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Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού( φάρμακα 

κλπ υλικά) για τις ανάγκες του Δημοτικού 

Κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 

2016 

 

 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι  προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (φάρμακα κλπ) για τις ανάγκες 

του Δημοτικού κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2016 (σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που επισυνάπτονται), συνολικού κόστους 

19.233,92 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του Ν. 2286/95 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) 

3. Της 11389/93 Υπουργικής   Απόφασης ( ΕΚΠΟΤΑ) 

4. Του Ν. 4281/2014 (άρθρο 157 παρ. 7 και παρ. 1β) 

5. Της Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) 

6. Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β’/24-7-2002) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 

7. Τους Νόμους 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2012) και 4235/11-02-2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) 

8. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που επισυνάπτεται. 

Η προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α.  10-6632.001 με τίτλο  “Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού” του 

προϋπολογισμού 2016. 

Άρθρο 3 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας:  

Η προμήθεια των προϊόντων θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών. 

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα αναφερόμενα υλικά από διαφορετικούς προμηθευτές. 

Άρθρο 4 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: Διακήρυξη – Συγγραφή υποχρεώσεων – Τεχνικές 

Προδιαγραφές – Προϋπολογισμός προσφοράς 

Άρθρο 5 

Δημοσίευση Διακήρυξης: 

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της 

έδρας του Νομού, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια του (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 23 
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παρ. 5) και τοιχοκολλάται στην εξώθυρα  ή σε άλλο μέρος του δημοτικού καταστήματος που είναι 

προορισμένο για το σκοπό αυτό και γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με οποιοδήποτε 

πρόσφορο τρόπο (άρθρο 284 παρ. 2 του Ν. 3463/06). 

Άρθρο 6 

Αξιολόγηση - Κατακύρωση: 

Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την 

τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται 

υπόψη τα παρακάτω: 

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 

2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

Άρθρο 7 

Παράδοση - παραλαβή 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η 

παράδοση των προϊόντων θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Ηρακλείου. Ο χρόνος 

παράδοσης της οριζόμενης (τμηματικής) ποσότητας των υλικών που θα ζητηθεί από την υπηρεσία, 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.  

 

Άρθρο 8 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται 

να  προσέλθει εντός (10) ημερών από την έγγραφη κλήση της Υπηρεσίας, προς υπογραφή της 

συμβάσεως και να καταθέσει την κατά το άρθρο 9 της παρούσης εγγύηση  για την καλή εκτέλεση 

αυτής.  

Άρθρο 9 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως: 

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της  

προμήθειας  χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής 

εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά την  ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή της προμήθειας. 

Άρθρο 10 

Εάν κατά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή 

αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις ου αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 11 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις: 
Ο ανάδοχος υπόκειται, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο, σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.  

 

Η συντάκτης Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Η προϊσταμένη του Τμ. Αγρ Ανάπτυξης   

 

Λασηθιωτάκη Αικατερίνη ΚΑΝΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 

 


