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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ 147/Α/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 Την υπ’ αριθμό 382/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική υπ'
αριθμ. Α-867/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και διαθέτει πίστωση ποσού 10.000,00€ σε βάρος
του Κ.Α. 70-6117.012 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Χανίων για την κάλυψη
της δαπάνης υπηρεσίας περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 Την υπ’ αριθμ. 22714/15-05-2018 Εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Την Τεχνική Έκθεση (Περιγραφή Υπηρεσίας – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Προδιαγραφές-Απαιτήσεις
– Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
 Την υπ’ αριθμ. 26172/06-06-2018 Πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για υποβολή
προσφορών έως και τη Δευτέρα 25-06-2018
 Την υπ’ αριθμ. 29418/25-06-2018 μοναδική προσφορά με ελλειπή δικαιολογητικά
 Την υπ’ αριθμ. 31278/02-07-2018 Απόφαση περί επανάληψης της διαδικασίας για υποβολή προσφορών
για την υπηρεσία περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 Τις ανάγκες του δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
να υποβάλετε προσφορά για την υπηρεσία περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς
συνολικού προϋπολογισμού 9.995,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στη
συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Περιγραφή Υπηρεσίας – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – ΠροδιαγραφέςΑπαιτήσεις – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.
Οι ετήσιες ανάγκες για περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς προεκτιμήθηκαν ως εξής:
ΟΜΑΔΑ I.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
μεταφορά και επανατοποθέτηση

Επεμβάσεις

Τιμή Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)

85

45

3.825,00

Φ.Π.Α. 24%

1/2

918,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι
ΟΜΑΔΑ ΙΙ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Φιλοξενία αδέσποτων ζώων/24ωρο

4.743,00

Ημέρες

Τιμή Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)

353

12,00

4.236,00

Φ.Π.Α. 24%

1.016,64

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΙ

5.252,64

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ

9.995,64€

Οι ποσότητες έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση και μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις πραγματικές επί
τόπου ανάγκες, εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.
Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε όποια
από τις ομάδες θέλουν ή και σε όλες τις ομάδες.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού ποσού.
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και τη Δευτέρα 09 Ιουλίου 2018, στο
πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:
Για Γραφείο Προμηθειών,
Προσφορά για την “Υπηρεσία Περισυλλογής και Φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς”
Υπόψη κας Συγγελάκη Μαρίας
Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω
δικαιολογητικά (άρθρο 80 παρ.2 και 3 και άρθρο 93 του Ν.4412/2016):
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου εξαμήνου. Εφόσον πρόκειται για
αα) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας,
ββ) ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) συνεταιρισμούς η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια σε ισχύ
 Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης
του νομικού προσώπου
 Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή του συμμετέχοντα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που
θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στην τεχνική της έκθεση.
Για τους συμμετέχοντες στην υπηρεσία της ΟΜΑΔΑΣ Ι (οι οποίοι έχουν την ιδιότητα εκπαιδευτή σκύλων)
 Έναρξη επαγγέλματος εκπαιδευτή σκύλων στην Εφορία.
 Πιστοποίηση εκπαιδευτή σκύλων.
 Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει κατάλληλο όχημα και εξοπλισμό για την περισυλλογή και μεταφορά των
ζώων.
Για τους συμμετέχοντες στην υπηρεσία της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ
 Άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος μικρών ζώων.
 Έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Συνημμένα:
 Τεχνική Έκθεση (9 σελίδες)
Εσωτερική Διανομή:
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
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