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Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
www.aneser.gr  - e-mail: info@aneser.gr 

 

 

Σέρρες, 8 Απριλίου 2020 
Αρ. Πρωτ. 0400 

 
Προς : Οικονομικούς Φορείς 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Για απευθείας ανάθεση του έργου: 

«Προμήθεια σκευασμάτων για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Σερρών» 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) 
έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   

2. Την υπ’ αρ. 35/2020 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας 

Ανακοινώνει ότι 

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκευασμάτων για την εφαρμογή επίγειου προγράμματος 
καταπολέμησης κουνουπιών σε τμήμα του Ν. Σερρών για το έτος 2020. Ειδικότερα, η 
ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.  προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας των κάτωθι 
σκευασμάτων:  

o 250 λίτρων σκευάσματος με  Δραστική ουσία το βιολογικό παράγοντα Bacillus 
thuringiensis (Bti) και συγκεκριμένα το  εγκεκριμένο  σκεύασμα  VECTOBAC 12 AS (Αρ. 
έγκρισης: ΤΠ18-0246), 

o 250 λίτρων σκευάσματος (συμπυκνωμένου εναιωρήματος)  με δραστική ουσία το 
ρυθμιστή ανάπτυξης (IGR εντομοκτόνο) diflubenzuron και συγκεκριμένα το 
εγκεκριμένο σκεύασμα  DU-DIM 15 SC (Αρ. έγκρισης 12467) 

o 300 κιλών σκευάσματος σε μορφή ταμπλέτας με δραστική ουσία το ρυθμιστή 
ανάπτυξης (IGR εντομοκτόνο) diflubenzuron και συγκεκριμένα το εγκεκριμένο 
σκεύασμα  DU-DIM 2 DT  (Αρ. έγκρισης 12484) 

o 100 λίτρων φαρμάκου με συνδυασμό των δραστικών ουσιών Permethrin και 
Tetramethrin 

o 50 λίτρων φαρμάκου με δραστική ουσία εναλλακτικών τρόπων (Aquatain) 
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Στα πλαίσια αυτά προσκαλεί τις φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν σκευάσματα με τις 
ανωτέρω δραστικές ουσίες να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω 
ποσοτήτων των προαναφερθέντων σκευασμάτων.  

Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά σκεύασμα.  

 

Προϋπολογισμός 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι χιλιάδων Ευρώ 
(20.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. η οποία αναλύεται ως εξής: 

Α/Α Είδος  
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη (€) 

1 
Σκεύασμα με δραστική ουσία Bacillus 
thuringiensis (VECTOBAC 12 AS) 

Λίτρα 250 17,50 €   4.375,00  

2 
Σκεύασμα με δραστική ουσία 
Diflubenzuron σε υγρή μορφή (DU-
DIM 15 SC) 

Λίτρα 250 22,00 €   5.500,00  

3 
Σκεύασμα με δραστική ουσία 
Diflubenzuron σε ταμπλέτες (DU-DIM 
2 DT) 

Κιλά 300 21,00 €   6.300,00  

4 
Σκεύασμα με δραστική ουσία 
Permethrin και Tetramethrin 

Λίτρα 100 27,00 €   2.700,00  

5 
Σκεύασμα με δραστική ουσία 
εναλλακτικών τρόπων (Aquatain) 

Λίτρα 50 22,50 €   1.125,00  

  Σύνολο 20.000,00 

  Φ.Π.Α. 13% 2.600,00 

  Γενικό Σύνολο 22.600,00 

 

Τιμές προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα προϊόντα θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις 
τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη 
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή καθ’ όλη την διάρκεια της προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι 
δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα 
με την τιμή προσφοράς. 
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Κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Γενικές πληροφορίες 

Η παράδοση του σκευάσματος θα γίνει, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 
(εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Σερρών) και ύστερα από συνεννόηση. 

