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ΠΡΟΣ
Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά
στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΛΙΣΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)», έτους 2021 και διάρκειας τριών (3) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προϋπολογισμού 4.070,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την αριθμ. Πρωτ.121566/23-11.2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΨΙΣΜΩΕΩΛΦΧ) και την αριθμ. 13/12.11.2021, Μελέτη της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης / Τμήμα Αγροτικής
Παραγωγής & Αλιείας του Δήμου στην οποία αποτυπώνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας, όσο
και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της, να καταθέσετε σφραγισμένο φάκελο με οικονομοτεχνική προσφορά στο
πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Καπλάνη 7 Ιωάννινα, (2ος όροφος), έως και την 30/11/2021
και ώρα 14:30 μμ, με την ένδειξη: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την δαπάνη με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)», έτους 2021.
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Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους.
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους - μέλους
(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης οικονομικού φορέα.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου1 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με
αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ εως στ’ του Ν. 4412/2016.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους όρους της
αριθμ. 13/12.11.2021, Μελέτη της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης / Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής &
Αλιείας του Δήμου και ότι τα είδη που θα προμηθεύσετε συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται σε αυτή.
Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του αρθ. 74 του Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του
οριζόντιου αποκλεισμού.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
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Αντί ποινικού μητρώου: οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 80 Ν. 4412/16, σε δημόσιες
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και έως τα όρια των άρθρων
118 και 328, δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου
73, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο
άρθρο 79Α.
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Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να
υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)
Για κάθε πληροφορία τεχνικού περιεχομένου επί της μελέτης μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Μ. Μπότσαρη 17 του Δήμου, ταχ. διεύθυνση Μ. Μπότσαρη 17 , Ιωάννινα, τ.κ 45 444 τηλ:
26513 61165, αρμόδια υπάλληλος Ευτυχιάδου Ευτυχία.
Συνημμένα :
1. Απόφαση Δημάρχου
2. Μελέτη
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
& Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ
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