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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα Πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος

έχει ανάγκη να εξασφαλίσει την δαπάνη για τις εργασίες

ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης αστικής πανίδας, ψηφιοποίησης μητρώου αδέσποτων ζώων, ηλεκτρονική δήλωση
καταχώρισης ηλεκτρονικής σήμανσης δεσποζόμενων ζώων, ηλεκτρονική υποβολή καταγγελιών κακοποίησης ζώων, προώθησης
αδέσποτων ζώων σε υιοθεσία, και ζωοφιλικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου
για το έτος 2019.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την
εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του
αποστολέα απαραιτήτως και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :
Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα : Δαπάνες για την Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα Dogs’ Voice
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

27η / 09/ 2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που

ακολουθεί .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.: 15.6473.0008
Αρ. Μελέτης : 99 / 2019
ΠΡ/ΜΟΣ: 14.942,00 €
Η παρούσα μελέτη αφορά σε υπηρεσίες διαχείρισης αστικής πανίδας του Δήμου για το έτος 2019, προκειμένου ο Δήμος να
εξασφαλίσει

την δαπάνη για τις εργασίες ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης αστικής πανίδας, ψηφιοποίησης μητρώου

αδέσποτων ζώων, ηλεκτρονική δήλωση καταχώρισης ηλεκτρονικής σήμανσης δεσποζόμενων ζώων, ηλεκτρονική υποβολή
καταγγελιών κακοποίησης ζώων, προώθησης αδέσποτων ζώων σε υιοθεσία και ζωοφιλικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε
μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου για το έτος 2019

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται με μέσα και προσωπικό του αναδόχου.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης για την συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στo οικονομικό έτος 2019 και εντός της
χρονικής διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί προς τούτο.
Η συνολική δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 14.942,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα
χρηματοδοτηθεί τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2019, με Κ.Α.: 15.6473.0008 ,
με τίτλο Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα Dogs’ Voice
Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από ιδίους πόρους.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ
Σκοπός της υπηρεσίας είναι η αποτελεσματικότερη και πλήρη οργάνωση των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων του Δήμου
Ελευσίνας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ν. 4039/2012. Συγκεκριμένα μέσω της αξιοποίησης
καινοτόμων εφαρμογών και σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης αστικής πανίδας θα γίνει η καταγραφή και ψηφιοποίηση όλων
των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων και αφ ετέρου θα υλοποιηθεί σε όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου εκπαιδευτικό
πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας με θέμα το σεβασμό στα ζώα. Για την πραγματοποίηση αυτού και μέσω της
προμήθειας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με διαδικτυακή εφαρμογή θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:
1. Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης αστικής πανίδας: παροχή και συντήρηση ειδικού́ micro-site, το οποίο θα διασυνδεθεί́ με
την κεντρική́ ιστοσελίδα του Δήμου στο οποίο θα τηρούνται η ψηφιοποίηση του μητρώου αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων,
οι δηλώσεις ηλεκτρονικής σήμανσης δεσποζόμενων ζώων, η ηλεκτρονική υποβολή καταγγελιών κακοποίησης ζώων, η ανάρτηση
των αδέσποτων ζώων του Δήμου προς υιοθεσία, η εξυπηρέτηση δημοτών και η τήρηση ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής
αιτημάτων που σχετίζονται με τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς του Δήμου.
2. Υπηρεσία ηλεκτρονικής δήλωσης αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσης δεσποζόμενων ζώων για τους δημότες Ελευσίνας
και ψηφιοποίηση μητρώου: Οι δημότες Ελευσίνας θα μπορούν μέσω της σελίδας του Δήμου Ελευσίνας στο
www.strayvoice.org/eleusina να δηλώσουν στο Δήμο τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης του κατοικίδιου τους (υποχρέωση που
πηγάζει από τον ν.4039/2012) και να λάβουν δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης αναφορικά με επόμενο ετήσιο κτηνιατρικό έλεγχο
του κατοικίδιου τους.
3. Υπηρεσία ψηφιοποίησης μητρώου αδέσποτων ζώων Δήμου Ελευσίνας: Στην πλατφόρμα διαχείρισης αστικής πανίδας του
Δήμου Ελευσίνας στο www.strayvoice.org/eleusina θα καταχωρούνται ψηφιακά όλα τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέχθησαν
καθώς και κάθε ενέργεια περίθαλψης, θεραπείας και φιλοξενίας που πραγματοποιήθηκαν ανά ζώο. Στο προφίλ κάθε ζώου θα
τηρούνται: αναλυτική́ καρτέλα ανά́ ζώο η οποία περιλαμβάνει πλήρες προφίλ του ζώου (φύλο, φυλή, ηλικία), κατάσταση υγείας
και ιατρικό́ ιστορικό́, αριθμό́ ηλεκτρονικής σήμανσης, καταγραφή́ εξετάσεων, θεραπειών που ακολουθηθήκαν, ημερομηνία, τόπο
περισυλλογής και επανένταξης (ή φιλοξενίας) του ζώου καθώς και αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ζώου αναφορικά́ με την
επικινδυνότητα επανένταξης αυτού́ στο αστικό́ περιβάλλον καθώς και τυχόν αποφάσεις της πενταμελούς επιτροπής για τα
αδέσποτα του Δήμου Ελευσίνας που τυχόν αφορούν σε υιοθεσία, ευθανασία ή άλλο θέμα.
4. Ηλεκτρονική Φόρμα Δημότη εξυπηρέτησης Δημότη: Μέσα από τη φόρμα δημότη οι δημότες Ελευσίνας θα μπορούν να
ενημερώνουν το Δήμο σε θέματα που αφορούν σε αδέσποτα ζώα, να λαμβάνουν πληροφορίες για το πρόγραμμα εμβολιασμού
και στειρώσεων του Δήμου, να καταγγέλλουν περιστατικά κακοποίησης ζώων να δηλώνουν απώλεια ζώου ή να αιτούνται την
υιοθεσία ζώου που ανήκουν στον Δήμο Ελευσίνας. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης Δημότη υποστηρίζει και τηλεφωνική γραμμή

