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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτρα :    02/12/2016            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                  Αρ. Πρωτ. :  1761                    
                 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                                    
Ταχ.∆/νση : Νοταρά 15                                                                                                
Ταχ. Κωδ.: 26442 , Πάτρα                                                
Πληροφορίες :Α. Παπαθανασοπούλου                 
Τηλ.: 2610 427383                                                                    
Fax: 2610 454027                                                                                                                                                 
E-mail: kepatra@otenet.gr                                                                                                         
 

Θέµα: Προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υάλινου & λοιπού 
εργαστηριακού υλικού, για  τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Πατρών, του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.           
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του Π.∆. 63/2005 ΦΕΚ 98/Α/2005 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα». 
β) Του Π.∆. 70/2015 «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων». 
γ) Του Π.∆. 107/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων» 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
3. Τις διατάξεις τον ν. 4412/2016 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» ως προς το 
πόθεν έσχες. 

5. Την υπ’ αριθµ. 6091/39352/30-03-2016, κωδ. 1259 απόφαση δέσµευσης πίστωσης, 
µε α/α καταχώρησης 2800 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υ.∆.Ε. 

6. Τις διατάξεις του Β.∆. 284/61 «Περί τροποποιήσεως των περί ∆ιοικήσεως – 
∆ιαχειρίσεως & Λειτουργίας του Κ.Τ.Γ.Κ. & ∆ασών. 

7. Το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α) «Περί χρηµατοδότησης 
Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, κύρωση δασικών χαρτών και άλλες 
διατάξεις» όπου µετονοµάζεται το Κ.Τ.Γ.Κ. & ∆ασών σε Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. 

8. Την αριθµ. 2367/78945/08-07-2016 (Α∆Α: ΩΕΤΩ4653ΠΓ-ΝΨ4) απόφαση της 
∆ιεύθυνσης Προµηθειών ∆ιαχείρισης Υλικού και Υποδοµών του ΥΠΑΑΤ, σύµφωνα µε την 
οποία µας δόθηκε εξουσιοδότηση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού. 

9. Την υπ’ αριθµ. 9328/118691/30-10-2015 (ΦΕΚ 2366/Β/4-11-2015) απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραµµατέα, Γενικό 
Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταµένους Γενικής 
∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος και Υπεύθυνους 
Γραφείου του δικαιώµατος να υπογράφουν µε Εντολή Υπουργού». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
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Προκηρύσσουµε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια υάλινου & λοιπού 
εργαστηριακού υλικού (σύµφωνα µε το συνηµµένο Παράρτηµα). 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ειδών 
ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται φόρος 4%, επί της καθαρής αξίας αυτών (χωρίς 
ΦΠΑ), σύµφωνα µε το Ν.2198/1994. 

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τ. Γ. και Κτηνοτροφίας, Φ. 100, 
Κ.Α.Ε. 1299. 

Προσφορές γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 13 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.µ. 
και όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν ή να 
αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, το αργότερο µέχρι την προαναφερθείσα 
ηµεροµηνία και ώρα, στα γραφεία του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Πατρών, που βρίσκονται 
στην οδό Νοταρά 15. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δύο µήνες. Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται. 
Ορίζουµε Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών τη µόνιµη Επιτροπή 
προµηθειών – παραλαβών κλπ του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Πατρών, που συγκροτήθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 776/21-12-2015 απόφαση. 

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται από τους ενδιαφερόµενους µέχρι την 
προαναφερθείσα ηµεροµηνία και ώρα, αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους ή 
αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ταχυµεταφορική εταιρεία, στην ως 
άνω υπηρεσία (Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών). Στην περίπτωση της ταχυδροµικής 
αποστολής της προσφοράς, αυτή θα πρέπει να έχει περιέλθει στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο 
Πατρών πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατά τα προαναφερόµενα. 

Η Υπηρεσία µας ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο παραλαβής των φακέλων 
προφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω 
ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Πληροφορίες δίνονται από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο κάθε ηµέρα από τις 8.00 – 
15.00 µ.µ. στο τηλέφωνο 2610427383. 

Η απόφαση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος 
 
 
 

Αντωνία Παπαθανασοπούλου 
Κοινοποίηση: 
1. Μέλη επιτροπής. 
2. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (domtrade@acci.gr) 
     µε την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 
3. Επιµελητήριο Πατρών (grammateia@e-a.gr) 
    µε την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC005499689 2016-12-02



 3 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΑΛΙΝΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Για το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών 

 

 
α/α ΕΙ∆ΟΣ ΧΑΡΑΚΤ/ΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Τριβλία petri πλαστικά 
90mm 

 

µε 
πιστοποιητικό 
αποστείρωσης 

1(500) 4   

2 Σακκούλες 
οµογενοποίησης 

(stomacher) µε φίλτρο 

µε πλευρικό 
φίλτρο και 

πιστοποιητικό 
αποστείρωσης 

1(500) 1   

3 Θερµόµετρα µεγίστου 
ελαχίστου 

 1 7   

5 Χηµικός δείκτης υγράς 
αποστειρωσης 

 1 (250) 1   
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