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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.993,60€ με το Φ.Π.Α., αναφέρεται
στην προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων και
γατιών) στο Δήμο Λευκάδας.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021)
Υπηρεσιών) όπως
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο Δήμος Λευκάδας πρόκειται να προμηθευτεί τροφή για σκύλους και γάτες με τις παρακάτω
προδιαγραφές:
α. Τροφή σκύλων
Η τροφή σκύλων θα είναι άριστης ποιότητας και θα έχει περιεκτικότητα:
• Πρωτεϊνες: το ελάχιστο 22%,
• Λιπαρά: το μέγιστο 12%,
• Τέφρα: το μέγιστο 10%,
• Ινώδεις ουσίες: το μέγιστο 4%,
• Υγρασία: το μέγιστο 10%
Η συσκευασία θα είναι σε τσουβάλια(σε μορφή κροκέτας) των 20 κιλών.
β. Τροφή γατών
Η τροφή γατών θα είναι άριστης ποιότητας και θα έχει περιεκτικότητα
• Πρωτεϊνες: το ελάχιστο 30%,
• Λιπαρά: το μέγιστο 12%,
• Ινώδεις ουσίες: το μέγιστο 6%,
• Υγρασία: το μέγιστο 10%
Η συσκευασία θα είναι σε τσουβάλια(σε μορφή κροκέτας) των 20 κιλών
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά του προϊόντος στην έδρα του Δήμου.
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3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Περιγραφή της παρεχόμενης Προμήθειας :

Α/
Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΓΑΘΩΝ
Ξηρή Τροφή για
ενήλικους σκύλους
σε κροκέτες
(Συσκευασία
των
20 κιλών)
Ξηρή Τροφή για
γάτες(Συσκευασία
των20 κιλών)

Ποσότητα
(τεμάχια)

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδος

140

12,00€

220

18,00€

CPV

15713000-9

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

1.680,00€

3.960,00€

Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.

5.640,00€

Φ.Π.Α. 24%

1.353,60€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Συμβατικό Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση της προμήθειας ζωοτροφών για τη
σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) του Δήμου Λευκάδας.
Η σχετική δαπάνη η οποία ανέρχεται στα 6.993,60€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
θα βαρύνει τον ΚΑ: 00-6495.042 με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών- εξοπλισμού(ταΐστρες,
ποτίστρες)» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε με
2. Τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α /́ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει.
4. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
5. Ν. 4830/2021(ΦΕΚ Α΄ 169/18.09.2021)«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων
συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
6. Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
7. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.
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Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία.
Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας με σειρά ισχύος είναι :
1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Οικονομική Προσφορά

Άρθρο 4ο: Ανάθεση- Παραλαβή.
Η ανάθεση θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση)
με βάσει την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή). Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της προμήθειας σε τρίτους ή υπεργολάβους.
Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να παραδώσει τα προς
προμήθεια είδη μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας και να την ολοκληρώσει μέχρι το τέλος
του 2021. Ως τόπος παράδοσης των ζωοτροφών , ορίζεται η αποθήκη του Δήμου εντός του
Διοικητηρίου. Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης
οποιουδήποτε είδους επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά, γιατί η
προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση αναλαμβάνοντας τη προμήθεια να την
εκτελέσει μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Η παραλαβή των υλικών, θα γίνεται κάθε
φορά από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 5ο: Πλημμελής κατασκευή.
Η καταλληλότητα (ημερομηνία Λήξης ) των ζωοτροφών θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
ένα έτος από την ολοκλήρωση της προμήθειας.
Εάν τα προς προμήθεια είδη δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή διαπιστωθεί
απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, η
υπηρεσία μπορεί να προτείνει την αντικατάσταση των ειδών ή την τέλεια απόρριψή τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εφ’
όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της υπηρεσίας εντός της
οριζόμενης από αυτήν προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση σε
βάρος του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά της,
τρόπο.
Άρθρο 6ο: Επίλυση διαφορών -Έκπτωση του Αναδόχου.
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου ο δήμος διατηρεί το
δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος της προμήθειας και εφόσον ο ανάδοχος
δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 7ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα πληρωμής του, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον
Δήμο.

6

Άρθρο 8ο: Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, καθώς το ποσό της σύμβασης δεν ξεπερνά τις 20.000€.
Άρθρο 9ο: Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδίδεται από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας στο όνομα του εντολοδόχου, μετά την παραλαβή της
προμήθειας και εφόσον η αρμόδια υπηρεσία βεβαιώσει την καλή εκτέλεση της προμήθειας με
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την εκτέλεση
αυτής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
Λευκάδας τα απαραίτητα σχετικά παραστατικά και στοιχεία πληρωμής .
Επίσης, οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί εγγράφως από την υπηρεσία και αφορά στην
τήρηση των όρων της παρούσας, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση διόρθωσή του.
Άρθρο 11ο: Τεχνικές Προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην παρούσα.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

/

/2021

μέχρι

λήξη σύμβασης

ΟΝΟΜΑ : ………………………………………………………….
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………… ………………………..……………………………………………………..
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :…………………………………………………………………………………..
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :………………………………………… ……………………………..
ΚΑΤΟΙΚΟΣ : …………………………….. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :……………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :………………………………………….. Α.Φ.Μ. ………………………….………………………
για τον Δήμο Λευκάδας
Κατόπιν της με αριθμ. ……../…..-….-2021 πρόσκλησης προσφέρω το ποσό των
……………………………………………... ευρώ- συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ως
κάτωθι:

Α/
Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΓΑΘΩΝ
Ξηρή Τροφή για
ενήλικους σκύλους
σε κροκέτες
(Συσκευασία
των
20 κιλών)
Ξηρή Τροφή για
γάτες(Συσκευασία
των20 κιλών)

Ποσότητα
(τεμάχια)
CPV

15713000-9

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδος

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

140

220

Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Λευκάδα ….. / ….. / 2021
Ο προσφέρων
(υπογραφή/σφραγίδα)
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