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ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 350098(9337)   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  ανάθεση  κατ'  άρθρο  118  του  Ν.4412/2106  της

“Προμήθειας κτηνιατρικών υλικών στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωϊκού

κεφαλαίου  στη Μ.Ε. Θεσ/νίκης”

 
                                                            
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1.Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Δ/σης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ.226/Α΄/27-
12-2010),  του οποίου η τροποποίηση εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016)

3.Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  Α΄/147/8-8-2016)  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4.Τις  διατάξεις  του  Ν.4270/2014  Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 
5.Το Π.Δ.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6.Τις  διατάξεις  του  Ν.3861/2010  (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”

7.Το  Ν.4013/2011  (ΦΕΚ  204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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)

8.Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23.5.2017)
Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

9.Την  αριθμ.1431/26-6-2018 Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί
έγκρισης διάθεσης πίστωσης
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10.Την αριθμ.297757(8156)/9-7-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 2840), (ΑΔΑ: 682Τ7ΛΛ-ΥΛΛ, Α.Δ.Α.Μ.

18REQ003389426,  η  οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού

της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  με  α/α  2696,  συνολικού  ποσού   Τριάντα  Πέντε  Χιλιάδων  Ευρώ

(35.000,00€) -ΚΑΕ  02.21.01.292.5244.γ.3.01-Πρόγραμμα  Εξυγίανσης  Κτηνοτροφικού  Κεφαλαίου  (φυματίωσης-

βρουκέλωσης κ.λ.π.)-Λοιπές δαπάνες-002483-2

11.Το αριθμ.254736/55524/24-5-2018 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσ/νίκης για την προμήθεια

κτηνιατρικών υλικών, τα οποία έχει ανάγκη η Υπηρεσία  στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του

ζωϊκού  κεφαλαίου  στη  Μ.Ε.  Θεσ/νίκης  για  την  αντιμετώπιση,  επιζωοτιολογική  και  κλινική  διερεύνηση  των

νοσημάτων των ζώων. Μεταξύ των προγραμμάτων αντιμετώπισης ασθενειών των ζώων και ανθρωποανόσων είναι:

 Πρόγραμμα φυματίωσης των βοοειδών (ΥΑ 30/3430/14-1-2015), Πρόγραμμα βρουκέλωσης των βοοειδών

(ΥΑ 4224/120089, ΦΕΚ 2464/Β΄/16/11/2015),

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

επιτροπής, άρθρο 1), 

 Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλωσης των αιγών και των προβάτων (ΥΑ 3339/117339/4-

11-2016, ΦΕΚ Β΄ 3589), 

 Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ)

για το έτος 2018 (ΥΑ 657/27150/27-2-2018, ΦΕΚ Β΄682)

  Πρόγραμμα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ)

στα μικρά μηρυκαστικά (ΥΑ 1150/46936, ΦΕΚ 1247/5-4-2018) 

12.Την  αριθμ.166/48675/20-4-2016  εγκύκλιο  της  Γενικής  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

13. Την ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Έγκριση

προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέσων

εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2018”, άρθρα 2, 4, 5, 6 και 7  (ΦΕΚ 2914/Β΄/19-7-2018) 

14.Το  αριθμ.436702/8996/6-9-2018  έγγραφο  αίτημα  της  Δ/νσης  Κτηνιατρικής  Μ.Ε.  Θεσ/νίκης  όπου  γίνεται

αναλυτική  αναφορά  στα  κτηνιατρικά  υλικά,  τα  οποία  έχει  ανάγκη  η  Υπηρεσία  προκειμένου  να  είναι  εφικτή  η

συνέχιση των αναφερόμενων ανωτέρω προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου 

15.  Τη  με  αριθμ.156/16-06-2017  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (ΦΕΚ
2142/Β΄/22-6-2017)  περί  μεταβίβασης  αρμοδιότητας  της  απευθείας  ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο
στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
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16. Την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση  Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και

στον Εκτελεστικό Γραμματέα,  καθώς και  παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και

άλλων πράξεων “ME ENTOΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτλεστικό Γραμματέα,

στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,

Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας  (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017), ενότητα Β.5), παράγραφος 2, όπως η παράγραφος τροποποιήθηκε με

την αριθμ.οικ.243018(3917)/16-6-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Τροποποίηση

της  υπ'  αριθμ.οικ..30110(385)/27-1-2017  Απόφασης   του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί

μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  και  παροχής  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων

πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” (ΦΕΚ 2187/Β΄/27-6-2018)

        Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(Προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)  για  την  ανάθεση  της  “Προμήθειας  κτηνιατρικών

υλικών  στα  πλαίσια  υλοποίησης  του  προγράμματος  εξυγίανσης  του  ζωϊκού  κεφαλαίου   στη  Μ.Ε.

Θεσ/νίκης”  με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της τιμής.

      Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης συνολικά ανέρχεται  στο ποσό των Είκοσι Τεσσάρων

Χιλιάδων Εξακοσίων  Εξήντα Πέντε Ευρώ και Σαράντα Τεσσάρων Λεπτών (24.665,44€) συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.  (19.928,24€) άνευ Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι ο Φ.Π.Α. για όλα τα είδη του συνημμένου πίνακα ανέρχεται σε

24%,  πλην  των  ειδών  με  α/α  18,  22  και  24  (18.Βιοκτόνο-απολυμαντικό  τύπου  3,  22.Αντισηπτικό  σπρέι  για

τράυματα για κτηνιατρική χρήση και 24.Βαμβάκι φαρμακευτικό) για τα οποία ο Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 13%.

   Η παρούσα  Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

        1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

         Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου στη Μ.Ε. Θεσ/νίκης για την

αντιμετώπιση, επιζωοτιολογική και κλινική διερεύνηση των νοσημάτων των ζώων,  είναι απαραίτητη η προμήθεια

των κτηνιατρικών ειδών που παρουσιάζονται αναλυτικά στον συνημμένο Πίνακα. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει

να πληρούν απαρέγκλιτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτούμενες ποσότητες που ορίζονται στην περιγραφή

του κάθε είδους. 

       Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη συσκευασμένα και με αναγραφόμενα τα

τεχνικά χαρακτηριστικά και το βάρος όλων των ειδών (gr-kg, ml-λίτρα,  άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά και  τεμάχια-

ποσότητα σε περίπτωση συσκευασίας). Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι άρτια συσκευασμένα  σε

ανθεκτικές συσκευασίες για όλες τις κατηγορίες των ειδών του συνημμένου στη παρούσα πρόσκληση πίνακα ώστε

να προστατεύονται κατά την μεταφορά και αποθήκευσή τους.
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                                               2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

        Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν

κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της

Συμφωνίας  για  τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει  τη Συμφωνία περί

Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία  κυρώθηκε  από  την  Ελλάδα  με  το  ν.

2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει

ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.

                                          3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παράδοση  των προμηθευόμενων ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης.

                                                           4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ

       Ο τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών προσδιορίζεται ως ακολούθως: 

    Όλα τα  είδη  θα  παραδοθούν από  τον  ανάδοχο  στη Δ/νση  Κτηνιατρικής  Μ.Ε.  Θεσ/νίκης  επί  της  οδού  26ης

Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη, πλην των ειδών με α/α 1 (Φιαλίδια αιμοληψίας), α/α 15 (ΣΕΤ δειγματοληψίας
εγκεφάλου βοοειδών), α/α 16 (ΣΕΤ δειγματοληψίας εγκεφάλου αιγοπροβάτων),  τα οποία θα παραδοθούν στις
παρακάτω ποσότητες κατά τόπους στις εξής Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:  

Δ/ΝΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(26ης   Οκτωβρίου
64)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ
ΣΙΝΔΟΥ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ
ΛΑΓΚΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Φιαλίδια
αιμοληψίας  (α/α
1)

15.000 15.000 25.000 55.000

ΣΕΤ
δειγματοληψίας
εγκεφάλου
βοοειδών  (α/α 15)

500 1.000 500 2.000

ΣΕΤ
δειγματοληψίας
εγκεφάλου
αιγοπροβάτων
(α/α 16)

0 250 500 750

  

                                                                    5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

          Το συνολικό τίμημα θα πληρωθεί κατά τη λήξη της σύμβασης μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου

παραλαβής.  Για  όλες  τις  πληρωμές  θα  εκδίδονται  τα  απαραίτητα  νόμιμα  παραστατικά  -  δικαιολογητικά.  Ο

ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων

Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν

θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων

(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών

και  λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και  κανονιστικές διατάξεις.

Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι

νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.               

4



                                                       6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

         Προσφορές δύνανται να υποβληθούν είτε για το   σύνολο     των   ειδών είτε για   μεμονωμένα  είδη. 

       Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να είναι  δακτυλογραφημένες, να έχουν συνταχθεί

στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

   Ο  φάκελος  κάθε  Προσφοράς,  ο  οποίος  πρέπει  να  είναι  σφραγισμένος  και  απαραίτητα να  φέρει  την

επωνυμία  και  τη  διεύθυνση  του  διαγωνιζομένου  καθώς  επίσης  και  την  ένδειξη  Προσφορά  σχετικά  με  την

αριθμ.350098(9337)/7-11-2018  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  ανάθεση  κατ'  άρθρο  118  του

Ν.4412/2106 για την  “Προμήθεια κτηνιατρικών υλικών στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του

ζωϊκού κεφαλαίου  στη Μ.Ε. Θεσ/νίκης”, περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους (2) δύο υποφακέλους με

τους κατωτέρω τίτλους: 

  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»   (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ), ο οποίος θα πρέπει να είναι σφραγισμένος
Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου, πρέπει να περιλαμβάνεται  το εξής: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986(Α΄75),  όπως εκάστοτε ισχύει, του νομίμου εκπροσώπου του 

προσφέροντος, προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.-Τμήμα Προμηθειών, δίχως 

να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ,  όπου δηλώνονται τα κάτωθι:

i)  ότι  η  προσφορά ισχύει  και  δεσμεύει  τον  συμμετέχοντα  για  90 ημέρες   από την επόμενη της  ημερομηνίας

αποσφράγισης των προσφορών,

ii)  ότι  έλαβε  γνώση  και  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  παρούσας  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

iii) ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο, από όπου θα προκύπτει η επαγγελματική του δραστηριότητα

(και να δηλώνεται υποχρεωτικά ποιο επιμελητήριο είναι εγγεγραμμένος)

iv) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

σχετικά με τα εξής αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,

Σημειώνεται  σε ό,τι  αφορά το  ποινικό μητρώο,  ότι  η υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται  ΜΟΝΟ από τον νόμιμο

εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρίας, αλλά θα αφορά-θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σχετική ποινική καταδίκη

με αμετάκλητη απόφαση για όλους τους υπόχρεους για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ.1 του

Ν.4412/2016, ήτοι:  αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών

(O.E. και Ε.Ε.), για όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), για τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

v)  ότι  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τελεί  υπό

αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
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vi)  ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος καθώς και να δηλώνονται οι οργανισμοί  κοινωνικής ασφάλισης

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης)

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί   η προσκόμιση

όλων των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον μειοδότη  προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης:

1) Πιστοποιητικό/βεβαίωση  εγγραφής  στο  οικείο  επαγγελματικό  μητρώο,  το οποίο  εκδίδεται  από  το  οικείο
Επιμελητήριο 
  
2)Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους δεν έχουν καταδικαστεί  με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά ορίζονται στις

διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (O.E.  και  Ε.Ε.),

προσκομίζεται αντίγραφο ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), προσκομίζεται αντίγραφο ποινικού μητρώου για τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

4) Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται  ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν 
έχει υπαχθεί σε εξυγίανση ούτε σε αναγκαστική διαχείριση,  εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο.

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση, εκδίδεται από το 
οικείο Πρωτοδικείο.  Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η.  Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα οικονομικούς φορείς  οποία αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων

5) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών/υπηρεσία TAXISNET,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του

6) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Πιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι  ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας  και  επικουρικής)  στους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  στους  οποίους  είναι  υπόχρεος  σε  καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών.

7) Σε περίπτωση νομικού προσώπου: 

 Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η

νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις

τυχόν τροποποιήσεις τους.  Απαιτούνται τα εξής έγγραφα:
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Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή
στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου  τροποποιημένου -  κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο
ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες:

  Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-
ΕΠΕ)

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική     εκτύπωση από το
μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν:

-η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, -όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

-το/τα πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού

(νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κ.λ.π.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία

εκπροσώπησης,

- καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση  στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014,

ανάλογα με το είδος του εγγράφου, δημόσιου ή ιδιωτικού και εν προκειμένω:

α)Τα δημόσια έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των

ακριβών αντιγράφων τους και 

β) Τα ιδιωτικά έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων

τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα:

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και  δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η Συνθήκη της Χάγης της 5/10/1961, που

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται

από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Επισημάνεται  ότι  στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και

δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η  Συνθήκη της  Χάγης,  ήτοι  τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα  κατατεθούν θα

πρέπει έχουν την σφραγίδα Apostile και  να είναι  επισήμως μεταφρασμένα ή τα αλλοδαπά έγγραφα που έχουν

σφραγίδα  Apostile  επιτρέπεται  να  κατατεθούν  και  σε  επικυρωμένη  φωτοτυπία  από  Δικηγόρο  και  επισήμως

μεταφρασμένα.

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το  έγγραφο.
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Β.Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ), ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος 

Ο  υποφάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει  συμπληρωμένο  τον  πίνακα-υπόδειγμα  οικονομικής

προσφοράς, ο οποίος είναι συνημμένος στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. 

Στον  πίνακα  περιλαμβάνεται  η  συνολική  οικονομική  προσφορά,  η  οποία  διατυπώνεται  ολογράφως  και

αριθμητικώς, σε ευρώ, άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και η κατά είδος οικονομική προσφορά

μόνο αριθμητικώς, σε ευρώ, άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  και υπογράφεται από τον προσφέροντα.

 Φόροι,  ΦΠΑ,  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων,  κάθε  άλλη  νομική  επιβάρυνση,  ως  και  κάθε  άλλη  δαπάνη  μη  ρητά

καθοριζόμενη  από  την  παρούσα,  επιβαρύνουν  τον  Ανάδοχο  και  θα  πρέπει  να  έχουν  συνυπολογισθεί  στην

προσφορά.

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  προδιαγεγραμμένο χρόνο

και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν-

διαφέροντος. 

 Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι όποιες πρόσθε-

τες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το αποδε-

κτό ή μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.

                                                       7. ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να παράσχει τα προς προς προμήθεια είδη στον

προδιαγεγραμμένο χρόνο και  στην ποιότητα και  επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και  τους όρους της

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα

(90)  ημέρες,  από την επόμενη  της  ημερομηνίας  αποσφράγισης  των προσφορών.  Προσφορά που  ορίζει  στη

σχετική  υπεύθυνη  δήλωση  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  Πρόσκληση  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από

την Υπηρεσία πριν από τη λήξη της προσφοράς, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο

από την παρούσα πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

   

                                               8.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        

  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά είδος (άρθρο 86 του Ν.4412/2016).  

                                                                         

                                                    9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

        Με την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα  αποσφραγισθεί αρχικά  ο υποφάκελος

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί. Για όσες προσφορές  θα αξιολογηθούν θετικά ως προς  τα

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, θα πραγματοποιηθεί αποσφράγιση των «Οικονομικών προσφορών».

Ως  ανάδοχος/οι αναδεικνύεται ο/οι προσφέρων/οντες τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος  .
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      10. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

     Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως,

ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), ώστε να πρωτοκολληθεί προς το

Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Πρωτόκολλο,  Γραφείο 3,

3ος όροφος, 26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη), το αργότερο μέχρι τις 15–11-2018, ημέρα Πέμπτη και

ώρα 14:30 μ.μ.

     Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία

και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.   Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί

δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων, εφόσον αυτοί επιθυμούν ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, στις

16-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ..

      Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας www.pkm.gov.gr.        

