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Παναγιώτα

Αριθμός Μελέτης 2020117
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια φαρμάκων και διαφόρων ειδών για τις ανάγκες
των αδέσποτων ζώων στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος περισυλλογής και Διαχείρισης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς που εφαρμόζει το Τμήμα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, με γνώμονα
την υγεία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς στα διοικητικά όρια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
H επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων
έγινε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19 στον Κ.Α. 1211.0011 εσόδων ύψους
7.500,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6495.0007 εξόδων «Δαπάνες για την κάλυψη αναγκών της
διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» προϋπολογισμού 2020 με το ποσό των 6318,24 €
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Τα υπό προμήθεια είδη θα διατεθούν,
από τον ανάδοχο κατόπιν υποδείξεως του Τμήματος Προαγωγής Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με τις
ανάγκες και τμηματικά, 1)στον ανάδοχο για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού, διότι φιλοξενεί ζώα συντροφιάς ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού που χρήζουν
περαιτέρω φαρμακευτικής αγωγής όπως αναφέρεται στη μελέτη αριθ. 2020079/18/5/2020 καθώς
επίσης και 2) στον ανάδοχο που προσφέρει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες περισυλλογής και
διαχείρισης αδέσποτων ζώων όπως αναφέρεται στη μελέτη αριθ. 2020045/23/4/2020 του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 6318,24 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές:
Ομάδα Α: Κτηνιατρικά Φάρμακα
Γενικά Χαρακτηριστικά: Τα φάρμακα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Η ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική
και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και
η διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει
να αναγράφονται στη συσκευασία.
Τα είδη που χρειάζονται φύλαξη σε θερμοκρασία 5 βαθμούς Κελσίου θα πρέπει κατά την
παράδοση να συνοδεύονται από σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας
(σύστημα ψυχρής αλυσίδας). Εναλλακτικά επιτρέπεται η παράδοση των προϊόντων σε
πιστοποιημένες συσκευασίες οι οποίες να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτούμενων ορίων
θερμοκρασίας.
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Επίσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει φάρμακα και φαρμακευτικό υλικό
των οποίων η ημερομηνία λήξης να μην είναι λιγότερη των δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης .
Ομάδα Β: Παγίδες για γάτες
Γενικά χαρακτηριστικά: Μεταλλικό καλάθι για την σύλληψη και τη μεταφορά μη
συνεργάσιμων γατών Διαστάσεις: Μήκος 78cm x Πλάτος 23 cm x Ύψος 30cm.
Επαναχρησιμοποιούμενη παγίδα πλέγματος για σύλληψη γατών, μεταλλικής κατασκευής με λαβή
μεταφοράς. Σχεδιασμός για την ασφαλή σύλληψη γατών, με ένα ή δύο ανοίγματα για την ασφαλή
είσοδο των ζώων χωρίς να τα βλάπτει.
Ομάδα Γ: Μικροσυσκευές ταυτοποίησης ζώων
Γενικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονικές ταυτότητες σήμανσης (Microchip) με συσκευή
τοποθέτησης. Παθητικές συσκευές ραδιοσυχνοτήτων μόνο για ανάγνωση. Θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένες σύμφωνα με το ISO 11784 και να μπορούν να αναγνωστούν από συσκευή
ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785. Με συσκευή τοποθέτησης.
Συσκευές ανάγνωσης Κάθε συσκευή ανάγνωσης (scanner) θα είναι συμβατή με το πρότυπο I
με το ISO 11784 και το ΙSO 11785. Θα φέρει ειδικό εύχρηστο διακόπτη, με την ενεργοποίηση του
οποίου θα εκπέμπει κύματα χαμηλής συχνότητας, έτσι ώστε, τοποθετούμενη πάνω από το σημείο
εμφύτευσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας να διαβάζει τον συγκεκριμένο κωδικό αριθμό. Ζητείται
στις μικρότερες δυνατές διαστάσεις.
Ομάδα Δ: Κάδοι περισυλλογής περιττωμάτων σκύλων
Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή: Μεταλλικοί επίστυλοι κάδοι, για την περισυλλογή
περιττωμάτων σκύλων. Οι προς προμήθεια μεταλλικοί επίστυλοι κάδοι με ποινή απορρίψεως της
προσφοράς θα πρέπει:
1. Να είναι μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση σάκων περισυλλογής
περιττωμάτων σκύλων.
2. Να είναι εύχρηστοι, λειτουργικοί και ευχερώς καθαριζόμενοι.
3. Να μην καταστρέφονται εύκολα και να συμβάλουν με την παρουσία τους στην αναβάθμιση του
περιβάλλοντος.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
1. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα και να είναι βαμμένοι
με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
2. Κυρίως σώμα: Ορθογώνια στήλη κλειστού τύπου με θύρα και κλειστή οπή για τη ρήψη
απορριμμάτων προκειμένου να εγκλωβίζονται οι οσμές. Διαστάσεις: Μήκος 32 cm x Πλάτος 20 cm
x Ύψος 120 cm.
3. Να διαθέτει εσωτερικό κάδο για σάκους απορριμμάτων στο ανώτερο τμήμα της στήλης και
εσωτερικό κάδο περισυλλογής των απορριμμάτων.

Για το Τμήμα Προαγωγής
Δημόσιας Υγείας
Ο Συντάξας 30/07/2020

Για τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας,
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
30/07/2020

Παναγιώτα Κωνσταντίνου

Βασιλική Παπαδέλη
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Αριθμός Μελέτης 2020117
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Διάφορα υλικά: κτηνιατρικά φάρμακα (εμβόλια, αμπούλες με δραστικά συστατικά, χάπια
αποπαρασίτωσης σκύλου/γάτας), συσκευή ταυτοποίησης, συσκευή ανάγνωσης microchip,
γατοπαγίδες κ.α.).

ΟΜΑΔΑ Α : Κτηνιατρικά Φάρμακα
CPV :33690000-3: Διάφορα Φάρμακα
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΜΧ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Tριπλό εμβόλιο γάτας (κατά
καλυκοϊού, πανλευκοπενίας,
ερπητοϊού)

200

3,30 €

13%

660,00 €

33690000-3

Aμπούλα σελαμεκτίνης για
εξωτερική αποπαρασίτωση γάτας
(2,6-7,5kg) - συσκευασία με 4
πιπέτες

50

14,00 €

13%

700,00 €

33690000-3

Eξαπλό εμβόλιο σκύλου DHPPIL4/R

20

5,00 €

13%

100,00 €

33690000-3

Αμπούλα με δραστικά συστατικά
ιμιδακλοπρίδη - περμεθρίνη για
εξωτερική αποπαρασίτωση σκύλου
(25-40kgr) - συσκευασία με 3
πιπετες)

20

18,90 €

13%

378,00 €

33690000-3

300

2,70 €

13%

810,00 €

33690000-3

100

2,00 €

13%

200,00 €

33690000-3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Χάπια εσωτερικής
αποπαρασίτωσης γάτας (1δισκίο/
4kg)
Χάπια εσωτερικής
αποπαρασίτωσης σκύλου (1 δισκίο
/ 10kg)

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

CPV

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΦΠΑ 13%

370,24

Σύνολο τιμών

3.218,24 €
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ΟΜΑΔΑ Β : Παγίδες για γάτες
CPV : 37413230-7: Παγίδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Παγίδες μεταλλικές για γάτες με
λαβή μεταφοράς 78x23x30

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΜΧ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

2

130,00 €

Φ.Π.Α

24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

260,00 €

CPV

37413230-7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΦΠΑ 24%

62,40 €

Σύνολο τιμών

322,40 €

ΟΜΑΔΑ Γ : Μικροσυσκευές ταυτοποίησης ζώων
CPV : 33190000-8: Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Microchip ηλεκτρονικής σήμανσης

Συσκευή ανάγνωσης microchip

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΜΧ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

200

3,00 €

24%

600,00 €

33190000-8

2

100 €

24%

200,00 €

33190000-8

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

CPV

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΦΠΑ 24%

192,00 €

Σύνολο τιμών

992,00 €

ΟΜΑΔΑ Δ : Κάδοι περισυλλογής περιττωμάτων σκύλων
CPV : 34928480-6: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Κάδοι περισυλλογής περιττωμάτων
σκύλων διαστάσεις: 32X20X120

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΜΧ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

3

480,00 €

Φ.Π.Α

24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

1440,00 €

CPV

34928480-6

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΦΠΑ 24%

345,60 €

Σύνολο τιμών

1785,60 €

Για την ΟΜΑΔΑ Α: Κτηνιατρικά Φάρμακα
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Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας των φαρμάκων, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο
αποκλεισμού άλλης προσφορά με είδη άλλης εμπορικής ονομασίας. Η αναφορά γίνεται προς
διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων. Σε περίπτωση προσφοράς
άλλης εμπορικής ονομασίας (μάρκας) είδους από αυτή που αναγράφεται, τότε θα πρέπει στην
οικονομική προσφορά αλλά και στη τεχνική προσφορά να αναγράφεται ο τύπος και η εμπορική
ονομασία του είδους που προσφέρεται και να περιγράφεται αναλυτικά το είδος στη τεχνική περιγραφή.
Για την ΟΜΑΔΑ Γ: Μικροσυσκευές ταυτοποίησης ζώων
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει:
- να προσκομίσουν για τα προσφερόμενα είδη τυχόν έγγραφα, φυλλάδια, ώστε να αποδεικνύεται ότι
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για το Τμήμα Προαγωγής
Δημόσιας Υγείας
Ο Συντάξας 30/07/2020

Για τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας,
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
30/07/2020

