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Αριθμ.Πρωτ.: 3052

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Δήμος Ρεθύμνης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια τροφών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς», συνολικής
δαπάνης 15.147,47 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική
προσφορά, μέσω Πρωτοκόλλου Δήμου, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Άδελε) και
συγκεκριμένα έως και την Παρασκευή 07-02-2020 και ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης
οικονομικών προσφορών).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην
εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email,
fax)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών και
αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: «Προμήθεια τροφών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
Προϋπολογισμού μελέτης: 15.147,74 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 07-02-2020
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη
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 ή την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του Παραρτήματος.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και
δ. Υπεύθυνη Δήλωση για ΣΕΠΕ, του Ν.1599/1986 του Παραρτήματος
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να λάβετε από την
Διεύθυνση Καθαριότητας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2831057940 (εσωτ. 604).
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το γραφείο
Προμηθειών τηλ. 2831341013, ή να αναζητήσετε τη σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου Ρεθύμνης http://www.rethymno.gr, στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ► ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την 50/2018 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε και υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
Ρεθύμνης, των φιλοζωικών σωματείων «Ζωόφιλοι Ρεθύμνης» και «Νοιάζομαι» και του Πανελληνίου
Κτηνιατρικού Συλλόγου για τη λειτουργία του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς. Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας τα φιλοζωικά Σωματεία «Ζωόφιλοι Ρεθύμνου»
και «Νοιάζομαι» θα έχουν την ευθύνη για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων
του Δήμου Ρεθύμνης, θα τα οδηγούν σε ιδιωτικά κτηνιατρεία που θα έχουν συμβληθεί με το Δήμο
όπου θα υποβάλλονται σε τεστ για τη Leishmania spp., σε εμβολιασμό κατά των ζωοανθρωπονόσων ,
και στην τοποθέτηση μικροτσίπ και καταγραφή στη Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης. Επίσης θα εκδίδεται και θα λαμβάνεται βιβλιάριο, με καταγεγραμμένο το σκυλί ως
αδέσποτο, και βάσει του παραπάνω βιβλιαρίου το σκυλί θα μεταφέρεται στον παραχωρημένο για
στειρώσεις χώρο σε εθελοντές κτηνιάτρους, για στείρωση.
Με την παρούσα μελέτη θα γίνει προμήθεια τροφών για την υποβοήθηση του έργου των
φιλοζωικών σωματείων «Ζωόφιλοι Ρεθύμνου» και «Νοιάζομαι», για τη σωστή λειτουργία του
προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Οι τροφές θα παραδίδονται τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου Ρεθύμνης στο Άδελε ανάλογα τις
ανάγκες των φιλοζωικών σωματείων.
Πριν την παράδοση θα λαμβάνεται δείγμα από την προσφερόμενη τροφή και αν αυτή δεν είναι
αρεστή από τα αδέσποτα, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα από τον Ανάδοχο παροχής
εναλλακτικής τροφής με ποιοτικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.
Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τη λήξη του συμβατικού αντικειμένου.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Κροκέτες ενήλικων
σκύλων

Να περιέχεται τουλάχιστον 30% πρωτεΐνης, ακατέργαστες ίνες
ίσες ή μεγαλύτερες του 1,5%,ακατέργαστα έλαια και λίπη
τουλάχιστον 15%,ανόργανη ύλη μέγιστη 9%, υγρασία μέγιστο
10 %, Ασβέστιο 1-2 %, Φώσφορο (P) 1-1,5%.
Βιταμίνες: (VIT. A σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από
20.000 UI/kg, VIT. D3 ίση η μεγ. από 1.800 UI /kg , VIT.E ίση ή
μεγαλύτερη από 100 mg/kg.
Ιχνοστοιχεία ή ενώσεις στοιχείων:
Σίδηρο: ίσο ή μεγαλύτερο από 110 mg/kg, Ιώδιο: ίσο ή
μεγαλύτερο από 2 mg/kg, Χαλκό ίσο ή μεγαλύτερο από 9
mg/kg, Μαγγάνιο ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mg/kg, Ψευδάργυρο
ίσο ή μεγαλύτερο από 95 mg/kg, Σελήνιο ίσο ή μεγαλύτερο από
0,2 mg/kg .

2

Κροκέτες
Ανάπτυξης Σκύλων

Να περιέχεται τουλάχιστον 30% πρωτεΐνη, τουλάχιστον 12%
Λίπος , τέφρα λιγότερη από 15 %, Υγρασία μέγιστο 10 % ,
Βιταμίνες: (VIT. A σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από
14.000 UI /kg, VIT. D3 ίση ή μεγαλύτερη από 1.400 UI /kg, VIT. Η
ίση ή μεγαλύτερη από 90mg/kg. ,

3

Τροφή για γάτες

Να περιέχεται τουλάχιστον 30% πρωτεΐνης, ακατέργαστες ίνες
έως 4%,ακατέργαστα έλαια και λίπη τουλάχιστον
10%,ακατέργαση τέφρα έως 10%, υγρασία μέγιστο 10 %,
Ασβέστιο 1-3 %, Φώσφορο (P) 1-2%.

Βιταμίνες: (VIT. A σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 8.000
UI/kg, VIT. D3 ίση η μεγ. από 1.000 UI /kg , VIT.E τουλάχιστον 60
mg/kg.
Ιχνοστοιχεία ή ενώσεις στοιχείων:
Σίδηρος: ίσο ή μεγαλύτερο από 95 mg/kg, Ιώδιο: ίσο ή
μεγαλύτερο από 2 mg/kg, Χαλκός ίσο ή μεγαλύτερο από 9
mg/kg, Μαγγάνιο ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mg/kg, Ψευδάργυρο
ίσο ή μεγαλύτερο από 75 mg/kg, Σελήνιο ίσο ή μεγαλύτερο από
0,1 mg/kg .


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Κροκέτες ενήλικων
σκύλων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ
€

ΣΥΝΟΛΟ €

kg

3.350

0,95

3.182,50

2

Κροκέτες
Ανάπτυξης Σκύλων

kg

7.520

0,97

7.294,40

3

Τροφή για γάτες

kg

1.890

0,92

1.738,80

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό οικον. Έτους 2020 του Δήμου
(ΚΑ: 70.6699.006) με το ποσό των 15.147,47 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .
Το CPV της προμήθειας είναι: 15713000-9 με περιγραφή «Τροφές για κατοικίδια ζώα».
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΒΑΘΜΟΥ Α

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ MCs ΒΑΘΜΟΥ Α

12.215,70
2.931,77
15.147,47

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Κροκέτες ενήλικων
σκύλων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

kg

3.350

2

Κροκέτες
Ανάπτυξης Σκύλων

kg

7.520

3

Τροφή για γάτες

kg

1.890

ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ
€

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα και υπογραφή)

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΣΥΝΟΛΟ €

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(2)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(3):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(4)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ημερομηνία:

……….201…
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(3) Αναγράφεται ολογράφως.
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(2)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(3):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(4)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

(5)

Ημερομηνία :

……….201…
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(3) Αναγράφεται ολογράφως.
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(5) Η ημερομηνία της Υ/Δ πρέπει να είναι μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

