«ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ»
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 54.907,20 ΕΥΡΩ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 90512000-9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2016
Κ.Α. : 70.6162.0014

ΧΡΗΣΗ:

2017-2018

«ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 54.907,20 ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1.

Τεχνική Περιγραφή

2.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3.

Συγγραφή Υποχρεώσεων

4.

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

ΛΑΜΙΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2016

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ»
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 54.907,20 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΣΗ: 2017-2018
Κ.Α. : 70.6162.0014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η διάθεση των υποπροϊόντων που παράγονται στα Δημοτικά
Σφαγεία Λαμίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προβλέπονται για ένα έτος από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης οι εργασίες παραλαβής, μεταφοράς αδρανοποίησης και αποτέφρωσης των
υποπροϊόντων όπως η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει.
Ειδικότερα, προβλέπεται : α) τηλεφωνική ειδοποίηση για το χρόνο παραλαβής των υποπροϊόντων, β) πριν και
μετά την παραλαβή των υποπροϊόντων ζύγιση του μεταφορικού μέσου, για την απόκτηση απόβαρου και
μικτού βάρους, σε μια από τις γεφυροπλάστιγγες που βρίσκεται κοντά στα Σφαγεία σε συνεννόηση με το
Γραφείο του Σφαγείου, γ) παράδοση στα ψυγεία υποπροϊόντων του σφαγείου κενών απολυμασμένων κάδων
για τη συλλογή των υποπροϊόντων που θα παραληφθούν από τον ανάδοχο στην επόμενη παραλαβή, δ)
παραλαβή των κάδων με τα ζωικά υποπροϊόντα κατηγορίας 1, 2 & 3 του Καν (ΕΚ) 1069/2009 που
παράγονται στην εγκατάσταση ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ, από τα ψυγεία του Σφαγείου, ε) έκδοση των
απαραίτητων παραστατικών και εγγράφων στ) μεταφορά των υποπροϊόντων σε μονάδα η οποία διαθέτει την
απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και τον αντίστοιχο κωδικό έγκρισης βάσει της εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας και ζ) αδρανοποίηση, αποτέφρωση των υποπροϊόντων.
Σκοπός της υπηρεσίας είναι η νόμιμη διάθεση των υποπροϊόντων εξασφαλίζοντας έτσι με τον τρόπο αυτό τη
σωστή λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις παραπάνω εργασίες για χρονικό διάστημα ενός έτους ανέρχεται στο
τελικό ποσό των 54.907,20 ευρώ (€). Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος του κωδικού ΚΑ 70.6162.0014
του οικονομικού προϋπολογισμού ετών 2017 και 2018, με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ» και εγγραφή ποσού 55.000,00€ .
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός, με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής όπως προσδιορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΛΑΜΙΑ, 27/12/2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Χρίστος Γκίκας
Γεωπόνος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2016

«ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ»
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 54.907,20 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΣΗ: 2017-2018
Κ.Α. : 70.6162.0014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Kgr

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

1

Παραλαβή μεταφορά και διάθεση
υποπροϊόντων των Δημοτικών Σφαγείων

246.000

0,18

44.280,00

ΣΥΝΟΛΟ

44.280,00

Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ

10.627,20
54.907,20

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ, 03/01/2017
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΛΑΜΙΑ, 27/12/2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χρίστος Γκίκας
Γεωπόνος

Ηλίας Κυροδήμος
Γεωπόνος M.Sc.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ»
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 54.907,20 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΣΗ: 2017-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2016

Κ.Α.

: 70.6162.0014

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του έργου
Η εκτέλεση των εργασιών αφορά σε διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η
συνολική ποσότητα των υποπροϊόντων είναι ανάλογη με τις σφαγές των ζώων που θα πραγματοποιηθούν
στα Δημοτικά Σφαγεία Λαμίας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας υπάγονται στις διατάξεις:
1. του άρθρου 117 του Ν 4412/2016.
2. του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία είναι:
Α) Η Διακήρυξη
Β) Τεχνική έκθεση
Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ε) Οικονομική προσφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 54.907,20 €. Η ανάδειξη του αναδόχου θα
πραγματοποιηθεί με δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική
Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 5 Σύμβαση
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να
προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του, προς υπογραφή της σύμβασης και να
καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6 Εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της
υπηρεσίας (χωρίς ΦΠΑ). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την
οριστική παραλαβή.
ΑΡΘΡΟ 7 Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, που
απασχολεί για τις εργασίες του στους χώρους των Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Λαμιέων, για την
πρόληψη δυστυχημάτων ή ζημιών, σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα.
σελ. 43

Ο ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, υποχρεούται να ασφαλίζει προσωπικό,
μηχανήματα, υλικό, και τρίτους με δικές του δαπάνες, με βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνο υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα σε πρόσωπα,
πράγματα ή ρύπανση του περιβάλλοντος προκληθεί από υπαιτιότητα του, από τη στιγμή έναρξης της
διαδικασίας παραλαβής και καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς των υποπροϊόντων
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τα Δημοτικά Σφαγεία με κατάλληλους απολυμασμένους κάδους,
μέσα στους οποίους θα συλλέγονται τα υποπροϊόντα στα ψυγεία του Σφαγείου μέχρι την επικείμενη
παραλαβή και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να γίνεται η παραλαβή αυτών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εβδομαδιαία αποκομιδή των υποπροϊόντων. Σε περιόδους αιχμής θα
γίνονται και έκτακτες παραλαβές μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση του Σφαγείου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να πιστοποιεί τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ έναντι οποιουδήποτε ελέγχου
για τη σωστή διαχείριση των υποπροϊόντων των σφαγμένων ζώων.
Για κάθε ερμηνεία ή διαφορά που τυχόν προκύψει εξ οιασδήποτε αιτίας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Λαμίας.
Κάθε ασάφεια των παρόντων όρων ερμηνεύεται υπέρ του Δήμου, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί προ του
διαγωνισμού έγγραφες εξηγήσεις.
ΑΡΘΡΟ 8 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 όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 9 Πληρωμή – φόροι – τέλη – κρατήσεις
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους
τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ, 03/01/2017
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΛΑΜΙΑ, 27/12/2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χρίστος Γκίκας
Γεωπόνος

Ηλίας Κυροδήμος
Γεωπόνος M.Sc.
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«ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ»
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 54.907,20 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΣΗ: 2017-2018
Κ.Α. : 70.6162.0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2016

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………… µε
έδρα τ………………………..……………… οδός …………………………………………..………………… αριθµ. ……....….. Τ.Κ.:
…………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: ………………………………………………….…
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της υπηρεσίας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και
των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας αυτής,
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και
αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με την ακόλουθη τιμή μονάδας:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………. ΕΥΡΩ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………. ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Kgr

1

Παραλαβή μεταφορά και διάθεση
υποπροϊόντων των Δημοτικών Σφαγείων

246.000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

……………………………….
(τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – υπογραφή)
σελ. 45

ΔΑΠΑΝΗ

