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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 294590(7244)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  άρθρου 32 του ν.4412/2016

Θέμα:  Πρόσκληση για διαπραγμάτευση λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών  για την ταφή  ή

μεταφορά και αποτέφρωση ζώων υποχρεωτικής δήλωσης 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  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)  

9. Την  ΥΑ  25/3231  «Πρόγραμμα  Επιτήρησης,  Ελέγχου  και  Εξάλειψης  των  Μεταδοτικών  Σπογγωδών
Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά», ΦΕΚ 112 Β’/2015

10. Την ΥΑ 4132/128617 «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των
Βοοειδών (ΣΕΒ)», ΦΕΚ 2863 Β’/2013
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11. Την αριθμ.34083/690/31-1-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2017, Α/Α 554 (ΑΔΑ: 6ΙΡΖ7ΛΛ-ΘΙ5)
η  οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  με  α/α  460  συνολικού  ποσού   Εκατόν  Σαράντα  χιλιάδων  Ευρώ  (140.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  που  βαρύνει  τον  ΚΑΕ  02.21.01.292.5244.γ.3.01  Πρόγραμμα  Εξυγίανσης
Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου (φυματίωσης-βρουκέλωσης κ.λ.π.)-Λοιπές δαπάνες.

12. Το  αριθμ.194873/3853/18-5-2017  έγγραφο  της   Δ/νσης  Κτηνιατρικής   Μ.Ε.  Θεσ/νίκης  περί  άμεσης  ανάγκης
ανάθεσης των υπηρεσιών για τη θανάτωση και ταφή  ή μεταφορά και αποτέφρωση ζώων υποχρεωτικής δήλωσης
Μ.Ε.Θ.

13. Την αριθμ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ3129/Β΄/21-11-2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
“Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων
και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ.217324(3671)/12-5-2015
(Φ.Ε.Κ.929/Τ.Β'/21-5-2015) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. και ισχύει  

14. Την αριθμ.966/13-6-2017 (Α.Δ.Α. 6ΞΑ07ΛΛ-Θ9Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

   Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο

32, παρ.2,  περίπτωση γ΄ Ν.4412/2016 στη Μ.Ε.Θ. λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών  ταφής ή

μεταφοράς και αποτέφρωσης  των ζώων υποχρεωτικής δήλωσης στη Μ.Ε. Θεσ/νίκης.

   Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Τμήματος Προμηθειών, Βασ. Όλγας  198,  στις

20/7/2017  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  12:00 μ.μ. Η αποσφράγιση γίνεται  δημόσια  από την Τριμελή Επιτροπή

Διαγωνισμού  που  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.722/9-5-2017  (ΑΔΑ:  Ψ6Π87ΛΛ-Χ0Φ)  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συνδρομή  αρμόδιων υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Μ.Ε.Θ.,

παρουσία των συμμετεχόντων ή εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.

   Η  εκτιμώμενη  συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των  Πενήντα  Χιλιάδων  Ευρώ

(50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (40.322,58€ άνευ Φ.Π.Α.).  

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται:

 σε τιμή/ώρα απασχόλησης του σκαπτικού μηχανήματος για τη διαδικασία ταφής των ζώων. Μέγιστη 

τιμή 100€ άνευ ΦΠΑ

 σε τιμή/m πλαστικού φιλμ (ελάχιστο πλάτος 12 m). Μέγιστη τιμή 160€ άνευ Φ.Π.Α.

 σε τιμή/κιλό ασβέστη. Μέγιστη τιμή 0,3€ άνευ Φ.Π.Α.

 σε τιμή/km μεταφοράς των πτωμάτων από τον τόπο θανάτωσης στον τόπο ταφής ή καύσης.  Μέγιστη 

τιμή 3€ άνευ Φ.Π.Α.

 Σε τιμή/Kg ζώου για την περίπτωση καταστροφής των πτωμάτων με καύση.Μέγιστη τιμή 0,9€ άνευ 

Φ.Π.Α.

