ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2018

MEΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ /
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS

GR 254

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

20/08/2017

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Νικόλαος Παναγάκος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Φαρμακευτικού –
κτηνιατρικού υλικού /
Ζωοτροφών
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

CPV: 33600000-6 / 15713000-9
Αρ. Μελέτης : 8/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια: «Φαρμακευτικού – κτηνιατρικού
υλικού / Ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης του έτους 2018, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 26.787,14 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προμήθεια είναι απαραίτητη στα πλαίσια της διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και αναμένεται να καλύψει μέρος των υποχρεώσεών του Δήμου που
απορρέουν από τη νομοθεσία: Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 32 τ. Α΄/11-02-2012) και Ν.4235/2014
(ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11-2-2014).
Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Αναλυτικά η ανωτέρω προμήθεια αφορά:
o προμήθεια φαρμακευτικών – κτηνιατρικών υλικών που θα χορηγούνται ως
φαρμακευτική αγωγή στα αδέσποτα της περιοχής του Δήμου μας και πάντα με τις
οδηγίες του συνεργαζόμενου κτηνιάτρου, σε απλές καταστάσεις που δεν χρήζουν
εισαγωγής π.χ. για επέμβαση στο κτηνιατρείο.
o Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Η προμήθεια θα βαρύνει τους κατωτέρω κωδικούς του προϋπολογισμού του
2018:
1. Ποσό 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 15-6632.004 με τίτλο
φαρμακευτικού – κτηνιατρικού υλικού».
2. Ποσό 24.800,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 15-6632.003 με τίτλο
ζωοτροφών»
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για κάθε
της προμήθειας είναι ο εξής:
{ΟΜΑΔΑ 1} Φαρμακευτικό – κτηνιατρικό υλικό προϋπολογισμού 1.997,06€
{ΟΜΑΔΑ 2} Ζωοτροφές προϋπολογισμού 24.790,08 €

Δήμου έτους
«Προμήθεια
«Προμήθεια
ομάδα ειδών

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες προμηθευόμενων ειδών.
Η κατακύρωση της προμήθειας κάθε ομάδας θα γίνει στον προμηθευτή που θα
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στην συνολική τιμή των ειδών κάθε ομάδας.
Στην προσφορά του αναδόχου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι τιμές μονάδος των
ειδών σε ευρώ, το ποσοστό του ΦΠΑ και το γενικό σύνολο της δαπάνης. Η προσφορά δεν
μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί μέσα σε διάστημα δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες
του Δήμου ύστερα από έγγραφη παραγγελία προς τον προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς
θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και με το
Νόμο 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) ως ισχύουν.

Μαγούλα 20 / 08 / 2018
Ο συντάξας

Μαγούλα 20 / 08 / 2018
Ο Προϊστάμενος Τμ.
Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μαγούλα 20 / 08 / 2018
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Νικόλαος Παναγάκος
Τεχνολόγος Γεωπόνος

Ηλίας Αργείτης
Γεωπόνος ΠΕ

Βιργινία Κοντογεωργάκου
Γεωπόνος ΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Φαρμακευτικού –
κτηνιατρικού υλικού /
Ζωοτροφών
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

CPV: 33600000-6 / 15713000-9
Αρ. Μελέτης : 8/2018

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

{ΟΜΑΔΑ 1}: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Φιάλη 500ml

26

Φιάλη 250ml

3

ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ
spray Fipronil 2,5mg/ml
ΕΝΔΟΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ
Ivermectin 1%

ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ
tabs Acepromazine maleate
Ταμπλέτα
17mg/χάπι
Prednizolon
Ταμπλέτα
Doxycycline 100mg/χάπι

Ταμπλέτα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΕΣΙΜΑ
αμπούλα 2ml Apomorphine
κουτί 6 αμπουλών
10mg/αμπούλα
αμπούλα 2ml Atropine
κουτί 6 αμπουλών
0,5mg/ml
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
spray Oxytetracycline
Φιάλη 200 ml

1150
600
700

1
4

5

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
φαρμακευτικού – κτηνιατρικού υλικού.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στην προσφορά του την εμπορική
ονομασία του προϊόντος που προσφέρει, την φαρμακοτεχνική του μορφή και τον κάτοχο
της άδειας κυκλοφορίας.
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 πρέπει να αναγράφονται
στη συσκευασία. Ο χρόνος ζωής να είναι όχι λιγότερος από 12 μήνες κατά την παράδοση.

{ΟΜΑΔΑ 2}: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Προμήθεια ζωοτροφών κατάλληλων για τη σίτιση ζώων συντροφιάς (σκύλων).
Συστατικά: Δημητριακά, κρέας και ζωικά παράγωγα, έλαια και λίπη, παράγωγα φυτικής
προέλευσης, μεταλλικά στοιχεία.

Aνάλυση:
α) Ολική πρωτεΐνη σε ποσοστό 21-23%
β) Ολικές λιπαρές ουσίες σε ποσοστό 8-10%
γ) Τέφρα σε ποσοστό μέχρι 9%
δ) Ολικές ινώδεις ουσίες σε ποσοστό 3% έως 4,5%
ε) Υγρασία σε ποσοστό μέχρι 9%
Ποσότητα προς προμήθεια : 33.320 κιλά
Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να πληρούν τις ισχύουσες
αγορανομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα είναι συσκευασμένα σε άθικτα – καθαρά μέσα (σε σάκους έως είκοσι (20) κιλών), με
όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και τη σύστασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ο χρόνος ζωής να είναι όχι λιγότερος από 12 μήνες κατά την παράδοση.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Φαρμακευτικού –
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Αρ. Μελέτης : 8/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
{ΟΜΑΔΑ 1}: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Όνομα ιδιοσκευάσματος

Μονάδα
μέτρησης

Προτεινόμενες
ποσότητες

Τιμή
μονάδος
χωρίς
ΦΠΑ

Συνολική
τιμή χωρίς
ΦΠΑ

26

28,23 €

733,98

3

41,81 €

125,43

1150

0,40 €

460,00

600

0,25 €

150,00

700

0,32 €

224,00

25,50 €

25,50

4,50 €

18,00

6,08 €

30,40

ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ
spray Fipronil 2,5mg/ml

Φιάλη 500ml

ΕΝΔΟΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ
Ivermectin 1%

Φιάλη 250ml

ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ
tabs Acepromazine maleate
Ταμπλέτα
17mg/χάπι
Prednizolon

Ταμπλέτα

Doxycycline 100mg/χάπι

Ταμπλέτα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΕΣΙΜΑ
αμπούλα 2ml Apomorphine
10mg/αμπούλα

κουτί 6
αμπουλών
κουτί 6
αμπούλα 2ml Atropine 0,5mg/ml
αμπουλών
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ , ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
spray Oxytetracycline

Φιάλη 200 ml

1
4

5

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

1.767,31

Φ.Π.Α. 13%

229,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.997,06

Κατά τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, η υπηρεσία αντιμετώπισε ποικίλα περιστατικά, και συνεπώς δεν μπορούν να
υπολογιστούν με ακρίβεια οι ποσότητες όλων των ειδών της προμήθειας γιατί οι ανάγκες
για χορήγηση φαρμακευτικού – κτηνιατρικού υλικού μπορεί να ποικίλουν κατά τη διάρκεια
του έτους. Συνεπώς οι ανωτέρω ποσότητες έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση και μπορεί να
τροποποιηθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.

{ΟΜΑΔΑ 2}: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Α/Α
1

Περιγραφή
προμήθειας
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

ΚΙΛΑ

33.320

0,60

19.992,00

ΣΥΝΟΛΟ καθ. αξίας

19.992,00

ΦΠΑ 24%

4.798,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.790,08
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Αρ. Μελέτης : 8/2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια: «Φαρμακευτικού –
κτηνιατρικού
υλικού
/
Ζωοτροφών»
συνολικού
προϋπολογισμού
26.787,14€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε ομάδα ειδών συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ είναι ο εξής:
{ΟΜΑΔΑ 1} Φαρμακευτικό – κτηνιατρικό υλικό προϋπολογισμού 1.997,06€
{ΟΜΑΔΑ 2} Ζωοτροφές προϋπολογισμού 24.790,08 €
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η ανάθεση των προμηθειών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των:
o N.3463/06 (ΦΕΚ - 114 τ.Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
αρθ.209: «Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες», όπως ισχύει.
o Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7-6-2010): περί Προγράμματος «Καλλικράτης», αρθ.72:
«Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες», όπως ισχύει.
o Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»
Άρθρο 3ο:
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία των υπηρεσιών κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Το Συμφωνητικό
2. Η διακήρυξη
3. Ο Προϋπολογισμός
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Η τεχνική περιγραφή
Άρθρο 4ο
Τρόπος διενέργειας - εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η σύναψη
σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες προμηθευόμενων ειδών. Η κατακύρωση της προμήθειας κάθε ομάδας θα γίνει
στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στην συνολική τιμή των ειδών
κάθε ομάδας.
Άρθρο 5ο
Εγγυήσεις

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Άρθρο 6ο
Σύμβαση
Έκαστος από τους μειοδότες που ανακηρύσσεται ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση για τα
είδη της ομάδας ή των ομάδων ειδών όπως εμφανίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό
της μελέτης.
Άρθρο 7ο
Χρόνος εκτέλεσης
Η προμήθεια θα εκτελεστεί μέσα σε διάστημα δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες
του Δήμου ύστερα από έγγραφη παραγγελία προς τον προμηθευτή.
Άρθρο 8ο
Παραλαβή προμηθειών
Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο και
σημεία που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικώς για το θέμα αναφερόμενα στη σύμβαση και
Ν.4412/2016.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου ύστερα από έγγραφη παραγγελία προς
προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Άρθρο 9ο
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που του
ορίζεται, κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο,
κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία.
Άρθρο 10ο
Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προμήθειας είναι ακατάλληλο, ο
προμηθευτής οφείλει να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω
επιβάρυνση της υπηρεσίας. Για την επίλυση διαφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 11ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων
που ισχύουν κατά την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 12ο
Τρόπος πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά ανάλογα με τις προσφερόμενες προμήθειες,
σύμφωνα με τη διαδικασία του Ν.4412/2016 και με την επιφύλαξη των υπολοίπων
άρθρων που αφορούν την πληρωμή και περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται
από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Άρθρο 13ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά στοιχεία προσφοράς
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις
προδιαγραφές απορρίπτονται.
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