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                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                  Α.Δ.Α 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ρόδος 23-11-2016
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                               
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                  Αριθμ. Πρωτοκ:  2/99010
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                       ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    
Τηλ:22410-35445                        
e-mail: periousia@rhodes.gr                             
                 
                               

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

                                            (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4) Την αναγκαιότητα της ανωτέρω  προμήθειας
5) Το γεγονός  ότι  η  συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη  έχει  αναληφθεί

νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 35-6632.0001
6) Την απόφαση 1758/2016 για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων.

A. Αποφασίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του
Δημάρχου για την «προμήθεια κτηνιατρικού υλικού»

B. Ανακοινώνει  τη  διενέργεια  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  με  κατάθεση
έγγραφων  προσφορών  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  με  βάση  την  τιμή
(χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο των   κάτωθι  υλικών ,  έτους
2016:

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ Α.
ΦΠΑ 
6%

ΦΠΑ 
13%

ΦΠΑ 
24% ΣΥΝ.ΑΞΙΑ

BUSCOPAH IHG 100mi 1 26,45 26,45  3,44  29,89
ifacilline PS ing 2 8,9 17,8  2,31  20,11
Xylosan ing 50ml 3 1,59 4,77 0,29   5,06
Συσκευές ενδοφλ. 
Έκχυους 20 2 40   9,6 49,6
Φλεβοκαθετήρες 226 1 35,4 35,4   8,5 43,9
Πεταλούδες 23G 20 0,15 3   0,72 3,72
Σύριγγες 10cc 1 9,8 9,8   2,35 12,15
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ελαστικοί επίδεσμοι 
αυτοκόλλητα κονφρέ 
κόκκινοι των 10cc 2 2,15 4,3  0,56  4,86
Ράμματα απορροφίσιμα 
P.G.A.με κυρτή βελόνα 
3/8 1 2,85 2,85  0,37  3,22
Υνόπνευμα καθαρό 5 1,6 8   1,92 9,92
        
ΣΥΝΟΛΑ  90,89 152,37 0,29 6,68 23,09 182,43
        

Σε  περίπτωση  που  δεν  κατατεθεί  προσφορά  έστω  και  για  ένα
υλικό η προσφορά θα απορρίπτεται.

Η ανωτέρω προμήθεια πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές:

 Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας πρέπει να έχει περατωθεί μέχρι τις
31/12/2016.

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ μέχρι τις 31/12/2016.
 Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
 Όλα τα φάρμακα θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1)

έτος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

 Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος της υπό προμήθεια,
όχι όμως λιγότερο του 70%. Επιπλέον, όλο το κόστος της προμήθειας
επουδενεί δεν θα υπερβεί το ποσό της πρόσκλησης.

Η  διαδικασία  που  θα  ακολουθηθεί  για  την  προμήθεια  είναι  αυτή  της
Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης
έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές που διαθέτουν
όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι η
προμήθεια  να  καλύπτει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  έχουν  τεθεί  από  το
Τμήμα Προμηθειών.  Ο συμμετέχων θα καταθέσει μαζί με την προσφορά
του και τα εξής δικαιολογητικά:

  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  θα  υλοποιήσει  όλους  τους  όρους  της
πρόσκλησης, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.

 Πιστοποιητικό  του  οικείου  επιμελητηρίου  με  πιστοποίηση  της
εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει εκδοθεί
το  2016  και  να  αναφέρει  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι  και  δεν
χρωστάνε εισφορές.

 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρμόδια αρχή ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις  φορολογικές
τους υποχρεώσεις κατά την καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης
εισφορών.

 Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  τουλάχιστον  του
τελευταίου  τριμήνου  από  τον  οποίο  να  προκύπτει  δεν  έχουν
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καταδικαστεί  για  αδίκημα  σχετικά  με  την  άσκηση  της
επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας.  Σε  περίπτωση  νομικών
προσώπων  (εταιρείες)  το  ποινικό  μητρώο  το  καταθέτουν
ομόρρυθμοι  εταίροι  και  διαχειριστές  για  Ο.Ε.  και  Ε.Ε.,
διαχειριστές για ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για
Α.Ε. 

Οι  προσφορές  μπορούν  να  κατατίθενται  ή  να  στέλνονται  ταχυδρομικώς  στο
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-
35445  μέχρι  και  την  Τετάρτη  30  Νοεμβρίου  2016  στις  10:00  πμ
(καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών). 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τα  όλα  τα  είδη  της  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος  και  τις  προδιαγραφές  τους,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να
απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, στο τηλέφωνο: 22410-
35445, στον κ. Κανάκα Μανόλη

Η  παρούσα  να  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δήμου  μας  από
σήμερα έως και  την ημέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί στην επίσημη
ιστοσελίδα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών

3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Τμήμα Προμηθειών

5. Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

6. Δνση  Διοικητικών  Υπηρεσιών,  για  άμεση  ανάρτηση  στον  πίνακα

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη.

7. Γραφείο  Μηχανογράφησης  (κ.  Πανά  Χρήστο,  κ.  Αρετή), για

ανάρτηση  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του  Δήμου  από  τη  λήψη  του

παρόντος, με απόδειξη.
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