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ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια της
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το Άρθρο
32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016 (λόγω του κατεπείγοντος)
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
6. Την με αρ. πρωτ. 24891/16.04.2020 ΑΔΑ Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών για Έκτακτη
επιχορήγηση ποσού 10.000€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στο Δήμο Χανίων, προς
κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού
7. Το υπ’ αριθμό 17212/28-04 -2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
8. Την υπ’αριθμό 358/02-09-202019 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
Προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους για την Παροχή υπηρεσιών
κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια της αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016
(λόγω του κατεπείγοντος).
Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με την περιγραφή υπηρεσίας – συγγραφή υποχρεώσεων του τμήματος Αγροτικής
Οικονομίας και Ανάπτυξης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που επισυνάπτεται
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις οικονομικών φορέων οι οποίοι διαθέτουν άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του κτηνιάτρου και κτηνιατρείο
μικρών ζώων στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι κτηνιατρικές εργασίες.
Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των κτηνιατρικών πράξεων,
επί ποινή αποκλεισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη
τιμή) η οποία θα προκύπτει από το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των
αναγραφόμενων τιμών των εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το
μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των αναγραφόμενων τιμών των εργασιών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού..
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Προϋπολογισμός
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 10.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για
την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016 (λόγω του κατεπείγοντος)
Περιεχόμενο Προσφορών
Τα δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016). Δηλαδή:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για την κύρια και επικουρική ασφάλιση, (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό
που απασχολείται (αν δεν υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζουν βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα)
καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του
Ν.4412/2016).
5. υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο προμηθευτής συμφωνεί με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
και ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της προμήθειας που τίθενται σ΄ αυτές..
Η τεχνική προσφορά:
περιλαμβάνει:
Οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή πιστοποιητικό απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές
Η οικονομική προσφορά:
1.Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας και όλες οι προβλεπόμενες
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α..
Η τιμή θα δίνεται ως εξής:
α. Τιμή με κρατήσεις σε ευρώ (οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο), χωρίς Φ.Π.Α.
β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό).
2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις και κάθε είδους
άλλη επιβάρυνση που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος
βαρύνει το Δήμο Χανίων.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας, Έως την Πέμπτη 07/05/2020 στο
Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 ΤΚ 73100 Χανιά
Για κάθε διευκρίνηση στο τηλέφωνο 2821 3 41760 ή στο e-mail: g-promitheies@chania.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ
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