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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΙ

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών

μεταφοράς, θανάτωσης και αποτέφρωσης ζώων με Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΣΕΒ) και

Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) στην Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με το άρθρο

32 του Ν. 4412/2016 (CPV: 77400000-4).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2.  Το  Π.Δ.  133/2010  (ΦΕΚ  Α’  226/27-12-2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 81320 & 77909/1.12.2016 αποφάσεις του Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης(ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016

3. Τον  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. Τον  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ  143/Α/28-6-2014)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5.8.2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

6. .  Το  Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  Α΄112/13.07.2010)  «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  N.  4013/11  (ΦΕΚ  204  Α΄/15-9-2011)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων

Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  –  Αντικατάσταση  του
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έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4038/2012(ΦΕΚ/19/Α΄/12.2.2014).

8. Την  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  αριθμ.  57654/22.5.5017(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

11. Την με α/α 813 αριθμ. πρωτ. 118501(1056)/04.04.2017 (ΑΔΑΜ:17REQ006031337 2017-04-06

– ΑΔΑ:6ΧΓΑ7ΛΛ-5ΝΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ,η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1137 στο

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας συνολικού ποσού  Διακοσίων Χιλιάδων

Ευρώ  (200.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  ,  που  βαρύνει  τον  ΚΑΕ  02.292.5244.Γ.3.01

Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου -Λοιπές Δαπάνες.

12. Το  αριθμ.  Πρωτ.  19186/9-8-2017  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και

Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας –Τμήμα Κτηνιατρικής σχετικά με την άμεση ανάγκη της δαπάνης για την

αντιμετώπιση  της  Σπογγώδους  Εγκεφαλοπάθειας  των  Βοοειδών  (ΣΕΒ)  και  των  Μεταδοτικών

Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά.

13.Τις  αριθ.  461114(9980)/18.11.2014  (ΦΕΚ  Β’3129),  30140(386)/8-2-2017  (ΦΕΚ  Β’335)

30110(385)/27-1-2017  (ΦΕΚ  Β’390)  και  243018(3917)/16.6.2017(ΦΕΚ  Β΄2172)  Αποφάσεις

Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  σχετικά  με  τη  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  και  την

εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».

14. Την  αριθμ  1450/2017  Πρακτικό  28.ο/22.08.2017  (ΑΔΑ:6ΓΛΟ7ΛΛ-ΟΞ6)  Απόφαση  της

Οικονομικής  Επιτροπής  της  ΠΚΜ  σχετικά  με  την  προσφυγή  της  Π.Ε.  Ημαθίας  στη  διαδικασία

διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών θανάτωσης μεταφοράς, ταφής ή αποτέφρωσης

ζώων με ασθένειες.

15. Την  αριθ.  πρωτ.  334229(3015)/7.9.2017(ΑΔΑ:  7ΗΟΥ7ΛΛ-ΡΥΗ)  Πρόσκληση  Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος σε διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών

μεταφοράς,  θανάτωσης  και  αποτέφρωσης  ζώων  με  Σπογγώδεις  Εγκεφαλοπάθειες  (ΣΕΒ)  και

Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) στην Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του

Ν. 4412/2016 (CPV: 77400000-4).

16. Την  αριθμ  1836/2017  Πρακτικό  34.ο/03.10.2017(ΑΔΑ:ΨΟΔ77ΛΛ-7ΣΦ)  Απόφαση  της

Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ σχετικά με την επανάληψη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης με

διαπραγμάτευση  για  την  ανάθεση  των  υπηρεσιών  θανάτωσης  και  αποτέφρωσης  ζώων  με

Σπογγώδεις  Εγκεφαλοπάθειες  (ΣΕΒ)  και  Μεταδοτικές  Σπογγώδεις  Εγκεφαλοπάθειες  (ΜΣΕ)  στην

Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (CPV: 77400000-4).

Ανακοινώνει  ότι  προτίθεται  να  προβεί  σε  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης  με

Διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 , περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016, λόγω του
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κατεπείγοντος,  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  θανάτωσης,  μεταφοράς  και  αποτέφρωσης  ζώων με

ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης στην Π.Ε. Ημαθίας.

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Πρόχειρων Διαγωνισμών και

Διαδικασιών  Διαπραγμάτευσης  της  ΠΕ  Ημαθίας,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  αριθ.  30/2017,

Πρακτικό  1ο/10.01.2017  (ΑΔΑ:6ΠΙΡ7ΛΛ-10Ι) απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ΠΚΜ.  Η

αποσφράγιση γίνεται δημόσια στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων –Πόρων

, Μητροπόλεως 44  στις  19 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ.  με  τη  συνδρομή

αρμοδίων  υπαλλήλων  της  Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής,  παρουσία  των

συμμετεχόντων ή εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.

Η ως άνω επιτροπή γνωμοδοτεί  προς την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ, η οποία λαμβάνει  τις

σχετικές με τη διαπραγμάτευση αποφάσεις, ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε

μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών.

Η εκτιμώμενη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  σαράντα εννέα

χιλιάδων (49.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (39.516,12€ άνευ ΦΠΑ).

Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή  η  οποία  θα  επιτευχθεί  κατόπιν

διαπραγμάτευσης.  Ανάδοχος  αναδεικνύεται  ο  συμμετέχων  με  τη  μικρότερη  συνολική

προσφορά.

Η  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  διαπραγμάτευση  είναι  ανοικτή,  επί  ίσοις  όροις  και

μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τις νομικές, οικονομικές

και  τεχνικές  προϋποθέσεις  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  και  διαθέτουν  την  απαιτούμενη

επαγγελματική  επάρκεια.  Προσφορά  μπορούν  να  υποβάλλουν  και  οι  ενώσεις  ή  κοινοπραξίες

οικονομικών φορέων, οι οποίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ορισμένη νομική μορφή για την

υποβολή της Προσφοράς τους, παρά μόνο εάν μετά την υπογραφή της σύμβασης κριθεί αναγκαίο

από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  συνεπάγεται  πλήρη  αποδοχή,  εκ  μέρους  του

υποψηφίου, των όρων διενέργειας της διαπραγμάτευσης, στο σύνολό τους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο  του  έργου  αποτελεί  η  μεταφορά από την  εκτροφή,  θανάτωση στο  σφαγείο  και

αποτέφρωση (σε εγκεκριμένη μονάδα) βοοειδών, αιγών και προβάτων, εκτροφών της Περιφερειακής

Ενότητας  Ημαθίας,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  επιτήρησης,  ελέγχου  και  εξάλειψης  της

Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) και  του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου

και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φόρτωση και μεταφορά των ζώων από την εκτροφή στην εγκατάσταση υλοποίησης του έργου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1/2005, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίζεται σε

συνεργασία με την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Ζύγιση,  εκφόρτωση  των  ζώων,  παραμονή  τους  στους  χώρους  υποδοχής  του  σφαγείου,

θανάτωσή  τους  και  στη  συνέχεια  αποτέφρωση  τους  ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ΚΑΝ(ΕΕ)

1099/2009. Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να εκτελούνται μετά το πέρας της κανονικής σφαγής.

Συλλογή δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από επίσημο κτηνίατρο, για εργαστηριακή διερεύνηση. Ο

αριθμός των δειγμάτων θα είναι σύμφωνος με τις διατάξεις τις Υ.Α. 25/3231 (ΦΕΚ 112, Β΄, 2015) &

Υ.Α. 26/3251 (ΦΕΚ 113, Β΄, 2015) . Τα υλικά δειγματοληψίας προμηθεύει ο ανάδοχος του έργου.

Αποτέφρωση των πτωμάτων των νεκρών ζώων και χειρισμός των καταλοίπων αποτέφρωσης,

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ(ΕΕ) 1069/2009.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  παροχή  των  υπηρεσιών  θα  πραγματοποιηθεί  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  εφόσον

υπάρξουν κρούσματα των νοσημάτων όπως περιγράφονται ανωτέρω, σε συνεργασία με τη Δ/νση

Αγροτική Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ημαθίας μέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου

και όχι πέραν της 31.12.2017.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  τιμής  (άρθρο  86  του

Ν.4412/2016).

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο  φάκελος  κάθε  προσφοράς  θα  πρέπει  να  είναι  σφραγισμένος  και  απαραίτητα  θα  φέρει  την

επωνυμία  και  τη  διεύθυνση  του  διαγωνιζομένου  καθώς  επίσης  και  την  ένδειξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

σχετικά με την παρούσα πρόσκληση και θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης

Στο εξωτερικό μέρος του κυρίως φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μητροπόλεως 44, 59132 Βέροια

Προσφορά:  «Συμμετοχή  στη  διαπραγμάτευση  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς,

θανάτωσης  και  αποτέφρωσης  ζώων  με  Σπογγώδεις  Εγκεφαλοπάθειες(ΣΕΒ)  και  Μεταδοτικές
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Σπογγώδεις  Εγκεφαλοπάθειες  (ΜΣΕ)  στην  Π.Ε.  Ημαθίας,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του

Ν.4412/2016 (CPV:774000004) σχετικά με την αρ. πρωτ 423528(3798)/10.10.2017 Πρόσκληση II

Ημερομηνία διενέργειας Διαπραγμάτευσης:19 -10-2017 

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) τους ακόλουθους, ανεξάρτητους, τρεις (3)

σφραγισμένους, υποφακέλους: με τους κατωτέρω τίτλους: 

 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

Ο Υποφάκελος θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στη διαπραγμάτευση.