αστικής χρέωσης στην οποία οι Δημότες Ελευσίνας μπορούν να απευθύνονται αναφορικά με θέματα που άπτονται της
διαχείρισης αστικής πανίδας του Δήμου Ελευσίνας.
5. Ενημερωτικές καμπάνιες αναφορικά με το σεβασμό στα ζώα σε μαθητές Δημοτικού: Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει να
οργανώσει και να πραγματοποιήσει κατά το σχολικό έτος 2019-2020 εκπαιδευτικό φιλοζωικό πρόγραμμα σε όλα τα Δημοτικά
Σχολεία εντός των ορίων του Δήμου Ελευσίνας με θέμα τον σεβασμό στα ζώα, την ορθή προσέγγιση αδέσποτων ζώων και την
κατανόηση της φύσης των ζώων με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με την αστική πανίδα.
6. Υπηρεσίες προώθησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου σε υιοθεσίες μέσω Διαδικτύου:
Ο ανάδοχος θα συντάξει και θα οργανώσει ενημερωτικές καμπάνιες που θα αφορούν στην προώθηση των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς του Δήμου μας σε υπεύθυνες υιοθεσίες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα θα δημιουργήσει το κατάλληλο υλικό
προώθησης και θα φροντίσει για την ανάρτηση αυτού σε σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας εντός του Δήμου Ελευσίνας ενώ
παράλληλα θα δημιουργήσει ψηφιακή καμπάνια (spot) που θα προβληθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον ιστότοπο του
Δήμου Ελευσίνας καθώς και στη σελίδα του Δήμου στο www.strayvoice.org/eleusina .
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

Περιγραφή

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή χωρίς

Δαπάνη με ΦΠΑ

ΦΠΑ
1.

