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Κάθε ενδιαφερόµενο

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ιδιώτη την παροχή υπηρεσιών-περισυλλογής και
σταβλισµού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων) για την κάλυψη των
υποχρεώσεων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4056/2012 για το έτος 2019.
Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην υπ΄αριθµ.1/2019 µελέτη «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ»
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 4.366/06-032019 (Α∆Α:Ω5ΧΤΩΛΙ-2ΛΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της
Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιµου ποσού στον ΚΑ: 00-6495.021 µε τίτλο «Περισυλλογή και σταυλισµός ανεπιτήρητων
παραγωγικών ζώων » του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, τη συνδροµή
των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του Π.∆.80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο
Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α-397/2019.
Παρακαλούµε να υποβάλλετε σχετική οικονοµική προσφορά µέχρι την 30/08/2019.

Περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών – ενδεικτικός προϋπολογισµός:

Α/Α

1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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CPV

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιµή
µονάδος
χωρίς
Φ.Π.Α.24%

Φ.Π.Α.
24%

Ενδεικτική
Τιµή
µονάδος µε
Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό κόστος
µε Φ.Π.Α.24%

77400000-4

30

150,00€

36,00€

186,00€

5.580,00€

77400000-4

34

300,00€

72,00€

372,00€

12.648,00€

77400000-4

30

10,00€

2,40€

12,40€

372,00€

77400000-4

34

30,00€

7,20€

37,20€

1.264,80€

ΣΥΝΟΛΟ

19.864,80€

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:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β. Φορολογική ενηµερότητα
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης
ε. Άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το όχηµα που θα χρησιµοποιηθεί
για τη µεταφορά των ζώων.

Η Προϊσταµένη
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