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

 Για  τα  προς  προμήθεια  είδη:  στα  τηλ.  2313-330476,  Δ/νση  Κτηνιατρικής  Μ.Ε.  Θεσ/νίκης  (κα
Μ.Σταυροπούλου).

 Για  θέματα  υποβολής  των  προσφορών  κτλπ:  στο  τηλ.  2313  319144,  Τμήμα  Προμηθειών  Δ/νσης
Οικονομικού Π.Κ.Μ.  (αρμόδια υπάλληλος Σ.Πουσίνη) 

                                                                                
          Συν/να: 

1.Πίνακας προς προμήθεια ειδών 
2.Πίνακας-υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς                                                                                                 

                                                                                    Με Εντολή Π.Κ.Μ.
                                                                                                    Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

                              

                                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΕΙΔΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

1
Φιαλίδια αιμοληψίας   plain 9-10ml,
πλαστικά,safe cap,16 X100mm ,CE

55.000 0,14 € 7.700,00 € 9.548,00 €

2

Γάντια Latex  Μ, ελαφρώς πουδραρισμένα με
ταλκ, φέρουν σήμανση CE και πληρούν την

Ευρ. Νόρμα ΕΝ 455-31 βάρος τουλάχιστον 6 gr
συσκευασία των 100 τεμαχίων

100 κουτιά
των 100 τεμ.

4,00 € 400,00 € 496,00 €

3

Γάντια Latex  L, ελαφρώς πουδραρισμένα με
ταλκ, φέρουν σήμανση CE και πληρούν την

Ευρ. Νόρμα ΕΝ 455-31 βάρος τουλάχιστον 6 gr
συσκευασία των 100 τεμαχίων

250 κουτιά
των 100 τεμ.

4,00 € 1.000,00 € 1.240,00 €

4

Γάντια Latex  ΧL, ελαφρώς πουδραρισμένα με
ταλκ, φέρουν σήμανση CE και πληρούν την

Ευρ. Νόρμα ΕΝ 455-31 βάρος τουλάχιστον 6 gr
συσκευασία των 100 τεμαχίων

150 κουτιά
των 100 τεμ.

4,00 € 600,00 € 744,00 €

5 Μάσκα χειρουργικές 3ply BFE 99,8%
7 κουτιά των

50 τεμ.
2,50 € 17,50 € 21,70 €

6
Oινόπνευμα   φαρμακευτικό 70% σε αλκοόλη

(Lotion) 400 - 450 ml
170 2,00 € 340,00 € 421,60 €

7
Ποδιές πλαστικές   μιας χρήσεως, μήκους
135cm με σήμανση CE, πράσινες χωρίς

κούμπωμα συσκευασία των 20 τεμαχίων
1000 1,70 € 1.700,00 € 2.108,00 €

8

Σύριγγες 5ml   μιας χρήσης με βελόνη. Να είναι
3 μερών, με ενσωματωμένη βελόνη 21G,
αποστειρωμένες, σε συσκευασία blister,

φέρουν σήμανση CE

3000 0,08 € 240,00 € 297,60 €

9

Σύριγγες   των   2,5 ml   μιας χρήσης με βελόνη. Να
είναι 3 μερών, με ενσωματωμένη βελόνη 21G,
αποστειρωμένη σε συσκευασία blister, φέρουν

σήμανση  CE

2600 0,07 € 182,00 € 225,68 €

10

Σύριγγες   των   10 ml   μιας χρήσης με βελόνη. Να
είναι 3 μερών, με ενσωματωμένη βελόνη 21G,

αποστειρωμένες  σε συσκευασία blister ,
φέρουν σήμανση  CE

2000 0,10 € 200,00 € 248,00 €

11

Σύριγγες των 20 ml μιας χρήσης με βελόνη. Να
είναι 3 μερών, με ενσωματωμένη βελόνη 21G,

αποστειρωμένες  σε συσκευασία blister ,
φέρουν σήμανση  CE

500 0,15 € 75,00 € 93,00 €

12
Φιαλίδια αιμοληψιών EDTA 9-10 ml,

πλαστικά, safe cap,16 X100 mm
400 0,18 € 72,00 € 89,28 €

13

Πλαστικά υποδήματα κνήμης   μιας χρήσης με
λάστιχο κατασκευασμένο από

πολυπροπυλένιο, με πάχος 0,07 mm και
φέρουν σήμανση CE

3000 0,27 € 810,00 € 1.004,40 €

14 Πλαστικοί υποδοχείς (holders) αιμοληψίας 1.000 0,06 € 60,00 € 74,40 €

15
Σετ δειγματοληψίας εγκεφάλου βοοειδών

(BSE) το οποίο περιλαμβάνει:
2000 1,35 € 2.700,0 € 3.348,00 €

1



α) 1 πλαστική σπάτουλα κατασκευασμένη από
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ειδική ενίσχυση στον

αυχένα του κουταλιού . Οι διαστάσεις του
κουταλιού να είναι : μήκος 72mm + 1mm,

πλάτος: 29mm + 1mm ,το συνολικό μήκος της
σπάτουλας είναι 220mm. Η πρόσθια επιφάνεια

του κουταλιού να φέρει δοντάκια που
διευκολύνουν τη δειγματοληψία του
εγκεφαλικού ιστού. Εντός της κοίλης

επιφάνειας του κουταλιού υπάρχουν 2 ζεύγη
προεξοχών για τη συγκράτηση του

εγκεφαλικού ιστού κατά την ανάσυρση της
σπάτουλας. Στον βραχίονα (χειρολαβή ) να

υπάρχει ειδική προεξοχή για να κοντράρει ο
αντίχειρας κατά την εφαρμογή εισόδου της

σπάτουλας στον προμήκη μυελό 
β) 1 ζευγάρι γάντια Latex χειρουργικά,

ελαφρώς πουδραρισμένα με ταλκ , φέρουν
σήμανση CE και πληρούν την Ευρ. Νόρμα ΕΝ

455-31

γ) 1 πλαστικό περιέκτη 150 ml αποστειρωμένο
(Sterile A), κατασκευασμένο από

πολυπροπυλένιο (PP) διαστάσεων 57 Χ 73
mm,με βιδωτό πώμα κατασκευασμένο από

πολυαιθυλένιο για να αποτρέπει  τη διαρροή
υγρών  ακόμα και μετά  από αναστροφή . Ο

περιέκτης να  είναι κατάλληλος για τη συλλογή
εγκεφαλικού ιστού, ούρων, σπέρματος, σιέλου,
πύου, κοπράνων, πτυέλων, γάλακτος και άλλων

υγρών και ρευστών. Φέρει σήμανση  CE

16

Σετ δειγματοληψίας εγκεφάλου
αιγοπροβάτων (scrapie) το οποίο

περιλαμβάνει:

750 1,25 € 937,50 € 1.162,50 €

α)  1 πλαστική σπάτουλα κατασκευασμένη από
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ειδική ενίσχυση στον

αυχένα του κουταλιού, οι διαστάσεις του
κουταλιού να είναι : μήκος 50-52 mm, πλάτος:

16-17 mm και το συνολικό μήκος της
σπάτουλας είναι  174-175  mm.

β)  1 ζευγάρι γάντια Latex, ελαφρώς
πουδραρισμένα με ταλκ, φέρουν σήμανση CE

και πληρούν την Ευρ. Νόρμα ΕΝ 455-31

γ) 1 πλαστικό περιέκτη 150 ml, αποστειρωμένο
(Sterile A),  κατασκευασμένο από

πολυπροπυλένιο (ΡΡ)  διαστάσεων 57 Χ73 mm,
με βιδωτό πώμα κατασκευασμένο από

πολυαιθυλένιο για να αποτρέπει τη διαρροή
υγρών ακόμα και μετά από αναστροφή. Ο

περιέκτης να είναι κατάλληλος για τη συλλογή
εγκεφαλικού ιστού, ούρων, σπέρματος, σιέλου,
πύου, κοπράνων, πτυέλων, γάλακτος και άλλων

υγρών και ρευστών. Φέρει σήμανση CE

1
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Πλαστικός περιέκτης (container) 150 ml, με
βιδωτό πώμα. Αποστειρωμένος (Sterile A). Να
είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο
(PP) διαστάσεων 57 Χ 73 mm, το βιδωτό πώμα
να είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο

έτσι ώστε να αποτρέπει τη διαρροή υγρών
ακόμα και μετά από αναστροφή: είναι

κατάλληλος για τη συλλογή εγκεφαλικού ιστού,
ούρων, σπέρματος, σιέλου, γάλακτος ,πύου,

κοπράνων, πτυέλων και άλλων υγρών και
ρευστών. Φέρει σήμανση CE

200 0,20 € 40,00 € 49,60 €

18

Βιοκτόνο - απολυμαντικό τύπου 3,
εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, για κτηνιατρική
χρήση δραστική ουσία: Pentapotassium bis

(peroxymonosulfate) bis (sulfate)

2 100,00 € 200,00 €
226,00 €

(ΦΠΑ 13%)

19
Αλκοολούχο απολυμαντικό (Αντισηπτικό

χεριών) 100-150 ml
160 2,40 € 384,00 € 476,16 €

20
Αλκοολούχο απολυμαντικό (Αντισηπτικό

χεριών) 700-1000 ml με αντλία
80 8,00 € 640,00 € 793,60 €

21 Ιατρικά θερμόμετρα 20 8,00 € 160,00 € 198,40 €

22
Αντισηπτικό σπρέι για τραύματα για

κτηνιατρική χρήση
6 8,00 € 48,00 €

54,24 €
(ΦΠΑ 13%)

23

Προστατευτικά γυαλία τύπου μάσκας, με
διαφανείς - αντιθαμβωτικούς φακούς και
αντιχαρακτική επίστρωση, με εσωτερικό

μαλακό υλικό και ρυθμιζόμενο ελαστικό φαρδύ
ιμάντα στήριξης, με οπές εξαερισμού,

σύμφωνα με οδηγία EN166

20 15,00 € 300,00 € 372,00 €

24 Βαμβάκι φαρμακευτικό 100 - 150 γρ. περίπου 80 1,20 € 96,00 €
108,48 €

(ΦΠΑ 13%)

25 Καλύμματα κεφαλής μιας χρήσης 400 0,10 € 40,00 € 49,60 €

26
Ταινίες σφράγισης (κολλητικές ταινίες

συσκευασίας καφέ)
100 1,50 € 150,00 € 186,00 €

27
Ταινίες σφράγισης (κολλητικές ταινίες

συσκευασίας διαφανείς)
100 1,50 € 150,00 € 186,00 €

28

Κουτιά φελιζόλ με καπάκι, εσωτερικών
διαστάσεων 20cm χ 25cm χ11cm (ύψος)

περίπου. Το καθαρό (εσωτερικό) ύψος του
κουτιού θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε

τουλάχιστον 11cm . H μέγιστη χωρητικότητα
7lt.

60 1,50 € 90,00 € 111,60 €

29 Φορητοί ψεκαστήρες -πλάτης 4-6 lt 6 15,00 € 90,00 € 111,60 €

30
Ισοθερμικά ψυγεία από πλαστικό,

χωρητικότητας 11-18 lt με ύψος (εξωτερική
διάσταση) 18-25cm

10 25,00 € 250,00 € 310,00 €

31
Πλαστικά κουτιά απόρριψης βελόνων με

καπάκι χωρητικότητας 1-3  lt 
16 1,50 € 24,00 € 29,76 €

32 Στατό φιαλιδίων 90 θέσεων 10 20,00 € 200,00 € 248,00 €

33
Ρύγχοι πιπετών τύπου eppendorf, μπλε, 200-

1000μl, συσκευασία 1000 τεμαχιών
1 συσκευασία 8,00 € 9,92 € 9,92 €

34

Πλαστικά σωληνάρια τύπου eppendorf, μη
αποστειρωμένα, κωνικά, με καπάκι,

χωρητικότητα 1,5-2 ml, συσκευασία 1000
τεμαχίων

1 συσκευασία 18,00 € 22,32 € 22,32 €

1



ΣΥΝΟΛΟ 19.928,24€ 24.665,44€
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