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                     Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                             ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ      
  

           ΚΑΛΕΙ 
 

 Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, 
τους συνεταιρισµούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νοµικών προσώπων, που 
επιθυµούν και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης, να υποβάλλουν 
έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για: 
 
►  την προµήθεια αντιπαρασιτικών φαρµάκων, για την χορήγησή τους στα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς. 
Συνολικός προϋπολογισµός 6.000,00€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (24%). 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
τιµής, για το σύνολο της προµήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη των 6.000,00€ συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και εφόσον καλύπτονται οι όροι της 
πρόσκλησης, ως προς τις προδιαγραφές των σκευασµάτων (Παράρτηµα Α΄).Προσφορές που 
αφορούν σε µέρος της προµήθειας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία µας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆/νση Οικονοµικών, 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, Τµήµα 
Προµηθειών, Λεωφ. Μεσογείων 448, Αγ. Παρασκευή, 3ος όροφος, Τ.Κ. 153 42) και θα 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 
παραπάνω ∆/νση  µέχρι την  28 / 6 / 2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:30 π.µ. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µας µετά την προαναφερόµενη 
ηµεροµηνία και ώρα  είναι  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται.      

Η προσφορά κατατίθεται σε ένα κλειστό σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει  την Οικονοµική 
Προσφορά στην ελληνική γλώσσα, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα( εις τετραπλούν). Οι 
προσφέροντες θα πρέπει να συµπληρώσουν το συνηµµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς του 
παραρτήµατος Β΄ 
 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή Παραλαβής της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών µε την σύνταξη Πρακτικού ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής, σε συνεργασία µε υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βορείου Τοµέα .  
 
 Η πληρωµή του αναδόχου  θα γίνει υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από 
τον Προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών.  
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  

- Πρωτόκολλο-Πρακτικό για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προµήθειας.  
- Τιµολόγιο  
- Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό µπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία 

Τον Ανάδοχο  βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις. 
 
Ο Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.   
 
 Η Πρόσκληση Υποβολής Οικονοµικής Προσφοράς δηµοσιεύεται  στο ∆ιαδίκτυο, στο πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr), Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr ) και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής  (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.patt.gov.gr.) 
                   

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε την πρόσκληση παρακαλούµε να επικοινωνήσετε στο 

τηλ.  2132100516. 

 Για πληροφορίες σχετικές µε τα σκευάσµατα µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την ∆/νση  Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών στο τηλ.2132100631.  

 

 

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ                                                                                                 

       
 
                                                                                              ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ 
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                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
                       ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

 

• 200 αµπούλες για τη θεραπεία των µολύνσεων του σκύλου από ψύλλους ( Ctenocephalides 

spp) και από κρότωνες ( Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus), 

µε βάση τη δραστική ουσία Fipronil. 

• 1.530 δισκία ( 15 κουτιά των 102 χαπιών) για την αντιµετώπιση των παρασιτώσεων από τα 

παρακάτω παράσιτα: Νηµατώδη  

    Ασκαρίδες - Τoxocara canis, Toxascaris leonina  

    Aγκυλοστόµατα - Uncinaria stenocephala, Ancylοstoma caninum 

    Τρίχουροι - Trichuris vulpis 

    Κεστώδη - Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium    

                     caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps και Mesocestoides spp. 

          τα οποία να περιέχουν και τις 3 δραστικές ουσίες Febantel,  Pyrantel embonate, Praziquantel.   

• 150 περιλαίµια µήκους 65 cm ενάντια στα εξωπαράσιτα του σκύλου τα οποία να περιέχουν 

δελταµεθρίνη: 

− πρόληψη της παρασίτωσης από κρότωνες για περίοδο 6 µηνών 

− πρόληψη της παρασίτωσης από ψύλλους για περίοδο 4 µηνών 

− πρόληψη από το τσίµπηµα της φλεβοτόµου σκνίπας για περίοδο 5 µηνών.  

− αντι-νυγµατική δράση κατά των ενηλίκων κωνώπων (Culex pipiens pipiens) για περίοδο 6 

µηνών. 

Οι ηµεροµηνίες λήξης όλων των παραπάνω σκευασµάτων να απέχουν τουλάχιστον 2 έτη από την 

ηµεροµηνία αγοράς τους.  
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                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Α/Α ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΑ 
Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

(24%) 
1 Αµπούλες για τη 

θεραπεία των 
µολύνσεων του σκύλου 
από ψύλλους και από 

κρότωνες 

       200   

2 ∆ισκία αντιµετώπισης      
 παρασιτώσεων                     

     1.530 
(15 κουτιά των 
102 χαπιών) 

  

3 Περιλαίµια µήκους 65 cm 
ενάντια στα 

εξωπαράσιτα του 
σκύλου τα οποία να 

περιέχουν δελταµεθρίνη 

 
 

        150 
 

  

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

 
 
 

  

     
                                        Σφραγίδα και Υπογραφή                        

 

 

 