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στη διαδικασία με αντιπρόσωπό τους (τα

νομικά πρόσωπα θα εξουσιοδοτούν δια των αρμοδίων οργάνων τους αντιπροσώπους τους). 

3. Τα  νομιμοποιητικά  στοιχεία του  προσφέροντος,  όπως  ΦΕΚ  ίδρυσης  και  τροποποιήσεις,

καταστατικά , έναρξη επιτηδεύματος κτλ.

4. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από  αρμόδια

δικαστική  ή  διοικητική  αρχή της  χώρας εγκατάστασης,  από το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχει

καταδικαστεί  με  τελεσίδικη  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 εμπορίες

ανθρώπων.

Τα ποινικά μητρώα αφορούν

α)   Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, από τους διαχειριστές.

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν

τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης,

ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  αναστολής  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  ή  οποιασδήποτε

ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόμου. 

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. 

7. Ασφαλιστική Ενημερότητα.

8. Φορολογική Ενημερότητα.
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Σημειώνεται ότι για τα δικαιολογητικά (4) και (5) εάν η κατάθεση εντός της οριζόμενης με την

παρούσα  πρόσκληση καταληκτικής  προθεσμίας  για  την  υποβολή  προσφορών δεν  είναι  δυνατή,

μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του

γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή , 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. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

Ο Υποφάκελος θα περιέχει τα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν ότι οι συμμετέχοντες διαθέτουν:

 τουλάχιστον ένα εγκεκριμένο όχημα μεταφοράς ζώντων ζώων στο σφαγείο, κατάλληλο για

μεταφορά βοοειδών και αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1/2005,

 άδεια μεταφορέα Τύπου Ι ή ΙΙ για μεταφορά βοοειδών και αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τις

διατάξεις του κανονισμού 1/2005,

 πιστοποιημένο ζυγιστικό μηχάνημα με δυνατότητα εκτύπωσης ζυγολογίου,

 εγκεκριμένη  εγκατάσταση  σφαγείου  και  προσωπικό  για  το  χειρισμό,  την  παραμονή,  την

αναισθητοποίηση και θανάτωση των ζώων,

 μονάδα αποτέφρωσης πτωμάτων ζώων, υψηλού δυναμικού,  εγκεκριμένη σύμφωνα με τις

διατάξεις του Π.Δ. 211/2006 & ΚΑΝ.(ΕΕ)1069/2009. Η μονάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα

αποτέφρωσης ολόκληρου ενήλικου βοοειδούς.

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.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

Ο υποφάκελος,  ο οποίος  είναι  σφραγισμένος  περιέχει  την  συνολική  οικονομική προσφορά του

συμμετέχοντα, η οποία αποτυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα,  το οποίο περιλαμβάνεται  στο

Παράρτημα Ι και υπογράφεται από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε τιμή/κιλό ζώντος βάρους με Φ.Π.Α. Σύμφωνα με την ΚΥΑ

1970/66273 ΦΕΚ 2193 Β, για δαπάνες του έτους 2017, η συνολική τιμή ανά κιλό ζώντος βάρους

δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό 0,70€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αρ. 5 παρ. 2. 
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Μέγιστη  τιμή/  ώρα  φόρτωσης  και  μεταφοράς  των  ζώντων  ζώων  από  την  εκτροφή  στην

εγκατάσταση υλοποίησης του έργου (σφαγείο και μονάδα αποτέφρωσης) είναι 60€/ώρα  επιπλέον

ΦΠΑ.

Η  συνολική  δαπάνη  (φόρτωση,  μεταφορά,  θανάτωση,  αποτέφρωση)  δεν  θα  πρέπει  να

υπερβαίνει το ποσό των 49.000€ με Φ.Π.Α .

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 σύμφωνα

με 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. 