Παναγιώτα Κωνσταντίνου

Βασιλική Παπαδέλη
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Αριθμός Μελέτης 2020117
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων και
σκευασμάτων για τις ανάγκες εφαρμογής του Προγράμματος περισυλλογής και Διαχείρισης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Όπου στην παρούσα
αναγράφεται “ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ”, νοείται ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, όπου “ΑΝΑΔΟΧΟΣ”, αυτός
που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής των υλικών της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις :
α. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
β. Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)
γ. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4497/17,
ε. του Ν. 4605/2019
στ. Νόμος 4039(ΦΕΚ Α'15/02.02.2012)
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
ζ. την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του COVID 19
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
η. την υπ αριθ. ΑΔΑ Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2
ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
α. Ο Προϋπολογισμός
β. Η Τεχνική Περιγραφή
γ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ. Η προσφορά του Αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το Άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας,
σύμφωνα με τον Ν. 4412/8-8-2016.
Δεκτές προσφορές θα γίνονται για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας αλλά σε κάθε περίπτωση
για όλη την ποσότητα των ειδών κάθε ομάδας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να καταθέσουν
προσφορές για περισσότερες από μια ομάδες.
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Τα είδη της ομάδας Α (Φάρμακα) θα παραδοθούν ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ και έως 31/12/2020 στις Υπηρεσίες
του Δήμου ή κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. Τα υλικά που θα
παραδοθούν, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων
τεχνικών προδιαγραφών. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες.
Σε περίπτωση ισότιμης προσφοράς θα διενεργείται κλήρωση.
Όλα τα φάρμακα και το φαρμακευτικό υλικό πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ε.Ο.Φ. ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).
Η ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, η
ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η διεύθυνση του κατόχου της άδειας
κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορά πρέπει να διαθέτουν φάρμακα και
φαρμακευτικό – υγειονομικό υλικό κ.λπ. μακροπρόθεσμης ημερομηνίας λήξεως (ανάλογα με το
φάρμακο και είδος), τουλάχιστον (18) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του είδους (εκτός και
αν εξ ορισμού το φάρμακο έχει πολύ μικρό χρόνο ζωής). Σε αυτή τη περίπτωση, η διάρκεια «ζωής»
του προϊόντος – από την ημέρα παράδοσης του στο Δήμο μέχρι την ημερομηνία λήξεως πρέπει να
είναι διάρκειας τουλάχιστον το ήμισυ της συνολικής χρονικής διάρκειας ενδεδειγμένης χρήσης του
είδους).
Μέσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών,
κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Η παράδοση των φαρμάκων θα γίνει τμηματικά όπου
υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία – Διεύθυνση (π.χ. συνεργαζόμενο κτηνίατρο) και πάντα σε συνέχεια
σχετικής ειδοποίησης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) του Τμήματος Προαγωγής Δημόσιας Υγείας προς
τον ανάδοχο.
Τα είδη των υπόλοιπων ομάδων θα παραδοθούν εφάπαξ.
Τα πρωτότυπα παραστατικά θα παραδίδονται στο Λογιστήριο του Δήμου και σε κάθε περίπτωση
θα συνοδεύονται από αντίγραφο παραλαβής και παραλαβής στους αναδόχους που έχει
υποδείξει το Τμήμα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι πληρωμές για την Ομάδα Α: Θα γίνονται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ
Για τις υπόλοιπες Ομάδες θα γίνονται εφ’ άπαξ (για κάθε είδος του προϋπολογισμού), και σύμφωνα
με το άρθρο 200 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών
που ορίζονται στο άρθρο 200 παρ. 4 & 6 του Ν.4412/2016.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παραλαβή των προμηθειών από την αρμόδια επιτροπή, την έκδοση
και κατάθεση τιμολογίου στο τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου και την κατάθεση πλήρους
φακέλου δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 201 έως 205
του Ν 4412/2016.
Δεν είναι απαραίτητη η υπογραφή σύμβασης για ποσά κάτω των 2.500,00 €, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Για την Ομάδα Α η διάρκεια σύμβασης ορίζεται έως 31-12-2020.
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ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Για την ομάδα Α
Η παράδοση θα γίνεται κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Υπηρεσίας ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ (εντός της
συμβατικής προθεσμίας) ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα παραδοθούν στις αποθήκες
του Δήμου. Η παράδοση θα γίνεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά την παραγγελία
(τηλεφωνική ή γραπτή) και σύμφωνα με το Άρθρο 208 και 209 του Ν. 4412/2016.
Για την ομάδα Δ
Η παράδοση θα γίνεται κατόπιν έγγραφης παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνεται το αργότερο μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες μετά την παραγγελία (τηλεφωνική ή γραπτή) και σύμφωνα με το Άρθρο 208
και 209 του Ν. 4412/2016.
Για τις υπόλοιπες ομάδες:
Η παράδοση θα γίνεται το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα της ανάθεσης.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν 4412/2016.
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του αντίστοιχου φορέα
που συγκροτείται σύμφωνα με το Άρθρο 221 παρ. 5 του Ν.4412/2016 .
Άρθρο 8ο ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα υπηρεσιακά όργανα και οι επιτροπές για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, των
αιτήσεων συμμετοχής, την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων, την διαπραγμάτευση
με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, την γνωμοδότηση για το κάθε θέμα που ανακύπτει από την
σύμβαση, την γνωμοδότηση επί των ενστάσεων, την παρακολούθηση της σύμβασης- ανάθεσης και
την παραλαβή των υπηρεσιών συγκροτούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 221του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης διότι η σύμβαση είναι αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ σύμφωνα με το Άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ο ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις. Ο
ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, η διαφορά θα βαρύνει το
Δήμο και δεν θα μεταβληθεί η καθαρή αξία των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες
λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινίσεις
ή η προσκόμιση δειγμάτων των προσφερόμενων υλικών και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.
Για προσφορές άνω των 2.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ):
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για
την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2, ο υποψήφιος ανάδοχος θα
προσκομίσει (σε ισχύ) με την προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού:
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α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει «δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για κανέναν από τους ακόλουθους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ. 1 του
Ν.4412/2016,ούτε έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος προσώπου, το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.»
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
ΑΡΘΡΟ 12ο ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΄Η ΜΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Υλικά που απορρίπτονται, μη αρίστης ποιότητας ή μη σύμφωνα προς τη Συγγραφή Υποχρεώσεων ,
Προδιαγραφές κ.λπ., πρέπει να απομακρύνονται μέσα σε 24 ώρες από τη σχετική εντολή .
ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά
που προκαλείται από τον προμηθευτή, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.
Εάν η προμήθεια δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή
κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαταστήσει ή να την βελτιώσει, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης για την πιστή τήρηση και εφαρμογή
των όρων της μελέτης. Επίσης τα απαιτούμενα για την υλοποίηση των προμηθειών μέσα, όπως
υλικά, μηχανήματα, προσωπικό, μεταφορικά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των υλικών μεταφορικά μέσα, ο έλεγχος των υλικών σε όλη τη
διάρκεια της προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την μεταφορά των
υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 15ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του Προμηθευτή θα είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλο το
χρονικό διάστημα της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 16ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπ’ όψη οι προσφορές που έχουν κατατεθεί για
το σύνολο των ειδών των ομάδων της παρούσας μελέτης και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους
της μελέτης.

Για το Τμήμα Προαγωγής
Δημόσιας Υγείας
Ο Συντάξας 30/07/2020

Για τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας,
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
30/07/2020

Παναγιώτα Κωνσταντίνου

Βασιλική Παπαδέλη
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