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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης προμήθειας
ταϊστρών και ποτίστρων για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Θήρας,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.790€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομικοτεχνική προσφορά για την ανωτέρω
προμήθεια. Συγκεκριμένα:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο που να πιστοποιεί το σχετικό
επάγγελμα σε σχέση με το είδος της προμήθειας.
2. Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
3. Τεχνικό φυλλάδιο των προσφερόμενων ειδών.
Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
•

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί
για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ)
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
•

Φορολογική ενημερότητα και.

•

Ασφαλιστική ενημερότητα.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος, η τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισμός της
προμήθειας καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.thira.gov.gr.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και θα
γίνει με τη διαδικασία απόφασης απευθείας ανάθεσης Δημάρχου με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Στην
προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς από την έδρα του
ανάδοχου έως την Κεντρική Αποθήκη του Δήμου Θήρας (διεύθυνση: Μεσαριά Θήρας).
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της απόφασης του Δημάρχου περί απευθείας αναθέσεως στον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου τις προσφορές τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: prom@thira.gov.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, (αρμόδιοι
υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου, Ευάγγελος Βαμβακούσης), τηλέφωνο 2286360191,187 κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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