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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: “Προμήθεια μυοκτόνων για αρουραιοκτονία», προϋπολογισμού έως 15.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος, έχοντας υπόψιν:
1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ),
2. Τον Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2010) «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
3. Την υπ΄ αριθμ. 357/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί
«Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9300/213500/27-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΝΘΟΡ10-ΖΟΩ) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 357/2018
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
5. Τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. α) 69/36977/18-2-2019 και β) 84/52949/7-3-2019 έγγραφα της Γεν. Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.
6. Την υπ’ αριθμ. 498/28-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΧ157ΛΗ-Κ51) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, και
7. Την υπ’ αριθμ. 1880/6-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΧ4Υ7ΛΗ-3ΓΣ, ΑΔΑΜ: 19REQ004583511) απόφαση έκθεσης
ανάληψης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια μυοκτόνων για αρουραιοκτονία»,
προϋπολογισμού έως 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 073 και τον Κ.Α.Ε 1699 του οικονομικού έτους 2019.
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Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Αντικείμενο της πρόσκλησης:
1.1 Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια 3,5 tn μυοκτόνων για
αρουραιοκτονία σε καλλιεργούμενες εκτάσεις 30.000 στρεμμάτων στην περιοχή της πρώην Λίμνης
Ξυνιάδας του Δ.Ε. Ξυνιάδας του Δήμου Δομοκού, η οποία είναι αρουραιόπληκτη, σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. 24628/285476/21-01-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας για «Κήρυξη
περιοχής της Π.Ε. Φθιώτιδας ως αρουραιόπληκτης».
1.2 Τα σκευάσματα για την καταπολέμηση των αρουραίων θα έχουν ως βασική δραστική ουσία την
Bromadiolone (εγγυημένη σύνθεση 0,005 % β/β).
1.3 Το δόλωμα θα είναι σε μορφή σιταριού αλεσμένου.
1.4 Ενδεικτικές ζητούμενες συσκευασίες:
- 240 συσκευασίες των πέντε (5) κιλών
- 400 συσκευασίες των δυόμιση (2,5) κιλών
- 1300 συσκευασίες του ενός (1) κιλού
Συνολική ποσότητα: 3.500 κιλά/Ενδεικτική τιμή 3,30 €/κιλό χωρίς ΦΠΑ.
1.4 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.5
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και
αποδέχεται τους γενικούς όρους αυτής της πρόσκλησης.
2. Δικαίωμα συμμετοχής
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι
ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, οι συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της
παρούσας με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) που δραστηριοποιούνται νομίμως αδειοδοτημένα στο
αντικείμενο της παρούσας.
3. Γλώσσα
3.1 Επίσημη γλώσσα της παρούσας διαδικασίας είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία καθώς και κάθε
έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους
τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν
μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική γλώσσα.
3.2 Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, στοιχεία ή έγγραφα θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

4. Σύνταξη Προσφορών
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και δακτυλογραφημένες. Ο ενιαίος
σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
2

Α) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, σας ενημερώνουμε ότι με την προσφορά
θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 συμπληρωμένη, με σφραγίδα του οικονομικού φορέα (όταν
πρόκειται για έντυπη μορφή) και υπογεγραμμένη απο τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία θα
αναφέρονται τα ακόλουθα:
i. Δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν απο τους λόγους που
παρατίθεται στο άρθρο 73 & 74 του Ν. 4412/2016.
ii. Έχουν καταβάλλει φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής).
iii. Δεν τελούν σε πτώχευση και οτι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού.
iv. Δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
v. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά τους.
vi. Δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
vii. Δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
viii. Δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου.
ix. Δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση.
x.
Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
xi.
Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Φορολογική Ενημερότητα.
4. Ποινικό Μητρώο ( του Διαχειριστή και σε περίπτωση Α.Ε του Προέδρου και Μελών Δ.Σ.).
5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κ.λ.π., ανάλογα με την νομική μορφή του
διαγωνιζομένου).
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6. Έντυπα με τις σχετικές πληροφορίες των σκευασμάτων στην προσφορά, τις άδειες εγκρίσεως των
μυοκτόνων καθώς και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (Μ.S.D.S.).
Σημείωση: Τα ως άνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί ή να βρίσκονται σε ισχύ (εφόσον
αναγράφουν ημερομηνία ισχύος) μετά τη ημερομηνία της πρόσκλησης για την υποβολή τους .
Β) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιλαμβάνει την προσφορά του αναδόχου
σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος.
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι οι δύο επιμέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις:
Σε κάθε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αφορά την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την
«Προμήθεια μυοκτόνων για αρουραιοκτονία», προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
καθώς και:
α) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
β) τον αριθμό της πρόσκλησης
γ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και απο έγγραφο υποβολής
προσφοράς (διαβιβαστικό) υπογεγραμμένο απο τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, προκειμένου να
αναγραφεί ο αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς.
5. Εκτέλεση, διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινά από την υπογραφή της και διαρκεί έως 10 ημέρες ή άλλως μέχρι
την οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και την υπογραφή των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής.
6. Τόπος Παράδοσης
Θα πρέπει να παραδοθούν σε συσκευασίες (κάδους – δοχεία ή χαρτοκιβώτιο) (με επένδυση) με ετικέτα
που θα περιέχουν χύδην δόλωμα, στις αποθήκες Ομβριακής Δομοκού με φόρτωση και μεταφορά από
τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
7. Πληρωμή
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει άπαξ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικ/κου &
Δ.Ε. απο συγκεκριμένους ΚΑΕ στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης,
μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται απο τις
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ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου για την
ανωτέρω προμήθεια απο την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Τον ¨Ανάδοχο¨ βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Π.Ε. Φθιώτιδας.
8. Κατάθεση Προσφοράς
Η προσφορά σας θα πρέπει να αποσταλεί συνοδευόμενη με διαβιβαστικό σε σφραγισμένο φάκελο
έως και την Παρασκευή, 22/3/2019 και ώρα 12:00 μ.μ., στη Δ/νση Οικονομικού & Δημ/κου Ελέγχου και
συγκεκριμένα στο γραφείο Α 24, στο 1ο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Σ.Ε. (Λ. Καλυβίων 2-Λαμία, Τ.Κ.
35131), με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των
ενδιαφερομένων εφόσον το επιθυμούν, στις 22-03-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα
22313-54744/746.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Π.Σ.Ε. στη διεύθυνση:
www.pste.gov.gr.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Τμήματος Προμηθειών

Κοινοποίηση:
- Δ/νση Διαφάνειας & Η.Δ (ανάρτηση)

Βασιλική Παλαιολόγου
ΤΕ/Πληροφορικής

Εσωτ. διανομή:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ.1.6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

:

ΑΦΜ

:

Δ.Ο.Υ.

:

Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ.

:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ

:

Η παρούσα προσφορά αφορά την “Προμήθεια μυοκτόνων για αρουραιοκτονία».
Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων της πρόσκλησης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά μου ως
ακολούθως:

Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
2
3

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

240 συσκευασίες των
Προμήθεια 3,5 tn μυοκτόνων
για αρουραιοκτονία

πέντε (5) κιλών
400 συσκευασίες των
δυόμιση (2,5) κιλών
1.300 συσκευασίες
του ενός (1) κιλού

Σύνολο καθαρής αξίας
ΦΠΑ 24%
Γενικό σύνολο δαπάνης

Λαμία ......../........./2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

...........................................
(Υπογραφή - σφραγίδα)
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