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Αρ. Μελέτης : 7/2019
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια: «Ζωοτροφών» για τις ανάγκες του
Δήμου Σπάρτης του έτους 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.585,12 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προμήθεια είναι απαραίτητη στα πλαίσια της διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και αναμένεται να καλύψει μέρος των υποχρεώσεών του Δήμου που
απορρέουν από τη νομοθεσία: Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 32 τ. Α΄/11-02-2012) και Ν.4235/2014
(ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11-2-2014).
Αναλυτικά η ανωτέρω προμήθεια αφορά:
Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ενήλικων ζώων
και κουταβιών).
Για την προμήθεια έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 49.600,00 € στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, ΚΑΕ 15-6632.005 με τίτλο «Προμήθεια
ζωοτροφών».
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και με το
Νόμο 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) ως ισχύουν.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των
προμηθευόμενων ειδών. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στην συνολική τιμή των ειδών.
Στην προσφορά του αναδόχου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι τιμές μονάδος των
ειδών σε ευρώ, το ποσοστό του ΦΠΑ και το γενικό σύνολο της δαπάνης. Η προσφορά δεν
μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες
του Δήμου ύστερα από έγγραφη παραγγελία προς τον προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς
θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια ζωοτροφών κατάλληλων για τη σίτιση ζώων συντροφιάς (σκύλων).
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Συστατικά ζωοτροφών: Δημητριακά, κρέας και ζωικά παράγωγα, έλαια και λίπη,
παράγωγα φυτικής προέλευσης, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες.
Aνάλυση ζωοτροφών για ενήλικα ζώα:
α) Ολική πρωτεΐνη σε ποσοστό min 24%
β) Ολικές λιπαρές ουσίες σε ποσοστό min 9%
γ) Τέφρα σε ποσοστό μέχρι max 8%
δ) Ολικές ινώδεις ουσίες σε ποσοστό 2% έως 3,5%
ε) Υγρασία σε ποσοστό μέχρι max 9%
Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ
Συστατικά ζωοτροφών: Δημητριακά, κρέας και παράγωγα αυτού, ψάρι και παράγωγα
αυτού, έλαια και λίπη, παράγωγα φυτικής προέλευσης, μαγιά, μεταλλικά στοιχεία,
βιταμίνες.
Aνάλυση ζωοτροφών για κουτάβια:
α) Ολική πρωτεΐνη σε ποσοστό min 30%
β) Ολικές λιπαρές ουσίες σε ποσοστό min 11%
γ) Τέφρα σε ποσοστό μέχρι max 8%
δ) Ολικές ινώδεις ουσίες σε ποσοστό max 3%
ε) Υγρασία σε ποσοστό μέχρι max 9%
στ) Ασβέστιο min 1,2%
ζ) Φώσφορος min 0,9%
Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να πληρούν τις ισχύουσες
αγορανομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι συσκευασμένα
σε άθικτα – καθαρά μέσα (σε σάκους έως είκοσι (20) κιλών), με όλες τις απαραίτητες
ενδείξεις και τη σύστασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ο χρόνος ζωής της ζωοτροφής να
είναι όχι λιγότερος από 12 μήνες κατά την παράδοση.
Σε περίπτωση παράδοσης ζωοτροφής εκτός των προδιαγραφών και μετά την λήψη των
αποτελεσμάτων από την δεύτερη ανάλυση επιβεβαίωσης, ο ανάδοχος-προμηθευτής
υποχρεούται να προσφέρει αντίστοιχης ποσότητας ζωοτροφή που τυχόν καταναλώθηκε
για την σίτιση των ζώων, προσαυξημένη ή μειωμένη ανάλογα των προδιαγραφών κατά τα
min ή max τιθέμενων ορίων στις αρχικές προδιαγραφές και στις υπό έλλειψη ουσίες, κατά
τουλάχιστον 20% των αρχικών ζητουμένων.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1
2

Περιγραφή
προμήθειας
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ για
ενήλικα ζώα
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ για
κουτάβια