 Ανάδοχος αναδεικνύεται ο συμμετέχων με τη μικρότερη συνολική προσφορά σε ό,τι αφορά όλες τις τιμές.
    Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους, φυσικά ή

νομικά πρόσωπα,  πληρούν τις νομικές,  οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις  που προβλέπονται στην

παρούσα πρόσκληση και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Οι ενώσεις ή

κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Οι ενώσεις ή

κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους,

παρά μόνο εάν μετά την υπογραφή της σύμβασης εάν κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή.

    Δεν είναι δεκτή η μερική υποβολή προσφορών.

      Η παρούσα  Πρόσκληση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο δικτυακό τόπο της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(www.pkm.gov.gr) στην ενότητα “Προκηρύξεις”, υπόκειται στους παρακάτω όρους:
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             1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

 Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ταφή ή μεταφορά και καύση των θανατούμενων ή νεκρών ζώων εκτροφών της

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια προγραμμάτων εξάλειψης των παρακάτω νοσημάτων: 

 Οζώδης δερματίτιδα των βοοειδών

 Πανώλης των βοοειδών 

 Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών

 Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων

 Καταρροϊκός πυρετός

 Ευλογιά αιγοπροβάτων

 Φυσαλιδώδης στοματίτιδα

 Πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου

 Νόσος της κοιλάδας RIFT

 Αφθώδης πυρετός

 Γρίπη των πτηνών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Επίσκεψη της θετικής στο νόσημα εκτροφής την προηγούμενη της ταφής ημέρα, για την επιλογή του κατάλληλου

σημείου εκσκαφής.

 Άνοιγμα ορύγματος κατάλληλων διαστάσεων για την ταφή των ζώων. Ενδεικτικά, τάφρος διαστάσεων 6 μέτρων 

μήκος, τριών μέτρων πλάτος και 3 μέτρων βάθος είναι ικανοποιητική για τη ταφή 20 ενήλικων βοοειδών.

 Επένδυση του ορύγματος με πλαστικό φιλμ, κατάλληλου πάχους και αντοχής για την αποτροπή διαφυγής των 

υλικών που θα προκύψουν από την ταφή των ζώων.

 Στον πυθμένα της τάφρου ρίχνεται σκόνη ασβέστη, στη συνέχεια τα πτώματα των ζώων, μετά και πάλι ασβέστης 

και στη συνέχεια στρώμα χώματος ύψους 1-2 μέτρων, περίπου.

 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ταφή των ζώων στο χώρο της εκτροφής, τα πτώματα φορτώνονται σε 

όχημα μεταφοράς ΖΥΠ κατηγορίας 1 και μεταφέρονται στον τόπο ταφής. Στον τόπο αυτό η ταφή των ζώων 

γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

 Αν η ταφή των ζώων δεν είναι δυνατή λόγω αδυναμίας εξεύρεσης κατάλληλης τοποθεσίας, τότε τα πτώματα 

μεταφέρονται για καταστροφή σε μονάδα αποτέφρωσης πτωμάτων ζώων, υψηλού δυναμικού, εγκεκριμένη 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 211/2006, η οποία έχει τη δυνατότητα αποτέφρωσης ολόκληρου ενήλικου 

βοοειδούς. Η παραπάνω μονάδα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Πριν την 

αποτέφρωση των πτωμάτων υπολογίζεται το βάρος τους με πιστοποιημένο ζυγιστικό μηχάνημα το οποίο έχει τη 

δυνατότητα εκτύπωσης ζυγολογίου.

                                                        2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης σε συνεργασία με τη Δ/νση

Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσ/νίκης μέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου.

 

                                                3.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ             

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

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. 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 παρούσα Πρόσκληση  και να

αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, περιλαμβάνει  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) τους ακόλουθους

ανεξάρτητους (3) τρεις υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους: 

  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  

 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»    (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)
Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου, πρέπει να περιλαμβάνονται  τα εξής: 

α) Αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση

β) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου

γ) 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.

 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση

στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ: 

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

διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου 

δ) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ούτε σε πτωχευτικό συμβιβασμό

ε) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

στ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

ζ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου: 

αα)Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  από το οποίο να προκύπτει ότι η υπόχρεη σε καταχώρηση στο ΓΕΜΗ εταιρία δεν  έχει

υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης,  δεν  τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το

δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες

ούτε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία

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.  Οι ενώσεις και  οι  κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  μαζί  με την

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
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ββ) Νομιμοποιητικά έγγραφα ως εξής:

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει  η σύσταση
καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού  

 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα
πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα
αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης  ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού  

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

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού

 Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  Κράτος  εκτός  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή

των ακριβών αντιγράφων τους και

β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την

προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι για τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) εάν η κατάθεση εντός της οριζόμενης με την παρούσα πρόσκληση

καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή, μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση

του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό τις εν λόγω καταστάσεις  και στη συνέχεια θα

πρέπει να  προσκομισθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Β.Υποφάκελος   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»    ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος και να περιέχει τα εξής

(ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) :

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη 

των φορέων υλοποίησης του έργου πρέπει να διαθέτουν:

 Τουλάχιστον ένα εγκεκριμένο όχημα μεταφοράς ΖΥΠ κατηγορίας 1, κατάλληλο για μεταφορά πτωμάτων ζώων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. 388/14087/4-2-2015 εγκύκλιο του Τμήματος Ζωικών 

Υποπροϊόντων, της Δ/νσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του ΥΠΑΑΤ.

 Εκσκαφέα (λαστιχοφόρο τσάπα)
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 Μηχάνημα φόρτωσης των πτωμάτων των ζώων ή πτηνών στο όχημα μεταφοράς ΖΥΠ κατηγορίας 1, σε 

περίπτωση μεταφοράς τους για ταφή σε άλλη τοποθεσία από αυτή της θανάτωσης ή της μεταφοράς τους σε 

εγκατάσταση αποτέφρωσης.

 Δήλωση σε ό,τι αφορά το προσωπικό τους

 

 Δικαιολογητικά  που εκδίδονται  σε  Κράτος  εκτός  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  από  επίσημη μετάφρασή  τους  στην

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή

των ακριβών αντιγράφων τους και

β)Εφόσον πρόκειται για  ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε  ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την

προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γ.Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος, συντάσσεται σύμφωνα με το

υπόδειγμα  οικονομικής  προσφοράς  το  οποίο  περιλαμβάνεται  στο  παράρτημα  ΙΙ  και  υπογράφεται  από  τον

προσφέροντα. Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την συνολική οικονομική προσφορά  (ΕΙΣ

ΔΙΠΛΟΥΝ) η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ.  

  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

του διαγωνιζόμενου. 

   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 παρούσας Πρόσκλησης.

     Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. 

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

πρόσθετες διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το

αποδεκτό ή μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.  

                                                     5.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

       Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία

και  ώρα  που  ορίζεται  στην  παρούσα.  Η  αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, ως εξής:

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής

προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζοναι οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, ενώ για όσες προσφορές δεν

κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά

επιστρέφονται.  
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6.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

    Η συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102

του  ν.4412/2016   και  αφορά  μόνο  τις  ασάφειες,  επουσιώδεις  πλημμέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά  σφάλματα  που

επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση,  όπως  αυτά  ενδεικτικά  απαριθμούνται  στις  διατάξεις  του  ν.4412/2016.   

                                           

 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

 
  Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

ματαιώσει τη διαδικασία της ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν.4412/2016.

                                                    

                                                     8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 Ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

Το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγυήση  κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

Η εγγύηση επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου.