Συντήρηση πλατφόρμας διαχείρισης

2.500,00€

1

2.500,00€

3.100,00€

3,5€

1.000

3.500,00€

4.340,00 €

2.000,00€

1

2.000,00€

2.480,00€

5,00€

410

2.050,00€

2.542,00€

40,00€

50

2.000,00€

2.480,00€

αστικής πανίδας.
2.

Ψηφιοποίηση μητρώου αδέσποτων και
δεσποζόμενων ζώων του Δήμου.

3.

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής καταγγελίας
κακοποίησης ζώων.

4.

Υπηρεσίες προώθησης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς του Δήμου σε υιοθεσίες μέσω
διαδικτύου.

5.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφορικά με
το σεβασμό στα ζώα σε μαθητές όλων των
δημοτικών σχολείων του Δήμου.
ΣΥΝΟΛΟ

12.050,00

ΦΠΑ

2.892,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.942,00
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° : Αντικείμενο προμήθειας.
Η μελέτη αυτή αφορά στην «παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αστικής πανίδας του Δήμου», για την εύρυθμη και ασφαλή
προστασία αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις.
H εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
β) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016
γ) την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.

Άρθρο 3° : Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της εργασίας.
Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 14.942,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ, θα βαρύνει την υπό Κ.Α.: 15.6473.0008
πίστωση του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου .
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση με τους όρους που θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής (παρ.2,αρθρο 86
του Ν.4412/16).
Άρθρο 4° :Σύμβαση
Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δικαίωμα παράτασης μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων
οργάνων και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στον προϋπολογισμό.
Επίσης στην περίπτωση απορρόφησης του προϋπολογισμού πριν την λήξη της σύμβασης, να δύναται να συντελείται η λήξη
αυτής με ενέργειες της υπηρεσίας επειδή δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο.
Ο Ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και για την
υπογραφή της συμβάσεως για την ομάδα για την οποία έχει επιλεγεί.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να αναπροσαρμοσθεί στις περιπτώσεις:
1. Η σύμβαση τερματίζεται με τη συμπλήρωση αθροιστικά του συνολικού ποσού της πριν τη λήξη της.
2. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί με απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων στην περίπτωση που δεν εξαντληθεί όλο το
ποσό όταν λήξει η ισχύς της με τη σύμφωνη γνώμη του ανάδοχου.
Άρθρο 5°: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου.
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν.
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν εφόσον δεν, παρέδωσε υπηρεσίες μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε.

Άρθρο 6° : Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεις, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την διενέργεια
των εργασιών.
Άρθρο 6ο: Πλημμελής εκτέλεση υπηρεσιών.
Εφ’ όσον οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εκτελούνται με ελαττωματικό τρόπο, ο ανάδοχος
υποχρεούται σε επανάληψη ή βελτίωση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της σύμβασης.
Άρθρο 7° Παραλαβή.
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να
προτείνει την τέλεια απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή υπηρεσιών.
Εφ΄ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης
προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον

προσφορότερο τρόπο.
Άρθρο 8°: Τρόπος πληρωμής.
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου για την ίδια υπηρεσία είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
υπηρεσίας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών με το πέρας της εργασίας.
Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ.
Άρθρο 9ο: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά.
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.) από τους

διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’ εδάφιο στην παρ. 9
του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως
20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
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
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.»)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία είναι
υπόχρεος /α ( αν κάποιος απασχολεί προσωπικό να καταθέσει και την προσωπική του βεβαίωση από το ΕΦΚΑ αν όχι να
υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση πως δεν απασχολεί προσωπικό )
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου.
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.) όπου θα φαίνεται το επάγγελμα .
Άρθρο 10ο

- Πληρωμή

Σύμφωνα με τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5,«Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και
δημοσίων αρχών», άρθρο 4 οδηγίας 2011/7,η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές
ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφληση του. (π.χ
ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
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