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aanbestedende
diensten

Opvang en vervoer dieren

Deadline 24 maart 2022 11:00 uur

Aanbestedende dienst Gemeente Den Haag
Adres Spui 70
Postcode 2511 BT
Plaats Den Haag
Originele publicatie TenderNed

Omschrijving
De gemeente Den Haag heeft de wettelijke taak (artikel 5:8 lid 3 burgerlijk
wetboek) om gevonden hulpbehoevende dieren (dieren met een
vermoedelijke eigenaar) te vervoeren en minimaal twee weken te
bewaren en te verzorgen. Tevens is de gemeente verantwoordelijk voor
het verwijderen van dode (gezelschaps)dieren van de openbare weg.
Gemeenten zijn vrij deze taak naar eigen inzicht in te vullen. Het om de
volgende taken: - De opvang van honden en katten - Onderdeel van de
taak is de extra verzorging en enting van jonge kittens. - Het vervoer en
het zorg dragen voor de destructie van kadavers door een erkend bedrijf.
- Vervoer van gevonden gezelschapsdieren. - Opvang park- en
volièrevogels en overige gezelschapsdieren. - Opvang en verzorging van
zieke en gewonde honden en katten. Naast de wettelijke taken kent de
gemeente Den Haag een aantal niet wettelijke taken. De gemeente wil
ook de deze taken laten uitvoeren binnen hetzelfde contract: -
Preventietaak zwerfkatten; Den Haag kent naast de katten die als huisdier
worden gehouden, ook een groot aantal katten met een zwervend
bestaan. Het aantal zwerfkatten kan in aantal fors toenemen wanneer
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niet tijdig maatregelen worden genomen. - Het vervoer van gewonde in
het wild levende dieren De gemeente Den Haag vergoedt het vervoer van
gewonde in het wild levende dieren tot een maximum van € 50.000,-.

Omvang
# perceel 1: Opvang van gevonden huisdieren (honden en katten) Beoogd
resultaat - De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de gemeente voldoet aan
haar wettelijke plichten voor de opvang en verzorging van gevonden
honden en katten en levert een bijdrage aan het voorkomen van
zwerfdieren. Omschrijving van taak - Het gedurende twee weken bewaren
en verzorgen van in de gemeente Den Haag gevonden honden en katten
die vermoedelijk een eigenaar hebben; de opvang van zieke en gewonde
honden en katten valt niet onder deze taak. - Onderdeel van de taak is de
extra verzorging en enting van jonge kittens.

# perceel 2: Opvang en vervoer van overige dieren Beoogd resultaat - De
opdrachtnemer zorgt ervoor dat de gemeente voldoet aan haar wettelijke
plichten voor de opvang en verzorging van park- en volièrevogels en
overige gezelschapsdieren de opvang en verzorging van zieke en gewonde
honden en katten, het vervoer en het zorgdragen voor de destructie van
kadavers door een erkend bedrijf en het vervoer van gevonden
gezelschapsdieren. - De opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat de
gemeente voldoet aan de volgende niet wettelijke taken: preventietaak
zwerfkatten en het verzorgen van gewonde in het wild levende dieren en
het vervoeren naar een gespecialiseerde opvanglocatie Omschrijving van
taak - Het gedurende twee weken bewaren en verzorgen van in de
gemeente Den Haag gevonden park- en volièrevogels en overige
gezelschapsdieren die vermoedelijk een eigenaar hebben. - Het vervoer
van de in de openbare ruimte van de gemeente Den Haag aangetroffen
dode dieren naar een verzamel- en opslagplaats, voor zover dit niet door
de Haagse Milieuservices wordt uitgevoerd. - Het zorg dragen voor de
destructie van de in de openbare ruimte van de gemeente Den Haag
aangetroffen kadavers door een erkend bedrijf. - Het in kaart brengen van
de stand van zaken betreffende zwerfkattenpopulaties in de gemeente
Den Haag en het rapporteren daarover. - Het onderzoeken van door
burgers of overheid gemelde overlast van zwerfkatten en het zo nodig
organiseren van vangacties van de zwerfkatten. - Het verzorgen van
opvang en/of het verzorgen van vervoer naar opvanglocaties in of nabij
Den Haag van in de gemeente Den Haag aangetroffen gewonde in het
wild levende dieren.
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