                                                                 9.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα υπογραφεί κατόπιν έκδοσης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

                                                          

                                                                  10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί  κατά τα άρθρα 132 και 201 του ν.4412/2016 όταν συμφωνήσουν εγγράφως 

προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

                                                  
11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   
 Η παραλαβή πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν.4412/2016 αναλογικά εφαρμοζόμενο
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 12.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 
 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.4 του ν.4412/2016  κατ' ελάχιστο: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή  

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και παρακράτηση 0,06% υπέρ της

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011) και των σχετικών κρατήσεων επί της παρακράτησης.

                                               

 13.  ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα

που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του

αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016.  

                                                 14.   ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της

Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της

Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της

επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. και

της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα

με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή

εκχώρηση μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα

κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης θα χρήζει

πλήρους  αιτιολόγησης  τόσο  ως  προς  το  αίτημα  του  Αναδόχου  όσο  και  την  εγκριτική  απόφαση/συναίνεση  της

Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά

με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

                                                                                             

                                               15. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

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

ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier),  μέχρι τις  20–7-2017, ημέρα

Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  Βασιλίσσης  Όλγας

198, Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία

μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν

αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο παρόν.
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 Για περαιτέρω πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : 

 Για το προς ανάθεση έργο: στα τηλ. 2310-384410 Δ/νση Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσ/νίκης
(Προϊστάμενος Δ/νσης Κτηνιατρικής, κ.Σ.Μωραΐτης).

 Για θέματα υποβολής των προσφορών κτλπ: στο τηλ. 2313 319883, Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού
Π.Κ.Μ.                                                                       

  
                                                                               

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:    
                                               
                                                                                         
 

1.Ευστάθιος Αβραμίδης  

2.Παύλος Θωμαΐδης  

3.Νίκη Καρατζιούλα 
 
4.Χρήστος Μήττας
  
5.Σωτήριος Μπάτος  

6.Δημήτριος Τζηρίτης  

7.Γεώργιος Θεοδωρόπουλος 
 
 
 

 

    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1.  Με  την  επιστολή  αυτή  σας  γνωστοποιούμε  ότι  εγγυόμαστε  ρητά,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ευθυνόμενοι
απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω
ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και της
.................

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα,
όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι
η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι
αναλαμβάνουμε  με  την παρούσα επιστολή,  την  ρητή υποχρέωση να σας  καταβάλλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε
αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών
από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

4.  Για  την  καταβολή  της  υπόψη  εγγύησης  δεν  απαιτείται  καμία  εξουσιοδότηση  ή  ενέργεια  συγκατάθεσης
της  ................  ούτε  θα  ληφθεί  υπόψη  οποιαδήποτε  τυχόν  ένσταση  ή  επιφύλαξη  ή  προσφυγή  αυτής  στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια,  με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής,  ή τη θέση αυτής υπό
δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η
παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του
ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά
μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΦΠΑ 

1.

  

τιμή/ώρα  απασχόλη-
σης  για  τη  διαδικασία
ταφής των ζώων

2.
τιμή/m πλαστικού

φιλμ

3. τιμή/κιλό ασβέστη

4.

τιμή/km  μεταφοράς
των  πτωμάτων  από
τον  τόπο  θανάτωσης
στον  τόπο  ταφής  ή
καύσης

5.

τιμή/Kg  ζώου  για  την
περίπτωση  καταστρο-
φής των πτωμάτων με
καύση

Η συνολική τιμή  είναι

 …………….. πλην Φ.Π.Α.  

 ................συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η συνολική τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 264,20€ άνευ ΦΠΑ 

(327,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του 
οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο, συμπεριλαμβανομένου το κόστους μεταφοράς. 

 Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής μετά την υποβολή της προσφοράς, παρά μόνο 
διαπραγμάτευσης επί του ποσού της οικονομικής προσφοράς η οποία έχει αποσφραγιστεί.

Η συνολική τιμή της Προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως.  
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