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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470419-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες
2021/S 181-470419

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 542 26
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΛΙΑΚΙΩΤΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ev.Kouliakioti@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313313144
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pkm.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΖΩΩΝ) ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ
Αριθμός αναφοράς: 575901(11935)/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90670000 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες

II.1.3) Είδος σύμβασης
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Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Μεταφορά, θανάτωση και αποτέφρωση βοοειδών, αιγών και προβάτων (θετικών και ευαίσθητων ζώων) 
εκτροφών της ΜΕΘ, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης της Σπογγώδους 
Εγκεφαλοπάθειας των Βοοεδών (ΣΕΒ) και το πρόγραμμα επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών 
Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 645 161.29 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
85200000 Κτηνιατρικές υπηρεσίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
• Φόρτωση και μεταφορά των ζώων από την εκτροφή στην εγκατάσταση υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονισμού 1/2005, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίζεται σε συνεργασία με την αρμόδια 
Κτηνιατρική Υπηρεσία.
• Ζύγιση, εκφόρτωση των ζώων, παραμονή τους στους χώρους υποδοχής του σφαγείου και θανάτωσή τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1099/2009. Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να εκτελούνται εκτός 
ωραρίου κανονικής σφαγής.
• Συλλογή δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από επίσημο κτηνίατρο (της Δ/νσης Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θ.), για 
εργαστηριακή διερεύνηση. Ο αριθμός των δειγμάτων θα είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της Υ.Α. 1256/113480 
(ΦΕΚ Β΄ 1884/18-5-2020). Τα υλικά δειγματοληψίας προμηθεύει ο ανάδοχος του έργου.
• Αποτέφρωση των πτωμάτων των νεκρών ζώων και χειρισμός των καταλοίπων αποτέφρωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού 1069/2009.
• Τα παραπάνω ισχύουν, εκτός από τη θανάτωση, και για περιπτώσεις νεκρών ζώων που ανήκουν σε εκτροφές 
θετικές για ΜΣΕ.
• Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε τιμή/κιλό ζώντος βάρους άνευ Φ.Π.Α.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 645 161.29 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
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II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός εξόδων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ΚΑΕ 02.21.01.071.9473.2.01 Επενδύσεις Υπουργείου Γεωργίας Λειτουργικά ΔΑΟΚ 
για εξυγίανση των ετών 2021, 2022, 2023 και 2024 τα οποία επιβαρύνονται με τα ποσά των 150.000,00€, 
400.000,00€, 150.000,00€ και 100.000,00€, κατ’ έτος, αντιστοίχως.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του 
εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία .

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
α) τουλάχιστον ένα εγκεκριμένο όχημα μεταφοράς ζώντων ζώων, κατάλληλο για μεταφορά βοοειδών και 
αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1/2005
β) Άδεια μεταφορέα, τύπου Ι ή ΙΙ για μεταφορά βοοειδών και αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού 1/2005
γ) πιστοποιημένο ζυγιστικό μηχάνημα με δυνατότητα εκτύπωσης ζυγολογίου
δ) εγκεκριμένη εγκατάσταση σφαγείου και προσωπικό για το χειρισμό, την παραμονή, την αναισθητοποίηση και 
θανάτωση ζώων
ε) μονάδα αποτέφρωσης πτωμάτων ζώων, υψηλού δυναμικού, εγκεκριμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 
211/2006. Η μονάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποτέφρωσης ολόκληρου ενήλικου βοοειδούς.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της 
σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν 
τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 
άλλων κοινών συμφερόντων

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/10/2021
Τοπική ώρα: 23:59

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 21/10/2022

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 20/10/2021
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Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταχ. κωδικός: 54627
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ev.Kouliakioti@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313319144
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.pkm.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/09/2021
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