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ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Σκύρου, προκειμένου να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας ζωοτροφών σανού μηδικής (ομάδα Β )για την διατροφή του
Δημοτικού Σκυριανού Αλόγου καθώς και των αλόγων που φιλοξενούνται κατά περιόδους από την γεωτεχνική υπηρεσία , βάσει της
υπ΄αρ. 3618/1-7-2020 εισηγητικής έκθεσης –μελέτης του Δήμου και κατόπιν της υπ΄αριθμ. 193/2-7-2020 απόφασης του Δημάρχου –ΑΑΥ
Α/455/2020 με (ΑΔΑ:ΨΚΚΡΩ1Σ-ΠΦΝ),περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που σχετίζεται με την παροχή της ανωτέρω προμήθειας, να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά στο
πρωτόκολλο του Δήμου Σκύρου, έως και την 12-8-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μμ.
Ο Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.961,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13 %
για την κάλυψη της ανάγκης του Δήμου Σκύρου.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία Ν. 4412/2016 , µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάση τιµής (χαµηλότερη
τιµή),εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η οικονομική προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης υποβάλλεται, είτε απ ευθείας στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας
του Δήμου Σκύρου, είτε μέσω email :dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr ή με φαξ :2222091716.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή (ονομασία, ΑΦΜ, διεύθυνση,
τηλέφωνα, φαξ, είδος εταιρείας, κλπ).
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Σκύρου έτους 2020.
H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με την μελέτη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στο site του Δήμου Σκύρου .
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου στο τηλ. 22223-50319,
Κοντομανώλη Αμέρισσα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Σκύρου
Μαυρίκος Κ.Νικόλαος


Επισυνάπτεται η σχετική υπ ΄αρίθμ 3618/1-7-2020 εισηγητική έκθεση / μελέτη και το έντυπο της αίτησης κατάθεσης της
οικονομικής προσφοράς του Δήμου .
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προς
ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας καταθέτω …………………..
………………………………………

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:……………………………….

………………………………………..

ΕΙΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:………………….. ….

……………………………………….

ΑΦΜ:……………………………………….

………………………………………..

Δ/ΝΣΗ…………………………………. ….

………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:…………………………. ….

……………………………..................

ΦΑΞ:…………………………………………

…………………………………….

MAIL:…………………………… …..

………………………………………

Ε-

……………………………………..
.…………………………………….
Περί…………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

……………………………………..
Σκύρος……………………………..

………Αιτ……….

Αριθ. Πρωτ………………………….
Ώρα κατάθεσης της προσφοράς:…………………..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ζωοτροφές
Ημερομηνία: 3618 / 01-07-2020

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ 3 του Ν. 3536/07 …… «οι μελέτες παροχής υπηρεσιών
και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν
απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της
υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της
αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων……»
Σύμφωνα με το Νόμο 4039 του 2012 (ΦΕΚ 15/Α΄ 2-2-2012) οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν να φροντίζουν και
διαχειρίζονται τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που υπάρχουν στα διοικητικά τους όρια (Άρθρο 9)
Στα αδέσποτα οι Δήμοι σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις ή με φιλόζωους πολίτες πρέπει να παρέχουν τροφή και νερό,
καθώς και να φροντίζουν για την υγεία και την ευζωία τους. Για τον λόγο αυτό πρέπει ο Δήμος μας να προμηθευτεί ζωοτροφές
για σκύλους και γάτες, περίπου 300 ζώα. Ομάδα Α
Επιπρόσθετα στην παρούσα μελέτη αποτυπώνονται και οι ανάγκες της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου για την
προμήθεια ζωοτροφών σανού για την διατροφή του Δημοτικού Σκυριανού Αλόγου (Έκτορας) καθώς και των αλόγων που
φιλοξενούνται και φροντίζονται από τον Δήμο Σκύρου (Γεωτεχνική Υπηρεσία) κατά περιόδους. Ομάδα Β
Προτείνεται να γίνει δέσμευση ποσού 4.936,44 € σε βάρος του κωδικού 35-6692.002 με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών», που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Α/Α
1.

2.

3.

