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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας έχει την ανάγκη για την σίτιση αδέσποτων
σκύλων, τα οποία είτε φιλοξενούνται σε νόμιμο ενδιαίτημα είτε βρίσκονται εκτός, στην περιοχή της Δημοτικής
Ενότητας Μαγούλας & Ελευσίνας.
Οι αγορές τροφών για την σίτιση αδέσποτων σκύλων θα πραγματοποιούνται

έως το χρονικό διάστημα

πλήρωσης του ποσού & για τις δύο Δημοτικές Ενότητες.
Επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή που προσδιορίζει την ανάγκη εκτέλεσης της δαπάνης σίτισης.

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 απαραιτήτως και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Υποβολή προσφοράς με θέμα την σίτιση αδέσποτων σκύλων .

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

21 / 05 / 2020 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική

περιγραφή που ακολουθεί .

Α. Περιγραφή των ειδών – ενδεικτικός προϋπολογισμός

Α/Α

1

2

3

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ
Προμήθεια
τροφής για
σίτιση
αδέσποτων
σκύλων
Προμήθεια
τροφής για
σίτιση
μικρών
αδέσποτων
σκύλων
(κουταβιών)
Προμήθεια
τροφής σε
κονσέρβα για
σίτιση
αδέσποτων
σκύλων

CPVS

15700000-5

15700000-5

15700000-5

ΠΟΣΟΤ.
(σε
τεμάχια)
1.221
σάκοι των
20 κιλών

13,00 €/σάκος

15.873,00

20,00 €/σάκος

130
σάκοι των
20 κιλών

1000
κονσέρβες

Ενδεικτική Τιμή
μονάδος(€)

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς
ΦΠΑ(€)

Φ.Π.Α.
(24%)(€)

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος (€)

3.809,52

19.682,52

624,00

3.224,00

288,00

1.488,00

2.600,00

1,20€/κονσέρβα

1.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

19.673,00

4.721,52

24.394,52

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών : Η προμήθεια τροφής σίτισης
θα ολοκληρωθεί εντός της διάρκειας όπως ορίζεται στην σύμβαση.

Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών : Όπως ορίζεται στην σύμβαση

Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας:

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε οτι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς
προμήθεια αγαθών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

χ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα προμήθεια αφορά την δαπάνη σίτισης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας
& Ελευσίνας που θα βρίσκονται στο κατάλληλο νόμιμο καταφύγιο όπου θα φιλοξενούνται για
απαιτούμενο χρονικό διάστημα κατά περίπτωση, με το οποίο ο δήμος θα επισυνάψει σύμβαση για ζώα
τα οποία είναι αδέσποτα ασθενή ή θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια ζωή.

Η δαπάνη για αγορά τροφών, αφορά επίσης και την σίτιση αδέσποτων ζώων που βρίσκονται εκτός
καταφυγίου στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας & Ελευσίνας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δαπανών ανέρχεται στα 24.394,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η δε
πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15.6474.0004 του οικονομικού έτους 2020.

Η σίτιση θα περιλαμβάνει και τις δύο Δημοτικές Ενότητες Ελευσίνα και Μαγούλα & έχει έναρξη από την
ημερομηνία υπογραφής της νέας σύμβασης.

Η προμήθεια τροφής για σίτιση αδέσποτων σκύλων που περιγράφεται στον α/α 1 του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, έχει προβλεφθεί κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας από την έως τώρα εμπειρία της, ώστε με
το δεδομένο 300gr έως 400gr τροφής ημερησίως για κάθε μεγάλο υγιές σκύλο, να δύναται να σιτισθούν από 167
έως 223 μεγάλα υγιή σκυλιά.
Ο αριθμός αυτός θεωρείται ως εύλογος από τους υπευθύνους, για τα αδέσποτα ζώα που κατά καιρούς μπορεί
να υπάρξουν στον Δήμο.

Η προμήθεια τροφής για σίτιση αδέσποτων σκύλων που περιγράφεται στον α/α 2 του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, έχει προβλεφθεί κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας από την έως τώρα εμπειρία της, για την
σίτιση μικρών κουταβιών με προσαύξηση περίπου 30% των αναγκών που καλύφθηκαν πέρυσι.

Η προμήθεια τροφής για σίτιση αδέσποτων σκύλων που περιγράφεται στον α/α 3 του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, έχει προβλεφθεί κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας από την έως τώρα εμπειρία της, για την
σίτιση άρρωστων σκύλων με προσαύξηση περίπου 30% των αναγκών που καλύφθηκαν πέρυσι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ
Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ

CPVS

ΠΟΣΟΤ.

Ενδεικτική Τιμή

Ενδεικτικό

Φ.Π.Α.

