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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την ανάθεση της προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της Αφρικανικής 
Πανώλης των χοίρων, της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών, της Γρίπης των πτηνών και 
να εφαρμοστεί το πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλωσης στα κρεατοπαραγωγά πτηνά (CPV: 
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα). 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας των 

αναγκαίων κτηνιατρικών υλικών για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων, 

της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών, της Γρίπης των πτηνών και να εφαρμοστεί το πρόγραμμα 

ελέγχου της σαλμονέλλωσης στα κρεατοπαραγωγά πτηνά. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου 

Π.Ε. Πρέβεζας. Για την προμήθεια του κτηνιατρικού υλικού έχει εκδοθεί η αριθμ. πρωτ. 

144142/4913/19-09-22 (α/α 2060) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή της δαπάνης, 

ποσού 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 22REQ011279640, ΑΔΑ: ΩΖΔΗ7-

ΜΤΠ με α/α καταχώρησης: 2060 (Ε.Φ. 292-Κ.Α.Ε. 1214.01), στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η ανωτέρω προμήθεια θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του αρθρ. 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

Κατόπιν τούτου σας καλούμε να καταθέσετε ή να αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια 

των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης για την 

καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων, από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας και ειδικότερα των παρακάτω ειδών: 
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α/α Είδος ΠΡΟΤΥΠΟ Μονάδα 

μέτρησης  
Ποσότητα 

1 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΠΛΑ 10 ml  ΤΕΜΑΧΙΟ 5.000 

2 

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ αποστειρωμένα για έλεγχο 

ως προς τη Salmonella spp 

(Salmonella Boot Swabs Testing Kit) 
 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

20 

3 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ (ΕΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ)  ΖΕΥΓΟΣ 6.000 

4 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ  ΖΕΥΓΟΣ 1000 

5 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

0,70Χ3 mm   

ΤΕΜΑΧΙΟ 
3000 

6 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 18GX10mm (12 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ)  

ΤΕΜΑΧΙΟ 
2000 

7 ΦΟΡΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

EN 14126:2003 ST 30 - 

PP ΤΕΜΑΧΙΟ 1.000 

8 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

μέγεθος Μedium  EN ΙSO 374- 5-2016 
ΚΟΥΤΙ ΜΕ 100 

ΤΜΧ 20 

9 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

μέγεθος Large  EN ΙSO 374- 5-2016 
ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 100 

10 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX μέγεθος 

Large EN 374 - 5:2016 – 1-2-3 
ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 50 

11 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

διαφανείς  

ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 20 

12 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ (HIBITANE) 1 lt  ΤΕΜΑΧΙΟ 15 

13 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 3 

14 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ( μέχρι 2 ml) για Οζώδη 

Δερματίτιδα  

ΤΕΜΑΧΙΟ 
8 

15 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 5 ml με βελόνα 

18 G  

ΤΕΜΑΧΙΟ 
300 

16 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΟΥ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ Νο 42 

ΕΝ ISO 20345:2011 SB 

S2 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1 

17 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΦΟΡΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΣΑΚΚΑΚΙ) 

Μέγεθος Large 

 
 

ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

2 

18 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΦΟΡΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΣΑΚΚΑΚΙ) 

Μέγεθος Extra Large (XL) 

 
 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

19 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ 37%  ΤΕΜΑΧΙΟ 2 
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20 ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ (που δένουν 

στο λαιμό και στη μέση) 

EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB  

EN 1149 – 5  
ΤΕΜΑΧΙΟ 

10 

21 

Μάσκες προσώπου FFP2 - ΚΝ95 (χωρίς 

βαλβίδα)   ΤΕΜΑΧΙΟ 
800 

22 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY) ΓΙΑ 

ΨΥΛΛΟΥΣ 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

 

Παρακαλούμε για την αποστολή στην Υπηρεσία μας σχετικής προσφοράς, σύμφωνα με το 

συνημμένο Υπόδειγμα, για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την   14.10.2022. 

Η προσφορά σας, πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες, προσμετρούμενες από την 

ημερομηνία υπογραφής της. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο εξωτερικό 

του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. 

Πρέβεζας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών). 

γ. Το θέμα της Πρόσκλησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για 

την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση του Σχεδίου Εκτάκτου 

Ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων. 

δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης (  144266/4916/  03.10.2022). 

ε.  Tα στοιχεία του αποστολέα. 

Η προσφορά σας, πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες, προσμετρούμενες από την 

ημερομηνία υπογραφής της. 

1) Μαζί με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 

και της καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

iii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 

οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, 

άρθρο 73 του ν. 4412/16, το οποίο θα έχει εκδοθεί έως και τρείς (3) μήνες πριν από την ημέρα 

υποβολής του ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υπεύθυνη 

δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.  
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Σε περίπτωση νομικών προσώπων, η παραπάνω υποχρέωση αφορά κατ΄ ελάχιστον:  α) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα 

πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση 

νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εναλλακτικά υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 εκ μέρους του οικονομικού 

φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 για όλα τα παραπάνω πρόσωπα, εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός 

ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει δειγματοληπτικά σε οποιοδήποτε στάδιο της σύμβασης (πριν και μετά την κατακύρωση 

αυτής) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16.  

iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα το 

σχετικό δικαιολογητικό είναι: 1. Φορολογική Ενημερότητα, (για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ) που θα 

είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.  

v. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση 

που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας 

και επικουρικής ασφάλισης) και ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

vi. Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην 

υπεύθυνη δήλωση) από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής τόσο για το προσωπικό όσο και για το εργοδότη), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα των παραγράφων 2 και 2Α του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ισχύουν. 

