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Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο Προμηθευτή

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας Τριφυλλιού & Λοιπών
Ζωοτροφών, που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Γραφείου Ζωολογικού Κήπου του Τμήματος
Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Καθαριότητας –Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης του
Δήμου Τρικκαίων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διατροφής των ζώων του Ζωολογικού Κήπου του
Δήμου Τρικκαίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 14.997,25 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ της
προμήθειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό
φάκελο, σύμφωνα με τη μελέτη του Δήμου, μέχρι και την 30/04/2020 και ώρα 13:00, στο Δήμο
Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, (Ασκληπιού 18),

2 ος όροφος, υπεύθυνη

κα

Σοφία

Τσιτσικά, τηλ. 24313-51205, e-mail: tsitsika@trikalacity.gr
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 12:00 π.μ.
Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλλουν :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1,
άρθρο 73 του ν. 4412/16, το οποίο θα έχει εκδοθεί έως και 3 μήνες πριν από την ημέρα υποβολής
του «άρθρο 43, παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/1-4-219)».
Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ΄ ελάχιστον:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16),
γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο.
ή
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1,
άρθρο 73 του ν. 4412/16.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή
σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου.
2.

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους

3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τους ασφαλιστικούς φορείς, που
είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφορές τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες,
εφόσον αυτοί έχουν εργασιακή σχέση με την επιχείρηση.
H Μελέτη και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/

είναι

αναρτημένα

στο

διαδίκτυο:

Παρακαλούμε οι προσφορές να συμπληρώνονται στο αναρτημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Δημήτρης Παπαστεργίου

1)
2)
1)
2)

Συνημμένα:
Τεχνική Μελέτη
Tρια (3) Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς
Κοινοποίηση:
Δ/νση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος &
Αγροτικής Ανάπτυξης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