Συνολικό

(σε

μονάδος(€)

Κόστος

(24%)(€)

Ενδεικτικό

τεμάχια)

χωρίς

Κόστος (€)

ΦΠΑ(€)
Προμήθεια
τροφής για
1

σίτιση

1.221
15700000-5

αδέσποτων

σάκοι των

13,00 €/σάκος

15.873,00

3.809,52

19.682,52

624,00

3.224,00

288,00

1.488,00

20 κιλών

σκύλων
Προμήθεια
20,00 €/σάκος

τροφής για
σίτιση
2

μικρών

15700000-5

αδέσποτων

130
σάκοι των

2.600,00

20 κιλών

σκύλων
(κουταβιών)
Προμήθεια
τροφής σε
3

κονσέρβα για
σίτιση

1000
15700000-5

κονσέρβες

1,20€/κονσέρβα

1.200,00

αδέσποτων
σκύλων
ΣΥΝΟΛΟ

19.673,00

4.721,52

24.394,52

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 24.394,52 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2020 του Δήμου Ελευσίνας .

Η υπόδειξη των εκάστοτε σκύλων για την σίτιση θα γίνεται από την επιβλέπουσα υπηρεσία που είναι η
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης , Περιβάλλοντος & Πρασίνου .

Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροφών για την σίτιση επικίνδυνων, τραυματισμένων & άρρωστων
σκύλων.

Αναθεώρηση Τιμών
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού προϋπολογισμού είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας.
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.394,52 € συμπ/νου του ΦΠΑ, θα βαρύνει την υπό Κ.Α.:
15.6474.0004 πίστωση του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου .

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τους όρους που θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής
(παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16).

Οι ποσότητες ανά είδος μπορούν να αυξομειώνονται / τροποποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου
χωρίς η συνολική αξία των ειδών να ξεπεράσει το ποσό του συμφωνητικού και σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία περί τροποποιήσεων .

Ο/οι ενδιαφερόμενος/οι θα καταθέσει/σουν ποσοστό έκπτωσης κατά την υποβολή της προσφοράς τους και το
ποσό που θα προκύψει από την ποσοστιαία έκπτωση επί της τιμής των υλικών δεν θα αφαιρείται από τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό, αλλά αυτός θα εκτελείται έως την τελική του εξάντληση συμψηφίζοντας το
ανωτέρω ποσόν με αντίστοιχη προμήθεια υλικών.

Πληρωμή Αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στο 100% των τμηματικά
προσκομιζόμενων τιμολογίων – νόμιμων παραστατικών, και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την ποσοστιαία
σίτιση

ζώων

στην Δημ.

Ενότητα Ελευσίνας & Μαγούλας, αφού γίνουν και όλες οι κρατήσεις που

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Φόροι Τέλη Κρατήσεις
Στην δαπάνη περιλαμβάνεται η κάθε προμήθεια και κάθε απαιτούμενη εργασία και μεταφορά.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι τέλη κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν
κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Ισχύουσες Διατάξεις/Νομοθετικό Πλαίσιο

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
(α) του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7-6-2010): περί Προγράμματος

«Καλλικράτης»

(άρθρο 58), όπως έχουν

τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
(β) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147τ.Α’2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (άρθρο 118),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

(γ) της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
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
(δ) του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων, αρθ.209 «Προμήθειες –

Υπηρεσίες – Μελέτες», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
(ε) Την υπο παρ. Ζ.5 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013 ) «συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων
αρχών»,

άρθρο 4 οδηγίας 2011/7,

η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις

60

ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο
για την εξόφληση του. (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ.)

Προθεσμία/Χρόνος Συμφωνητικού
Η σύμβαση της προμήθειας της τροφής για την σίτιση

θα έχει ισχύ ένα (1) έτος

από την ημερομηνία

υπογραφής της και θα δύναται να γίνει λύση της σύμβασης με ενέργειες της υπηρεσίας εάν δεν υπάρχει
υπόλοιπο στον προϋπολογισμό.

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.), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.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.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’ εδάφιο στην
παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των
2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του
Ν.4412/2016
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως
απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτωση 79Α του παρόντος.»)
β.

Φορολογική ενημερότητα

γ.

Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία.

ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου.
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.) όπου θα φαίνεται το επάγγελμα .

Παράδοση των υπό προμήθεια ειδών
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά με αυτοκίνητο του προμηθευτή σύμφωνα με τις
εντολές της Υπηρεσίας, σε σημείο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία και έπειτα από τηλεφωνική
επικοινωνία.
Χρόνος παράδοσης των παραγγελθέντων ειδών ορίζεται σε μία (1) ημέρα.
Τα έξοδα συσκευασίας του προϊόντος, κατάλληλης μεταφοράς και παράδοσης στους χώρους που θα
υποδειχτούν, βαρύνουν τον προμηθευτή, που τα μεταφέρει με δικό του μεταφορικό μέσο. Η παραλαβή των
υλικών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή.

Χρόνος πληρωμής
Σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013 ) και την υποπαράγραφο Ζ.5,

«συναλλαγές μεταξύ

επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών», άρθρο 4 οδηγίας 2011/7, η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα
υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά
από τον ανάδοχο για την εξόφληση του. (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ.)

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη

