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MEΛΕΣΗ
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ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ – ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

29/03/2019

ΤΝΣΑΚΣΗ: Νικόλαορ Παναγάκορ
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Απ. Μελέηηρ : 5/2019

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ–ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ πξνκήζεηα: «Πξνκήζεηα Φαξκαθεπηηθνχ –
θηεληαηξηθνχ πιηθνχ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ πάξηεο ηνπ έηνπο 2019, ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 4.999,46 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Η πξνκήζεηα είλαη απαξαίηεηε ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ
ζπληξνθηάο θαη αλακέλεηαη λα θαιχςεη κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηε λνκνζεζία: Ν.4039/2012 (ΦΔΚ 32 η.Α΄ /11-02-2012) θαη Ν.4235/2014
(ΦΔΚ 32/η.Α΄/11-2-2014).
Γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.000,00 €
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ πάξηεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ
θσδηθφ Κ.Α. 15-6632.006 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Φαξκαθεπηηθνχ – θηεληαηξηθνχ πιηθνχ».
Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία
ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016.
Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ
εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο. Πξνζθνξέο πνπ ζα αθνξνχλ κέξνο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ θαη φρη
ην ζχλνιφ ηνπο ζα αθπξψλνληαη. Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζηνλ
πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηελ ζπλνιηθή ηηκή ησλ εηδψλ.
ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη ηηκέο κνλάδνο ησλ
εηδψλ ζε επξψ, ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ θαη ην γεληθφ ζχλνιν ηεο δαπάλεο. Η πξνζθνξά δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο ηφζν αλά είδνο φζν θαη
ζην ζχλνιν.
Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κέζα ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ Γήκνπ χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Σα έμνδα κεηαθνξάο
ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα πνπ ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο
αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ε ππεξεζία αληηκεησπίδεη πνηθίια πεξηζηαηηθά, ησλ νπνίσλ
ν αξηζκφο είλαη κε πξνβιέςηκνο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε
αθξίβεηα νη πνζφηεηεο φισλ ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ηζρχεη ην άξζξν 132 παξ. γ΄ ηνπ
Ν.4412/2016, φπνπ αλαθέξεηαη: «γ) όταν πληροφνται ςωρευτικά οι ακόλουθεσ προχποθζςεισ:

αα) η ανάγκη τροποποίηςησ προζκυψε λόγω περιςτάςεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθοφν
από μια επιμελή αναθζτουςα αρχή, ββ) η τροποποίηςη δεν μεταβάλλει τη ςυνολική φφςη τησ
ςφμβαςησ, γγ) οποιαδήποτε αφξηςη τησ τιμήσ δεν υπερβαίνει το 50% τησ αξίασ τησ αρχικήσ
ςφμβαςησ ή τησ ςυμφωνίασ- πλαίςιο.» Σε περίπτωςη διαδοχικϊν τροποποιήςεων, η ςωρευτική αξία
των τροποποιήςεων αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% τησ αξίασ τησ αρχικήσ ςφμβαςησ ή τησ
ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Οι επακόλουθεσ τροποποιήςεισ δεν πρζπει να αποςκοποφν ςτην αποφυγή
εφαρμογήσ του παρόντοσ Βιβλίου»
Ιζρχνπζεο Γηαηάμεηο:
o Ο Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010 ηεχρνο Α΄): πεξί Πξνγξάκκαηνο
«Καιιηθξάηεο», αξζ.72: «Οηθνλνκηθή επηηξνπή - Αξκνδηφηεηεο», φπσο ηζρχεη.
o Ο Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08-08-2016 ηεχρνο Α΄) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)»

o

Ν.4039/2012 (ΦΔΚ 15/η.Α΄/11-02-2012) «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα
δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε
ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ», φπσο ηζρχεη
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ΣΕΥΝΙΚΕ

ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ

Σακπιέηα

147

Σακπιέηα

25

Σακπιέηα

20

ΕΞΩΠΑΡΑΙΣΟΚΣΟΝΑ

Fluralaner 500mg για σκύλους μεσαίου
μεγέθους (>10-20 kg)
Fluralaner 1000mg για μεγάλους
σκύλους (>20-40 kg)
Fluralaner 1400mg για πολύ μεγάλους
σκύλους (>40-56 kg)

Όια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί
θαξκαθεπηηθνχ – θηεληαηξηθνχ πιηθνχ.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ εκπνξηθή
νλνκαζία ηνπ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη, ηελ θαξκαθνηερληθή ηνπ κνξθή θαη ηνλ θάηνρν
ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο.
Η νλνκαζία θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ζε δξαζηηθέο
νπζίεο, ε εκεξνκελία ιήμεο, ν αξηζκφο παξηίδαο, ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ
ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
ζηε ζπζθεπαζία. Ο ρξφλνο δσήο λα είλαη φρη ιηγφηεξνο απφ 12 κήλεο θαηά ηελ παξάδνζε.
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ

Δπαζηική οςζία

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Μονάδα
μέηπηζηρ

Πποηεινόμενερ
ποζόηηηερ

Σιμή
μονάδορ
σωπίρ
ΦΠΑ

147

22,40 €

3.292,80

25

24,30 €

607,50

20

26,20 €

524,00

ςνολική
ηιμή σωπίρ
ΦΠΑ

ΕΞΩΠΑΡΑΙΣΟΚΣΟΝΑ

Fluralaner 500mg για σκύλους
μεσαίου μεγέθους (>10-20 kg)
Fluralaner 1000mg για μεγάλους
σκύλους (>20-40 kg)
Fluralaner 1400mg για πολύ
μεγάλους σκύλους (>40-56 kg)

ηακπιέηεο
ηακπιέηεο
ηακπιέηεο

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

4.424,30

Φ.Π.Α. 13%

575,16

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

4.999,46

Καηά ηε κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ
ζπληξνθηάο, ε ππεξεζία αληηκεηψπηζε πνηθίια πεξηζηαηηθά, θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα
ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα νη πνζφηεηεο φισλ ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο γηαηί νη αλάγθεο
γηα ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθνχ – θηεληαηξηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα πνηθίινπλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο. πλεπψο νη αλσηέξσ πνζφηεηεο έρνπλ ππνινγηζηεί θαη’ εθηίκεζε θαη κπνξεί λα
ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.
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