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, 
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έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά θα πρέπει να αφορούν συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Αν το κράτος-μέλος ή η εν 

λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω 

παραγράφους, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους. 

vii. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 

βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του 

Ν.4782/2021) 

viii. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

ix. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ , προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης , το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του.   

 β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου το 

ισχύον καταστατικό, συνοδευόμενο από γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
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φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω 

έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου 

διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα 

φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται 

εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 

μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών προσκομίζονται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών 

Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και ο 

υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει 

κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η μη 

προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και του νόμου, 

συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από τη διαδικασία ανάθεσης. 

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο 

διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

Σε κάθε περίπτωση ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες 

μεταφράσεις στην ελληνική, οι οποίες θα είναι θεωρημένες και ως προς τις σφραγίδες που φέρουν 

από επίσημη αρμόδια κρατική ελληνική αρχή. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει 

κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 

τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 

ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

22PROC011381227 2022-10-07



 7 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού 

προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών. Κατά τα λοιπά (όσον αφορά στον τύπο των 

δικαιολογητικών) ισχύει ο Ν. 4250/2014, αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και 

διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:  

α. απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν 

εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. 

Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 

υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.  

β. απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα 

Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 

συμφωνίες.  

γ. απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. 

6.3. Στον σφραγισμένο φάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται:   

Την Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το Έντυπο «Οικονομική Προσφορά» (Παράρτημα Β 

της παρούσας), με σφραγίδα του προσφέροντος οικονομικού φορέα & υπογραφή του νόμιμου 

εκπροσώπου του.  

6.4. Χρόνος ισχύος προσφορών 

6.4.1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό 

διάστημα ενενήντα (90) ημερών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος συντομότερο από τις ενενήντα 

ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6.4.2. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 

κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 

προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.   

Η ανωτέρω προμήθεια θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

 

                                                                                                           Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

                                                                                
 
 
                                                                                                                     ΣΤΡΑΤΟΣ   ΙΩΑΝΝΟΥ   
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Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ               :  ………………………………………..………………………………………………. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ   :  ……………………………….……………………………………………………….. 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : …………………………………………………….………………………………….. 

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ.      :  ………………………………………………..……………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   :  ……………………………………………….………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ    :  …………………………………………………….…………………………………. 

 

Η παρούσα προσφορά αφορά στην προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για τις ανάγκες 

του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 

μετάδοσης του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων, της Οζώδους Δερματίτιδας των 

Βοοειδών, της Γρίπης των πτηνών και να εφαρμοστεί το πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλωσης 

στα κρεατοπαραγωγά πτηνά και συγκεκριμένα την προμήθεια των κατωτέρω ειδών: 

 

α/α Είδος 

 
ΠΡΟΤΥΠΟ Μονάδα μέτρησης Ποσότητα 

ΤΙΜΗ 
μονάδας      

(χωρίς ΦΠΑ)        

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
 (χωρίς 
ΦΠΑ)        

1 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΠΛΑ 10 ml  ΤΕΜΑΧΙΟ 5.000   

2 

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ αποστειρωμένα για 

έλεγχο ως προς τη Salmonella 

spp 

(Salmonella Boot Swabs Testing 

Kit) 

 

ΖΕΥΓΟΣ 

20 

  

3 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ (ΕΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ)  ΖΕΥΓΟΣ 6.000   

4 

ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ 

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

1000 

  

5 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 0,70Χ3 mm  

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

3000 

  

6 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

18GX10mm (12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

2000 

  

7 
ΦΟΡΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

EN 

14126:2003 

ST 30 - PP 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.000 

  

8 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ μέγεθος Μedium  

EN ΙSO 374- 

5-2016 ΚΟΥΤΙ ΜΕ 100 ΤΜΧ 
20 

  

9 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ μέγεθος Large  

EN ΙSO 374- 

5-2016 
ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 100 

  

10 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX 

μέγεθος Large 

EN 374 - 

5:2016 – 1-2-3 
ΚΟΥΤΙ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 50 

  

11 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ διαφανείς 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
20 
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12 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ 

(HIBITANE) 1 lt 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

15 

  

13 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

14 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ( 

μέχρι 2 ml) για Οζώδη 

Δερματίτιδα 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 

  

15 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 5 ml με 

βελόνα 18 G 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 300 

  

16 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΟΥ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ Νο 42 

ΕΝ ISO 

20345:2011 

SB S2 
ΖΕΥΓΟΣ 1 

  

17 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΚΑΙ ΣΑΚΚΑΚΙ) Μέγεθος Large 

 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

  

18 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΚΑΙ ΣΑΚΚΑΚΙ) Μέγεθος Extra 

Large (XL) 

 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

  

19 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ 37% 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 
  

20 

ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 

(που δένουν στο λαιμό και στη 

μέση) 

EN 13034 

ΤΥΠΟΥ PB  

EN 1149 – 5  

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

  

21 Μάσκες προσώπου FFP2 - ΚΝ95 

(χωρίς βαλβίδα)  

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 800 

  

22 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ 

SPRAY) ΓΙΑ ΨΥΛΛΟΥΣ 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
  

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 24%  

 ΦΠΑ 6%  

 Σύνολο με ΦΠΑ  

 

Η προσφορά μου ισχύει για τριάντα (30) ημέρες, προσμετρούμενες από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

                                                , ……………..………. 2022 

                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                                                                                          

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή) 
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