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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ –
ΠΕΙΡΑΙΑ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης

την

πλέον

συμφέρουσα

από

οικονομική

άποψη

προσφορά

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
προμήθειας σκυλοτροφών, Προϋπολογισμού 51.110,32 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Λακώμματα Σχιστού Περάματος
Τηλ.: 2104015451
Telefax:2104015452
E-mail:syndesm1@otenet.gr
Ιστοσελίδα:www.pesydap.gr
Πληροφορίες : Γ.Κατσαντώνης
Κωδικός NUTS: EL 307
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.pesydap.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφεία του
ΠΕΣΥΔΑΠ που βρίσκονται στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος όπισθεν ΒΙΠΑΣ , κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 15700000-5
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL 307
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια
σκυλοτροφών για το ΔΙΚΕΠΑΖ. Οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες αφορούν στις
ανάγκες του ΔΙΚΕΠΑΖ για ένα χρόνο (2017) και αναφέρονται στον πίνακα 1:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πλήρης ξηρή τροφή για αναπτυσσόμενους σκύλους (κουτάβια)
Πλήρης τροφή ανάπτυξης με κοτόπουλο και ρύζι για κουτάβια ηλικίας μέχρι 1 έτους.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Πρωτεΐνες

28-29%

Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες

14-15%

Ακατέργαστη τέφρα

7-7,5%

Ακατέργαστες διατροφικές ίνες

2-2,5%

DHA

0,05%

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά Kg τροφής):

Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη Α 22.600 IU, Βιταμίνη D3 1.300 IU, Βιταμίνη Ε 105 IU, Σίδηρ
Χαλκός 41mg, Μαγγάνιο 21,9mg, Ψευδάργυρος 462mg, Σελήνιο 0,50mg – Αντιοξειδωτικά.
ΣΥΝΘΕΣΗ: δημητριακά, κρέας και ζωικά παράγωγα (8%, που είναι ισοδύναμο με 16%
ανασυσταμένο κρέας και παράγωγα κρέατος), εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, έλαια
και λίπη, παράγωγα φυτικής προέλευσης, λαχανικά (αποξηραμένη ρίζα σικορέ 1,1%),
ανόργανα άλατα.
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικους σκύλους
Πλήρης τροφή για ενήλικους σκύλους άνω του 1 έτους με βάση το κοτόπουλο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Πρωτεΐνες

25%

Περιεκτικότητα σε λιπαρές

12%

ουσίες
Ακατέργαστη τέφρα

8%

Ακατέργαστες διατροφικές ίνες

3%

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά Kg τροφής):
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη Α 21.000 IU, Βιταμίνη D3 1.200 IU, Βιταμίνη Ε
100 IU, Βιταμίνες συμπλέγματος Β 83,5mg, Σίδηρος 266mg, Ιώδιο 3,3mg, Χαλκός
38mg, Μαγγάνιο 20,3mg, Ψευδάργυρος 429mg, Σελήνιο 0,47mg - Αντιοξειδωτικά

ΣΥΝΘΕΣΗ: δημητριακά, κρέας και ζωικά παράγωγα (8%, που είναι ισοδύναμο με 16%
ανασυσταμένο

κρέας

και

παράγωγα

κρέατος:

4%

κοτόπουλο

κατ’

ελάχιστο),

εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, έλαια και λίπη, παράγωγα φυτικής προέλευσης,
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λαχανικά (αποξηραμένη ρίζα σικορέ 1,1%), ανόργανα άλατα.

Υγρή τροφή (κονσέρβα) για ενήλικους σκύλους
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Ολικές πρωτεΐνες

6-9%

Λιπαρά

3,7-6%

Ολικές κυτταρίνες

0,2-2%

Τέφρα

0,3-2,5%

Υγρασία

75-82%

ΣΥΝΘΕΣΗ: κρέας, κοτόπουλο και υποπροιόντα κρέατος, δημητριακά και ανόργανα
άλατα.
Πλήρης διαιτητική ξηρή τροφή για σκύλους με προβλήματα πεπτικού
συστήματος
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Πρωτεΐνες

25%

Περιεκτικότητα σε λιπαρές

20%

ουσίες
Ανόργανη ύλη

6,9%

Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες

1,6%

EPA & DHA

3g/Kg

Νάτριο

4g/Kg

Κάλιο

7g/Kg

Ωμέγα 3

7g/Kg

Ωμέγα 6

35,2g/Kg

Μεταβολιτέα ενέργεια

4.074Κcal/Kg

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά Kg τροφής):
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη Α 11.400 IU, Βιταμίνη D3 1.000 IU,
Σίδηρος 42mg, Ιώδιο 3,3mg, Χαλκός 8mg, Μαγγάνιο 55mg, Ψευδάργυρος
181mg, Σελήνιο 0,08mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά
ΣΥΝΘΕΣΗ: ρύζι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ζωικά λίπη, καλαμπόκι,
υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, ζύμες, σκόνη αυγού, πούλπα ζαχαροτεύτλων,
έλαιο

σόγιας,

μεταλλικά

άλατα,

φυτικές

ίνες,

ιχθυέλαιο,

φρουκτοολιγοζακχαρίτες, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), εκχύλισμα μαγιάς (ως
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πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), εκχύλισμα ταγίτη (ως πηγή λουτεΐνης).
Για την τήρηση των ανωτέρω προδιαγραφών θα διενεργείται χημική ανάλυση των
τροφών, όποτε κρίνει σκόπιμον η αναθέτουσα αρχή. Η μη τήρηση των ανωτέρω
προδιαγραφών των σκυλοτροφών είναι αιτία αποκλεισμού του αναδόχου και
παρακράτηση ποσού, ανάλογου με τις ποσότητες της σκυλοτροφής που δεν
πληρούν

τις παραπάνω προδιαγραφές ,από την

εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης.
Οι προσφορές θα καλύπτουν πλήρως τα ζητούμενα στοιχεία.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΙΜΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΡΟΦΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Ν

ΠΡΟ Φ.Π.Α.

50

20 €

1000 €

1.900

19 €

36.100 €

50

60,00€

3.000,00 €

1.300

0,86 €

1.118,00€

---

---

41.218,32 €

Πλήρης ξηρή τροφή για
αναπτυσσόμενους
σκύλους
(κουτάβια)/Συσκευασία
14Κg
Πλήρης ξηρή τροφή για
ενήλικους
σκύλους/Συσκευασία
14Κg
Πλήρης διαιτητική ξηρή
τροφή για σκύλους με
προβλήματα πεπτικού
συστήματος/Συσκευασία
14Κg
Υγρή τροφή για
ενήλικους
σκύλους/Κονσέρβα
1.250g
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ 24%

9.892,32 €

ΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ

51.110,32 €

ΦΠΑ

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπονται
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7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
της υπηρεσίας.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του
αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης,
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι
αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
9.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του

ΠΕΣΥΔΑΠ που βρίσκονται στα λακκώματα Σχιστού Περάματος όπισθεν του ΒΙΠΑΣ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Τρίτη 31/01/2017. Η ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ. και η ώρα λήξης 11.30 π.μ. Μετά τη λήξη
της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 10-6699.006 του
προϋπολογισμού

2017

του

Συνδέσμου

(υπ’

αριθ.

488/2016

απόφαση

της

Εκτελεστικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης)
13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία

άσκησής της είναι

πέντε

(5) ημέρες από την κοινοποίηση

της

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.
14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Συνδέσμου www.pesydap.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγόριος Γουρδομιχάλης
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