Σε περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως

οι όποιες πρόσθετες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016,

προκειμένου να κριθεί το αποδεκτό ή μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται :

Α) είτε  ταχυδρομικά  προς την Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Ημαθίας,

Μητροπόλεως 44, ΤΚ 59132, Βέροια. (η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται

υπόψη)

Β) είτε  με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της

ΠΕ Ημαθίας 

έως τις 18 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. 

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

παραλαμβάνονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  στις  19 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα

10:00  πμ δημόσια,  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Διεξαγωγής  Πρόχειρων  Διαγωνισμών  και

Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕ Ημαθίας.

Κατά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  μπορούν  να

παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

Καταρχήν αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς. Στη συνέχεια,

αρχικά  αποσφραγίζεται,  μονογράφεται  και  εξετάζεται  το  περιεχόμενο  του  φακέλου  των

δικαιολογητικών συμμετοχής και έπειτα ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Στη συνέχεια για τις
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προσφορές  που  αξιολογήθηκαν  και  κρίθηκαν  κατάλληλες  και  πλήρεις  ως  προς  τα  απαιτούμενα

δικαιολογητικά  και  τεχνικά  στοιχεία,  αποσφραγίζονται  οι  φάκελοι  οικονομικών  προσφορών  και

ξεκινάει  η  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  με  βάση  τις  αρχικές  τιμές  που  δηλώθηκαν  από  τους

υποψηφίους.  

Μετά  το  πέρας  της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  γνωμοδοτεί,

συντάσσοντας σχετικό πρακτικό,  το οποίο παραδίδει  στην Υπηρεσία.  Στην συνέχεια η Υπηρεσία

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει βάσει του ανωτέρω πρακτικού.

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. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου,

μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία της ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του

Ν.4412/2016.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο  ανάδοχος  του  έργου  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  (Βλ.

Παράρτημα ΙΙ), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72, παρ. 1(β), 3 και 4 του Ν. 4412/2016, ισχύος δύο

μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης του έργου, το ύψος της οποίας καθορίζεται

σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α, εφόσον υπάρξουν κρούσματα

των  νοσημάτων  που  περιγράφονται  ανωτέρω και  ενεργοποιηθεί  η  σύμβαση,  μετά  από  σχετική

έγγραφη ειδοποίησή του.

Η εγγύηση καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

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

έργου.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα υπογραφεί κατόπιν έκδοσης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ

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.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παραλαβή του έργου της παρούσας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και σε εύλογο

χρονικό διάστημα μετά την παραλαβή του τιμολογίου.

Απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά κατ΄ελάχιστον είναι:

A) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Β) Τιμολόγιο του Προμηθευτή.

Γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Δ) Παραστατικό ζύγισης.

Ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε παρακράτηση φόρου, κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε

άλλη νομική επιβάρυνση που θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά

το Δημόσιο Λογιστικό.

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του

και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινόμενου

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο

203 του Ν.4412/2016.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στα  εξής

τηλέφωνα:

-Για  το  προς ανάθεση  έργο  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  –  Τεχνική  Προσφορά  στα  τηλέφωνα

23313-50135,193  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας

-Για θέματα υποβολής των προσφορών στα τηλέφωνα 23313-50210,224,122, Τμήμα Προμηθειών .

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας

Αρχής, στην ιστοσελίδα της ΠΕ Ημαθίας: imathia.pkm.gov.gr

Ο Αναπληρωτής Υποδιευθυντής

Μιχαήλ Τέτος

Η Πρόεδρος
Της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανασιάδου- Αηδονά Αθηνά

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Μήττας Χρήστος

2. Αβραμίδης Ευστάθιος

3. Θωμαϊδης Παύλος 

4. Καρατζιούλα Νίκη

5. Μπάτος Σωτήριος

6. Τζηρίτης Δημήτριος

7. Ανδρίτσος Ιωάννης

8. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

9. Μούρνος Δημήτριος

10. Μπαζδάνης Αθανάσιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Προς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΚΜ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε-ΜΑΙL

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΜΕ ΦΠΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 τιμή/ κιλό ζώντος βάρους 

2

Τιμή/ώρα φόρτωσης και 
μεταφοράς των ζώντων 
ζώων από την εκτροφή 
στην εγκατάσταση 
υλοποίησης του έργου

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΠΚΜ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 – ΒΕΡΟΙΑ  ΤΚ59132

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ (Ολογράφως και σε 
παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.).

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ../ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος II.... 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της ΠΚΜ.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης)
ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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