ΟΜΑΔΑ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ξηρά τροφή για γάτες πλούσια σε πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης σε ποσοστό
πάνω από 25%, εμπλουτίσμένη με μικρή ποσότητα υδατανθράκων και
περιεκτικότητα σε λίπος σε ποσοστό μικρότερο του 12%
Ξηρά τροφή για σκυλιά πλούσια σε πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης σε
ποσοστό πάνω από 21%, εμπλουτίσμένη με μικρή ποσότητα υδατανθράκων
και περιεκτικότητα σε λίπος σε ποσοστό μικρότερο του 10%
ΟΜΑΔΑ Β
Σανός Μηδικής, Ξηρά Ουσία:850γρ/χγρ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Σακί 20
κιλών

125

Σακί 20
κιλών

40

ΚGR ή
Τόνος

11.200 KGR
ή
11.2 τόνοι

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έχοντας υπόψη τα εξής:
Τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκύρου οικονομικού έτους 2020
Το γεγονός ότι υπάρχει επαρκής πίστωση στον Κ.Α. 35-6692.002 με ονομασία «Προμήθεια Ζωοτροφών»
Τις ανάγκες Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια αγαθών, καταλήξαμε στα ακόλουθα:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ξηρά τροφή για γάτες
πλούσια σε πρωτεΐνες
ζωικής προέλευσης σε
ποσοστό πάνω από
25%,
Ξηρά τροφή για σκυλιά
πλούσια σε πρωτεΐνες
ζωικής προέλευσης σε
ποσοστό πάνω από
21%,
Σανός Μηδικής, Ξηρά
Ουσία:850γρ/χγρ

1.

2.

3.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%
&13%

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ
24% &13%

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

Σακί 20
κιλών

125

15,32

1.915,00 €

459,60 €

2.374,60 €

Σακί 20
κιλών

40

12,10

484,00 €

116,16 €

600,16 €

Kgr ή
τόνος

11.200 kgr

0,155

1.736,00 €

225,68 €

1.961,68 €

4.135,00 €

801,44 €

4.936,44 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στις τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι ευρώ και
σαράντα τεσσάρων λεπτών (4.936,44€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για την ξηρά τροφή και 13% για το σανό
μηδικής.
Η αναφερόμενη δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην
παράγραφο της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας.

2.

Η ανάθεση της προμήθειας και της εργασίας – προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση από
τον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις:

του άρθρου 209 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') (Δ.Κ.Κ), όπως αυτό συμπληρώθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του του N. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄): «…Για την απευθείας ανάθεση
απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων
δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου…»και διατηρήθηκε σε ισχύ
με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007.

του άρθρου 80 του Ν. 2362/1995 για υποχρεωτική σύναψη σύμβασης, εάν η αξία της προμήθειας ανέρχεται
σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ (όπως αναπροσαρμόσθηκε το όριο με την 2/59649/0026/17.10.2001
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1427 Β΄).

του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με ημερομηνία έναρξης την 8-8-2016.

των άρθρων 118 και 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τεύχος Α) περί δημοσίων συμβάσεων , όπου οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στην διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης εφόσον η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000,00€.

Όλη τη λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία

3.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: Απευθείας ανάθεση από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής μετά
από συλλογή προσφορών, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν, περίπτωση 2
άρθρο 118 και άρθρο 328 του Ν.4412/2016 .

4.

Υπογραφή Σύμβασης: Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η
σύμβαση συντάσσεται με τους όρους της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και της προσφοράς του
μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή. Σύμφωνα με Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 2362/1995
υποχρεωτική είναι η σύναψη σύμβασης, εάν η αξία της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ
(όπως αναπροσαρμόσθηκε το όριο με την 2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1427 Β΄).

5.

Η παράδοση των ποσοτήτων των αγαθών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται
στην παρούσα. Εφόσον κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να
ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

6.

Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό
διάστημα μίας (1) ημερολογιακής ημέρας να εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των υλικών.

7.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει οριστεί με απόφαση αρμόδιου
οργάνου και θα πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων αγαθών (άρθρα 208 και 221 του
Ν. 4412/2016).
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8.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την προμήθεια αγαθών και εφόσον προκύπτει
αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας με την έκδοση, κάθε φορά, σχετικού νόμιμου φορολογικού
παραστατικού του προμηθευτή με την παραλαβούσα ποσότητα των υλικών και έκδοση σχετικού χρηματικού
εντάλματος πληρωμής από τον Δήμο (με ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης 60 ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής του παραστατικού) που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, ύστερα την παραλαβή των υλικών
του σχετικού παραστατικού, από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

9.

Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς
και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή,
σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Σκύρος, 01/07/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος του τμήματος
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΕΡΣΙΝΗ
ΔΕ1 Δ/ΚΟΥ

Σκύρος, 01/07/2020
Ο Συντάξας υπάλληλος
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ
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