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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας συνεχίζει να έχει την ανάγκη για την φύλαξη & φιλοξενία αδέσποτων
ζώων, λόγω του ότι δεν διαθέτει καταφύγιο & κλινική για τα νοσούντα και όσα έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα. Για την περίπτωση αυτή
αποφασίστηκε η σύμβαση εκ νέου με νόμιμο κυνοκομείο για τις άμεσες ανάγκες
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την εταιρεία
σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα , θα
υπάρχει διαβιβαστικό απαραιτήτως αλλά και τα εξής :
Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Υποβολή προσφοράς με θέμα την « Φύλαξη & φιλοξενία αδέσποτων ζώων ( Σκύλων ) πρόγραμμα περισυλλογής , στείρωσης και περίθαλψης
αδέσποτων ζώων.
Προθεσμία υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

6 / 8 / 2018 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
KAE

15.6473.0005

Αρ. Μελέτης 89/2018

Α. Περιγραφή των εργασιών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΝΗ &
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΣΕ
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ

CPVS

85210000-3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

450 ζώα
(κατά
προσέγγιση)

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών :
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδος

Ενδεικτικό
Κόστος χωρίς
ΦΠΑ

€ 5,00 την
ημέρα για
το κάθε ζώο

€ 20.000,00

Φ.Π.Α.
(24%)

Συνολικό
Ενδεικτικό
κόστος

€ 4.800,00

€ 24.800,00

Σας γνωρίζουμε οτι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας λόγω της φύσης των υπηρεσιών για την σύνταξη της μελέτης :
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Χ

Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.6473.0005
Aρ. Μελέτης : 89/18
Η παρούσα εργασία αφορά την φύλαξη & φιλοξενία αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας & Ελευσίνας σε κατάλληλο και
νόμιμο χώρο, όπου θα διαμένουν έως το τέλος του έτους, ζώα τα οποία είναι αφρόντιστα ή επικίνδυνα για τη δημόσια ζωή. Ο δήμος δε
διαθέτει κατάλληλο χώρο για φιλοξενία ζώων σε κυνοκομείο & η αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων παρά τις φιλότιμες προσπάθειες
μέσω προγράμματος συνεχίζει να υφίσταται. Έτσι είναι επιτακτική η ανάγκη να προχωρήσουμε στην ενοικίαση του ενδιαιτήματος.
Απαραίτητη πρϋπόθεση στο ενδιαίτημα όπου θα διαβιώνουν τα ζώα είναι ο κλωβός για κάθε σκύλο να τηρεί τις νόμιμες προδιαγραφές έτσι
ώστε καθένας να αποτελείται από 4*4 χώρο προαϋλισμού δηλαδή να αναλογούν 82m σε κάθε σκύλο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δαπανών ανέρχεται στα € 24.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Έναρξη θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της νέας σύμβασης.
Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
α/α
Είδος
Φύλαξη & Φιλοξενία αδέσποτων επικίνδυνων, τραυματισμένων & ασθενών ζώων (σκύλων)
1

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Διαμονή
αδέσποτων ζώων
σε κυνοκομείο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

450 ζώα (κατά
προσέγγιση)

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

€ 5,00 την ημέρα
για το κάθε ζώο

€ 20.000,00

€ 4.800,00

€ 24.800,00

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ € 24.800,00 (με Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου Ελευσίνας.
Η υπόδειξη των εκάστοτε ζώων προς φιλοξενία θα γίνεται από την επιβλέπουσα υπηρεσία που είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου .

Αντικείμενο εργασίας
Η παρούσα μελέτη αφορά την φύλαξη & φιλοξενία αδέσποτων επικίνδυνων, τραυματισμένων & άρρωστων ζώων.
Αναθεώρηση Τιμών
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού προϋπολογισμού είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση
Πληρωμή Αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά . Τα 12.400,00€ θα τιμολογηθούν έως 31/12/2018 και τα επόμενα 12.400,00€ θα
τιμολογηθούν για το επόμενο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της σύμβασης .
Φόροι Τέλη Κρατήσεις
Στην δαπάνη περιλαμβάνεται κάθε υπηρεσία και κάθε απαιτούμενη εργασία και μεταφορά.
Ισχύουσες Διατάξεις/Νομοθετικό Πλαίσιο
H ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις εξής διατάξεις:

1)

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Προθεσμία/Χρόνος Συμφωνητικού
Η υπηρεσία φύλαξης & φιλοξενίας αδέσποτων ζώων θα διαρκέσει ένα έτος.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση 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.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Το καταστατικό της εταιρείας ( ή ΓΕΜΗ κατά περίπτωση όπου θα φαίνονται με ευκρίνεια τα μέλη του ΔΣ μίας εταιρείας )
ε. Έναρξη δραστηριοτήτων σε ΔΥΟ
στ. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται το ειδικό επάγγελμα.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Κοσκινίδη Στυλιανή