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

ΚΙΛΑ

55.120

0,70

38.584,00

ΚΙΛΑ

1.560

0,90

1.404,00

ΣΥΝΟΛΟ καθ. αξίας

39.988,00

ΦΠΑ 24%

9.597,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49.585,12
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια: «Ζωοτροφών» συνολικού
προϋπολογισμού 49.585,12€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η ανάθεση των προμηθειών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των:
o Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7-6-2010): περί Προγράμματος «Καλλικράτης», αρθ.72:
«Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες», όπως ισχύει.
o Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
o Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/τ.Α΄/11-02-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως ισχύει
Άρθρο 3ο:
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία των υπηρεσιών κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Το Συμφωνητικό
2. Η διακήρυξη
3. Ο Προϋπολογισμός
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Η τεχνική περιγραφή
Άρθρο 4ο
Τρόπος διενέργειας - εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η σύναψη
σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά. Η κατακύρωση της
προμήθειας στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στην συνολική τιμή
των ειδών.
Άρθρο 5ο
Εγγυήσεις
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Άρθρο 6ο
Χρόνος εκτέλεσης
Η προμήθεια θα εκτελεστεί μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες
του Δήμου ύστερα από έγγραφη παραγγελία προς τον προμηθευτή.

Άρθρο 7ο
Παραλαβή προμηθειών
Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο και
σημεία που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικώς για το θέμα αναφερόμενα στη σύμβαση και
Ν.4412/2016.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου ύστερα από έγγραφη παραγγελία προς
προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

στα
στο
και
τον

Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις αναδόχου
Κατά την διάρκεια της σύμβασης και σε τρείς (3) εκ του συνόλου των τμηματικών
παραλαβών θα πραγματοποιηθεί λήψη δείγματος για τη διενέργεια ανάλυσης και ελέγχου
σε ελληνικό, με αναγνώριση - πιστοποιημένο εργαστήριο ως προς την περιεκτικότητα σε:
α) Νιτρικά – Νιτρώδη
β) Αμμωνιακά – Ουρία
γ) Μελαμίνη
δ) Ολικά αζωτούχα
ε) Ολικά λιπαρά
στ) Ολικές ινώδεις ουσίες
Τα έξοδα των αναλύσεων θα βαρύνουν απευθείας τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση παράδοσης ζωοτροφής εκτός των προδιαγραφών και μετά την λήψη των
αποτελεσμάτων από την δεύτερη ανάλυση επιβεβαίωσης, ο ανάδοχος-προμηθευτής
υποχρεούται να προσφέρει (χωρίς επιβάρυνση του Δήμου) αντίστοιχης ποσότητας
ζωοτροφή που τυχόν καταναλώθηκε για την σίτιση των ζώων, προσαυξημένη ή μειωμένη
ανάλογα των προδιαγραφών κατά τα min ή max τιθέμενων ορίων στις αρχικές
προδιαγραφές και στις υπό έλλειψη ουσίες, κατά τουλάχιστον 20% των αρχικών
ζητουμένων. Επίσης στην περίπτωση που από τις αναλύσεις προκύψει ότι η ζωοτροφή
είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των
ποσοτήτων που δεν έχουν καταναλωθεί με αντίστοιχη ποσότητα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και χωρίς επιβάρυνση του Δήμου.
Άρθρο 9ο
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που του
ορίζεται, κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο,
κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία.
Άρθρο 10ο
Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προμήθειας είναι ακατάλληλο, ο
προμηθευτής οφείλει να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω
επιβάρυνση της υπηρεσίας. Για την επίλυση διαφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 11ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις,
Ο ανάδοχος 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 κατά την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 12ο
Τρόπος πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά ανάλογα με τις προσφερόμενες προμήθειες,
σύμφωνα με τη διαδικασία του Ν.4412/2016 και με την επιφύλαξη των υπολοίπων
άρθρων που αφορούν την πληρωμή και περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται
από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Άρθρο 13ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά στοιχεία προσφοράς
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις
προδιαγραφές απορρίπτονται.
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