Η παραλαβή του σκευάσματος θα γίνει από επιτροπή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και θα αφορά την 
τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του με βάση τα επίσημα σχετικά πιστοποιητικά 
ελέγχου ποιότητας. Κατά την παραλαβή αυτή επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
παραδώσει συμπληρωμένη σειρά οδηγιών με πιστή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή των σκευασμάτων δεν γίνονται δεκτές ποσότητες που 
τα μέσα συσκευασίας τους παρουσιάζουν διαρροή του σκευάσματος ή έχουν παραμορφωθεί 
λόγω κακής ποιότητας των υλικών συσκευασίας ή κατά την μεταφορά. 

Τα προσφερόμενα σκευάσματα θα είναι συσκευασμένα σε κατάλληλες, καινούργιες, απόλυτα 
ασφαλείς φιάλες/συσκευασίες σύμφωνα με την έγκρισή τους. 

Ο ανάδοχος  θα πρέπει επιπλέον των ανωτέρω ποσοτήτων των σκευασμάτων, να μπορεί να 
διαθέσει στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ακόμη 50% της αρχικής παραγγελίας (stock) που θα 
προσφερθεί, αν χρειαστεί, στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους. 

Σε περίπτωση που χρειασθεί ποσότητα πλέον του 50% σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει η 
Αναθέτουσα αρχή να ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο για την επιπλέον ποσότητα 15 
ημέρες πριν την ημερομηνία παραλαβής. 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. για λόγους που δεν μπορούν να ελεγχθούν όπως καιρικές συνθήκες, μείωση 
κρατικής χρηματοδότης κ.λ.π. δύναται να παραλάβει μικρότερη ποσότητα της αρχικής 
προκηρυχθείσας (έως 50%) στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους. 

Η ημερομηνία παρασκευής των σκευασμάτων θα πρέπει να είναι κατά το τελευταίο 
εξάμηνο Σε κάθε περίπτωση το σκεύασμα θα πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 
δώδεκα (12 μήνες), μετά την ημερομηνία παράδοσης του σκευάσματος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να παραλαμβάνει τις άδειες συσκευασίας ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα κατόπιν εντολή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και 
ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου2020. 
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Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης σε περίπτωση που οι 
ανάγκες του έργου το επιβάλλουν και υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στο έργου.  

 

Τρόπος υποβολής προσφοράς  

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά (στο aneser@aneser.gr) ή ταχυδρομικά (στη 
διεύθυνση Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122) μέχρι την 28η Απριλίου 2020 
και ώρα 15:00. Οι προσφορές που υποβάλλονται εντύπως θα πρέπει να έχουν 
πρωτοκολληθεί στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και 
ώρα. 

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική 
γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος.  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 
Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε 
με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  

δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (όπως 
Καταστατικό, ΦΕΚ Σύστασης, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Προσωποποιημένη 
πληροφόρηση ΤΑΧΙS κλπ) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 
παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 
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Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για τέσσερις (4) 
μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

 

Τρόπος πληρωμής 

Η Πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου 
και την ροή μεταβίβασης των σχετικών πιστώσεων από τους χρηματοδότες του έργου προς 
την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε..  

 

Τελικές διατάξεις 

Η παρούσα Σύμβαση και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό 
Δίκαιο και κοινοτικό δίκαιο.  

Λύση της Σύμβασης εν μέσω του παραπάνω χρονικού διαστήματος είναι δυνατή μόνον 
κατόπιν της σύμφωνης γνώμης και των δύο συμβαλλομένων. 

Καταγγελία της Σύμβασης από έναν εκ των συμβαλλομένων ή οποιαδήποτε διαφωνία, 
αναφορικά με τους όρους της, διευθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Αρμόδια Δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια των Σερρών. 

 

Πληροφορίες 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο 
aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064403, 2321064402 (αρμόδια υπάλληλος κα 
Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σέρρες, 8 Απριλίου 2020 

 

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

Ιωάννης Μωυσιάδης 
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