υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης. Επίσης, η ειδική
πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν ο
ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση , μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της
επιβλέπουσας υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Πλημμελής παράδοση υλικών
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των ειδών για έλεγχο ποιότητας και
προδιαγραφών στο χημείο του κράτους ή άλλα εγκεκριμένα ιδρύματα.
Σε περίπτωση που τα είδη δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, ο Δήμος
επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του απέναντι στον προμηθευτή ο οποίος

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα υστερούντα είδη με άλλα που καλύπτουν τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί .
ΑΡΘΡΟ 10ο
Φόροι , τέλη , κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος
βαρύνει τον Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατον να
προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της εκτέλεσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά και απρόβλεπτα
φυσικά γεγονότα , πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις
οποίες ο ανάδοχος ή ο Δήμος είναι ανυπαίτιοι , πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του
προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος
ανωτέρας βίας , ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις
συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας εφαρμόζεται
ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Επίλυση Διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΑΛΤΕΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Προς: Τμήμα Προμηθειών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Αντικείμενο: Προμήθεια κτηνιατρικού
υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΟΜΑΔΑ 1
1 Αρπάγη σύλληψης σκύλου

1

Κλουβί μεταφοράς σκύλων
2 (90cm*80cm*70cm)

2

Οδηγός σκύλων νάυλον με
3 λαβή (180cm* 13cm)

25

Περιλαίμιο με πλαστική
αγκράφα (μήκους 70cm και
4 πλάτους 3cm)

25
8

Κλουβί μεταφοράς σκύλων
6 (112cm*80cm*80cm)

3

Σκάνερ σκύλων (Ανιχνευτής
7 τσιπ)

6

Ανδιπλούμενη παγίδα γάτας
8 (78cm*23cm*30cm)

1

Αναδιπλούμενη παγίδα
σκύλου μέχρι 27 κιλά
9 (131cm*52cm*61cm)

1

Ταίστρες μεταλλικές
11 (60cm*50cm*41cm)
12 Ημιαυτόματη ποτίστρα 4lt
ΟΜΑΔΑ 2
Ατροπίνη ενέσιμο διάλυμα
13 4ml (συσκευασία 1x50)

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

13%

Σπιτάκι για σκύλους
5 (117cm*90cm*87cm)

Σπιτάκι για γάτες
10 (60cm*50cm*41cm)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

42
46
48

126

24%

Μασώμενα δισκία
σαρολανέρης για σκύλους
80mg Σ.Β.20-40 kg
14 (συσκευασία 1x3 δισκία)

111

Αμπούλα spot-on φιπραλίνης
268mg για σκύλους Σ.Β.>2015 40 kg

196
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΕΡΑΜΑ: ………/………./ 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ακριβές Αντίγραφο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ήµος Περάµατος

