ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τίτλος:Προμήθεια ζωοτροφής αδέσποτων σκύλων
Αρ. Μελέτης: 36 /2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της προμήθειας ζωοτροφών σκύλων για το έτος
2019 για την σίτιση των αδέσποτων σκύλων του Δήμου Λεβαδέων.
Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους και έχει εγγραφεί στον Προϋπο λογισμό του έτους 2019 στον Κ.Α. 70.6699.001 συνολικού ποσού 2.000,00 €.
Οι ποσότητες των ζωοτροφών σκύλων που απαιτούνται είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την
υπηρεσία και θα παραδίδονται τμηματικά ή εφάπαξ στο χώρο του Δήμου.
Οι υπό προμήθεια σκυλοτροφές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
Να είναι ξηρά πλήρης τροφή συντήρησης, να μην αλλοιώνεται και να λήγει τουλάχιστον σε ένα (1) έτος
από την παρασκευή της.
Ενδεικτικά συστατικά τροφής:
Δημητριακά, κρέας, ιχνοστοιχεία, ανόργανα άλατα, λίπος κρεατικών, βιταμίνες Α, D3, Ε, αντιοξειδωτικό.
Χημική ανάλυση:
 Πρωτεΐνη 20-25%
 Λίπος 7-10%
 Κυτταρίνη 2-5%
 Υγρασία 8-10%
 Φώσφορος 1,2-1,5%
 Ασβέστιο 1,4-1,8%
 Χαλκός 20-25%
 Αντιοξειδωτικά
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Τίτλος: Προμήθεια ζωοτροφής σκύλων
Αρ. Μελέτης:
36 /2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1

Είδος

Ζωοτροφές σκύλων

Κωδικοί
CPVS

Μον.

Ποσότητα

Τιμή, €

15700000-5

Κιλό

2.016

0,8000

Σύνολο
Φ.Π.Α.

Σύνολο, €

1.612,80
1.612,80

24%

Σύνολο με Φ.Π.Α.

387,07
1.999,87
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Τίτλος:Προμήθεια ζωοτροφής αδέσποτων σκύλων
Αρ. Μελέτης: 36 /2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της μελέτης
Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια ζωοτροφής σκύλων η οποία χρησιμοποιείται για την σίτιση
των αδέσποτων σκύλων του Δήμου στα πλαίσια της επίβλεψης και φροντίδας για την επανένταξή τους στο
οικείο τους περιβάλλον μετά την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Σκύλων που εφαρ μόζει ο Δήμος Λεβαδέων με την συνεργασία του Φιλοζωικού Σωματείου με την επωνυμία ΄΄ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΦΙΛΟΖΩΟΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΄΄.
ΑΡΘΡΟ 2: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής.
ΑΡΘΡΟ 3: Χρόνος και τόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η ανωτέρω εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα αρχίσει με την ανάθεση και θα λήξει με την παράδοση
των υλικών, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.
Οι ποσότητες των υλικών που απαιτούνται είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την υπηρεσία και
θα παραδίδονται τμηματικά , σύμφωνα με την παραγγελία της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4: Συμβατικά στοιχεία


Τεχνική Έκθεση



Ενδεικτικός προϋπολογισμός



Συγγραφή υποχρεώσεων



Υπόδειγμα Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 5: Πληρωμή
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά ή εφ’ άπαξ με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου στο πρωτόκολλο του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 6: Φόροι - τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος, βάσει των κείμενων διατάξεων, υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.
Λιβαδειά

03.05.2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΣΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΙΧΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Τίτλος:

Προμήθεια ζωοτροφής σκύλων

Αρ. Μελέτης: 36 /2019

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

1

Είδος

Ζωοτροφές σκύλων

Κωδικοί
CPVS

Μον.

Ποσότητα

15700000-5

Κιλό

2.016

Τιμή, €

Σύνολο, €

Σύνολο
Φ.Π.Α.

24%

Σύνολο με Φ.Π.Α.

Λιβαδειά ………………………………………………………
Ο Προσφέρων
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