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ANAΡTHTEA
Αθήνα: 13/6/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ:Θ΄
---------------------------------Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 22
105 52 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Μπάκα
Τηλέφωνο
: 210-2125180
FAX
: 210- 5241841
E-mail
: me22u033@minagric.gr

Αριθμ. Πρωτ.:15113/73102

ΘΕΜΑ: Ματαίωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ΕμβολίωνΔολωμάτων κατά της λύσσας για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων
(Ανακοίνωση διαπραγματεύσεων αριθμ. 3417/ΧΜ/2013).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις
α )Του Π.Δ. 63/21-4-2005 (ΕΚ 98/Α΄/2005 ) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
β) Του Π.Δ. 402/88 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας»
2. Την αριθμ. 10814/48932/18-04-2013 απόφαση έγκρισης ανάθεσης με
απευθείας διαπραγμάτευση προμήθειας εμβολίων-δολωμάτων για την
αντιμέτωπιση της λύσσας για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων
3. Τους όρους της αριθμ. 3417/Χ.Μ/2013 Ανακοίνωσης Διαπραγματεύσεων ,
περίληψη της οποίας εστάλλει προς δημοσίευση στην Επίσημη εφημερίδα
της Ε.Ε. στις 18-04-2013 και δημοσιεύτηκε στα από 19-04-2013 φύλλα
των εφημερίδων ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ , και
στο τεύχος Δ/ξεων του ΦΕΚ
4.Το από 29-04-2013 πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών , σύμφωνα με το οποίο προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά οι
κατωτέρω τρεις (3) εταιρείες :
α) VIRBAC ΕΛΛΑΣ Α.Ε
β) QEFII HELLAS ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΑΝΑΗ ΜΙΝΩ
γ) INTERLAB-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε
5. Την από 30-4-2013 ένσταση της εταιρείας «VIRBAC HELLAS
A.E»,που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας στις 02-5-2013 και
καταχωρήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 11946/54869 κατά της
συμμετοχής των εταιρειών «INTERLAB –KΩΝ/ΝΟΣ OIKONOMOY
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε» & «QEFII HELLAS
ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΑΝΑΗ ΜΙΝΩ
6. Το από 17-05-2013 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των ΕνστάσεωνΠροσφυγών, με το οποίο η αρμόδια Επιτροπή προτείνει ομόφωνα την
απόρριψη της Ένστασης της εταιρείας «VIRBAC HELLAS A.E», γιατί
διαπίστωσαν , μετά από εξέταση όλων των σχετικών με την υπόθεση
προσκομισθέντων εγγράφων, ότι από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν
μέχρι σήμερα στην επιτροπή δεν αποδεικνύεται ότι η ένσταση της εταιρείας
«VIRBAC HELLAS A.E» κοινοποιήθηκε εντός των προβλεπομένων από τη
Νομοθεσία (ΠΔ 118/2007) χρονικών ορίων στις εταιρείες κατά των οποίων
στρέφεται .
7. Την υπ΄αριθμ. 13345/62217/23-5-2013 απόφαση μας
με την οποία
απορρίπτουμε -σύμφωνα με το από 17-5-2013 Πρακτικό της αρμόδιας
επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων Προσφυγών-την ένσταση που
υποβλήθηκε από την εταιρεία «VIRBAC HELLAS A.E»
8. Το αριθμ. 481/64124/28-5-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής
προς τον ΕΟΦ με το οποίο ζητούν να τους γνωρίσουν εάν το εμβόλιοδόλωμα για την καταπολέμηση της λύσσας στις αλεπούδες το οποίο
προσφέρει εταιρεία που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα εμβόλιο παραγωγής
Τσεχίας μπορεί να κυκλοφορήσει στη χώρα μας εφόσον δεν έχει άδεια
κυκλοφορίας από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Οργανισμό ή από τον ΕΟΦ,
παρά μόνο από ένα Κράτος Μέλος
9. Το αριθμ. 42342/Δ4396/28-5-2013 έγγραφο του ΕΟΦ με το οποίο μας
γνωρίζουν ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 282371/16-6-2006 «Εναρμόνιση της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική(Οδηγία 2001/82)
όπως τροποποιήθηκε, περί παραγωγής και κυκλοφορίας κτηνιατρικών
φαρμάκων», στο άρθρο 6 αναφέρεται «Κανένα κτηνιατρικό φάρμακο δε
δύναται να διατεθεί στην Ελληνική αγορά χωρίς άδεια κυκλοφορίας από τον
ΕΟΦ, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής
απόφασης, εκτός αν έχει εκδοθεί κεντρική άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 726/2004»
Επιπλέον, στο άρθρο 9 της παραπάνω ΚΥΑ αναφέρεται ότι «σε περίπτωση
σοβαρών επιζωοτιών ο ΕΟΦ ύστερα από εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας
του ΥΠΑΑΤ, δύναται να επιτρέπει προσωρινά τη χρήση ανοσολογικών
κτηνιατρικών φαρμάκων που δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα,
εφόσον δεν υφίσταται άλλο κατάλληλο φάρμακο και εφόσον ενημερώσει
προηγουμένως την Επιτροπή για τις λεπτομερείς συνθήκες χρήσης»
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το εν λόγω εμβόλιο είναι εγκεκριμένο στην Τσεχία,
δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, ούτε η εξαίρεση του άρθρου 9 είναι
δυνατόν να εφαρμοσθεί, δεδομένου ότι ήδη υπάρχει εγκεκριμένο ανοσολογικό
προϊόν (Rabigen SAG 2) για την προκειμένη περίπτωση, από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), η οποία καλύπτει τη νόμιμη κυκλοφορία του σε
όλη την Ε.Ε
10. Το από 28/5/2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Υγείας των Ζώων με το
οποίο μας διαβίβασαν το ανωτέρω έγγραφο και επιπροσθέτως λαμβάνοντας
υπόψη ότι ο διαγωνισμός για τα πτητικά μέσα ρίψης των εμβολίων-δολωμάτων
πρόκειται να κηρυχθεί άγονος και του γεγονότος ότι η ημερομηνία παράδοσης
των εμβολίων έχει παρέλθει μας ζητούν την ακύρωση (ματαίωση) και
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.
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Σημειώνουν δε ότι κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο έως μέσα Σεπτέμβρη είναι
αδύνατο να διενεργηθούν ρίψεις των εμβολίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών
που επικρατούν στη χώρα .
11.Το από 28-5-2013 Υπηρεσιακό μας Σημείωμα προς τη Δ/νση Υγείας των Ζώων
με το οποίο τους ζητάμε να μας γνωρίσουν εάν ο νέος διαγωνισμός για τα
εμβόλια-δολώματα κατά της λύσσας θα προκηρυχθεί με νέες Τεχνικές
Προδιαγραφές ή με τις ήδη υπάρχουσες. Στην περίπτωση που θα προκηρυχθεί με
νέες τεχνικές προδιαγραφές ζητάμε να μας αποσταλούν.
12. Το από 28-5-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Υγείας των Ζώων σύμφωνα
με το οποίο για την προκήρυξη του νέου διαγωνισμού για την προμήθεια
εμβολίων-δολωμάτων κατά της λύσσας θα αποσταλούν νέες τεχνικές
προδιαγραφές
13. Το άρθρο 6 της αριθμ. 3417/ΧΜ/20013 Ανακοίνωση Διενέργειας
Διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν
την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφή της
Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των
προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που
οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης , να αποφασίσει να ματαιώσει το διαγωνισμό ή να
τον επαναλάβει, ή να προσφύγει σε οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία.
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού οι προσφέροντες, ενημερώνονται
σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να
αξιώσουν αποζημίωση, δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων
συμμετοχής
14. Την αριθμ. 280682/4-5-2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων << περί μεταβιβάσεως της εξουσίας στους Γεν. Γραμματείς,
Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης , Προϊσταμένους
Δ/νσης,& Προϊσταμένους Τμήματος , να υπογράφουν με εντολή
Υπουργού».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε σύμφωνα με τα παραπάνω τη ματαίωση της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια εμβολίων-δολωμάτων και εγκρίνουμε
την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με νέες τεχνικές προδιαγραφές.
2. Η διαδικασία της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί με
νεώτερη απόφαση μόλις η Δ/νση Υγείας των Ζώων μας κοινοποιήσει τις νέες
τεχνικές προδιαγραφές.
3. Εγκρίνουμε την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των
εταιρείων που κατέθεσαν προσφορά .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. INTERLAB LTD ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ –ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε
Παναγή Τσαλδάρη 163-165
176 76 Καλλιθέα-Αθήνα
ΤΗΛ: 210-9532220
FAX: 210-9532221
2. VIRBAC HELLAS A.E
23ο χιλ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας
Αγ. Στέφανος 14565
ΤΗΛ: 210-6219520
FAX:210-8140900
3. QEFII HELLAS ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΑΝΑΗ ΜΙΝΩ
Κρήτης 1
Ηλιούπολη 163 42
ΤΗΛ: 210-9913835
FAX:2236043126
4 .Δνση Υγείας των Ζώων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΉ
Τμήμα Θ΄ στη Δ/νσή μας .
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