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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ημερ/νία: 09/10/2017

ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 33.882

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ΄΄
Ο Δήμαρχος Λαγκαδά
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς,

βάσει

τιμής

(χαμηλότερη

τιμή)

για

κάθε

τμήμα

ξεχωριστά,

προϋπολογισμού 64.750,32 €.
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2

Πόλη

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

57200

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

ΕL 522

Τηλέφωνο

23943 30236

Φαξ

23940 20049

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ioannis.fotiadis@lagadas.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.lagadas.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
(URL)

www.lagadas.gr

AKRIVES ANTIGRAFO IOANNIS FOTIADIS
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2. Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:

www.promitheus.gov.gr
γ)

Περαιτέρω

πληροφορίες

είναι

διαθέσιμες

από:

την

προαναφερθείσα

διεύθυνση: www.lagadas.gr
3.

Συνοπτική

Περιγραφή

φυσικού

και

οικονομικού

αντικειμένου

της

σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης

είναι εκτέλεση κτηνιατρικών πράξεων, εργασιών και

σήμανσης με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και εργασιών περισυλλογής και προσωρινής
φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Διαχείρισης
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαγκαδά.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες και
85210000-3 Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1

: «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 28.998,00 € πλέον

ΦΠΑ 24% 6.959,52 € ήτοι το ποσό των 35.957,52 €.
ΤΜΗΜΑ 2

: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ», εκτιμώμενης αξίας

23.220,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 5.572,80 € ήτοι το ποσό των 28.792,80 €.
Προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς για όποια από τα δύο
τμήματα ενδιαφέρονται (ΤΜΗΜΑ 1 και ΤΜΗΜΑ 2) με την προϋπόθεση να καλύπτουν
όλη την ποσότητα και τα είδη των παρεχόμενων υπηρεσιών του κάθε τμήματος. Ο
μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα
ορίζεται σε δύο (2).
Η

εκτιμώμενη

αξία

της

σύμβασης

ανέρχεται

στο

ποσό

των

64.750,32

€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 52.218,00 ΦΠΑ:
12.532,32).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της
και ισχύει ως την 31-12-2018.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στο υπ΄ αριθμό 02/2017 τεύχος τεχνικής έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνεται στα τεύχη της παρούσας
σύμβασης.
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4. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές
και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
5. Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται

από

τους

συμμετέχοντες

οικονομικούς

φορείς

(προσφέροντες),

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) του
ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι
ποσό των πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών 522,18 ευρώ,
άλλως εγγυητική επιστολή συμμετοχής που καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) της
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. για το τμήμα που συμμετέχουν.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι τέσσερις (4) μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική
της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου (πχ κοινοπραξία).
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.

7. Παραλαβή προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/11/2017 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 16:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 09/11/2017 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11:00 πμ..
8. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
10. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
α) Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής
που έχει συγκροτηθεί ή θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
γ)

Αν

η

επιτροπή

παραλαβής

κρίνει

ότι

οι

παρεχόμενες

υπηρεσίες

δεν

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
11. Χρηματοδότηση
Η δαπάνη των υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και θα
βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α. των προϋπολογισμών εξόδων 2017 και 2018.
12. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης,
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δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της
παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο
361

του

ν.

4412/2016

(Α΄/147).

Η

προδικαστική

προσφυγή

υποβάλλεται

ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την
επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
13. Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστεμικό Αριθμό: 46701.
Η παρούσα Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:
1. Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών (Οικονομική)
2. Ηχώ των δημοπρασιών (Οικονομική)
3. Ο Λόγος (Ημερήσια Πανελλήνια)
4. Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος (Ημερήσια Πανελλήνια)
Η παρούσα προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται
στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.lagadas.gr στην διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ►
Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Ανακοινώσεις, στις 09/10/2017.
Β.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους ανάδοχο/ους.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ

