
                            

 

                                                 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

ΔΙΓΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ 
 

Δ/κζε  : Γμύνκεξ (Πνώεκ Αμεν. Βάζε) 

Σ.Κ.  : 70014 

Πιενμθμνίεξ : Παηενάθε Μανία 

Σει.  : 2813404649 

e-mail  : promithies@hersonisos.gr 
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΘΓΜΑ: Πνόζθιεζε εθδήιςζεξ εκδηαθένμκημξ γηα θαηάζεζε μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ γηα ηεκ 

πνμμήζεηα με ηίηιμ: «Προμήθεια ηροθών για ηις ανάγκες ζίηιζης ηων αδέζποηων ζώων 

ζσνηροθιάς», ζύμθςκα με ηεκ οπ’ ανηζμό ΔΠΓ 02/2021 Μειέηε ηεξ Δηεύζοκζεξ 

Πενηβάιιμκημξ & Αγνμηηθήξ Παναγςγήξ. 

 

Ο Δήμμξ Υενζμκήζμο πνμζθαιεί ημοξ εκδηαθενόμεκμοξ ζύμθςκα με ηα αθόιμοζα ζημηπεία: 

ΑΝΑΘΓΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Δήμμξ Υενζμκήζμο 

ΓΙΔΟ ΤΜΒΑΗ: Απεοζείαξ ακάζεζε πνμμήζεηαξ  

ΑΝΑΛΤΗ ΘΓΜΑΣΟ: Ο Δήμμξ Υενζμκήζμο πνμηίζεηαη κα πνμβεί ζηεκ ακάζεζε 

πνμμήζεηαξ με ηίηιμ: «Πνμμήζεηα ηνμθώκ γηα ηηξ ακάγθεξ ζίηηζεξ 

ηςκ αδέζπμηςκ δώςκ ζοκηνμθηάξ». 

Η ςξ άκς πνμμήζεηα με ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ πενηγνάθεηαη 

ζηεκ ζοκεμμέκε Μειέηε  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΓΗ: Η πιέμκ ζομθένμοζα από μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά βάζεη ηημήξ. 

Πνμϋπόζεζε γηα ηεκ έγθονε ζομμεημπή ζηε δηαδηθαζία ακάζεζεξ 

είκαη ε θαηάζεζε πνμζθμνάξ κα αθμνά ζημ ζύκμιμ ηςκ εηδώκ. 

 

ΠΡΟ: 

ΚΑΘΓ ΓΝΔΙΑΦΓΡΟΜΓΝΟ 

        Γμύνκεξ,     17/6/2021 

       Αν. Πνςη:  10232 

mailto:k.kalathakis@hersonisos.gr
koutoulas
ακρ. αντιγρ.



ΓΚΣΙΜΩΜΓΝΟ ΚΟΣΟ 

ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 
8.063,50 € 

ΠΟΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΦΟΡΓΑ: 

Κ.Α. 15.6474.0001 

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ 

ΓΠΙ ΣΗ ΚΑΘΑΡΗ 

ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ: 

4% γηα ηεκ πνμμήζεηα εηδώκ, ζύμθςκα με ημ άνζνμ 64 ημο 

Ν.4172/2013, όπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπύεη θαη όζςκ άιιςκ 

θαηά κόμμ θναηήζεςκ βνίζθμκηαη ζε ηζπύ θαηά ηεκ εμενμμεκία 

οπμγναθήξ ηεξ ζύμβαζεξ. 

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Οη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα. Η 

πνμζθενόμεκε ηημή ζα εθθνάδεηαη ζε εονώ θαη ζα ακαγνάθεηαη 

ανηζμεηηθώξ θαη μιμγνάθςξ. Οη πνμζθμνέξ θαηαηίζεκηαη ή 

απμζηέιιμκηαη με ζοζηεμέκε επηζημιή ηαποδνμμηθά ή θαη με 

μπμημδήπμηε άιιμ ηνόπμ ζηεκ Τπενεζία Πνςημθόιιμο ημο Δήμμο 

(Δεμμηηθό Καηάζηεμα Γμονκώκ) ζε θιεηζηό ζθναγηζμέκμ θάθειμ. 

 

 ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΟ 

ΦΑΚΓΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ο θάθειμξ πνμζθμνάξ οπμπνεςηηθά πνέπεη κα πενηιαμβάκεη ηα 

απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά, θαζώξ θαη δύμ (2) οπμθαθέιμοξ, γηα 

ηεκ ΣΓΥΝΙΚΗ θαη ηεκ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πνμζθμνά ακηίζημηπα, ςξ 

αθμιμύζςξ: 

 

Α)ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ, 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΓ ΣΟΝ 

Ν.4412/2016 

ΓΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΓΙΜΟΤ: 

1) Τπεύζοκε δήιςζε ημο Ν.1599/86 με ηεκ μπμία δειώκεηε όηη δεκ 

έπεη απμθιεηζζεί ε ζομμεημπή ζαξ από δηαγςκηζμμύξ ημο Δεμμζίμο 

θαη Ο.Σ.Α, δεκ έπεηε θενοπζεί έθπηςημξ, δεκ έπεηε οπμπέζεη ζε 

ζμβανό πανάπηςμα θαηά ηεκ άζθεζε ηεξ επαγγειμαηηθήξ ζαξ 

δναζηενηόηεηαξ θαη όηη είζηε ζοκεπήξ ζηεκ εθπιήνςζε ηςκ 

ζομβαηηθώκ ζαξ οπμπνεώζεςκ, όπςξ επίζεξ θαη ηςκ οπμπνεώζεώκ 

ζαξ πνμξ Τπενεζίεξ ημο Δεμόζημο Σμμέα. 

(Η οπμβμιή ηεξ οπεύζοκεξ δήιςζεξ γίκεηαη εθ μένμοξ ημο μηθμκμμηθμύ θμνέα, ζε 

πενίπηςζε θοζηθμύ πνμζώπμο, ή ζε πενίπηςζε κμμηθμύ πνμζώπμο εθ μένμοξ ημο κμμίμμο 

εθπνμζώπμο, όπςξ αοηόξ μνίδεηαη ζηεκ πενίπηςζε 79Α ημο Ν. 4412/2016.) 

2) Απόζπαζμα /-ηα Πμηκηθμύ Μεηνώμο ημο θοζηθμύ πνμζώπμο ή 

ηςκ δηαπεηνηζηώκ ηεξ εηαηνείαξ (Γ.Π.Γ., Ι.Κ.Γ., Ο.Γ., Γ.Γ.) ή ημο 

δηεοζύκμκηα ζομβμύιμο θαη όιςκ ηςκ μειώκ ημο Δ.. ηεξ εηαηνείαξ 

(Α.Γ.) ή ηςκ μειώκ ημο Δ.. (ζοκεηαηνηζμμί), με εμενμμεκία 

έθδμζεξ έςξ 3 μήκεξ πνηκ από ηεκ οπμβμιή ημοξ. Γκαιιαθηηθά 

πνμζθμμίδεηαη Τπεύζοκε Δήιςζε όηη δεκ οπάνπεη εηξ βάνμξ ημο 

οπμρεθίμο ακαδόπμο αμεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έκακ 



από ημοξ ιόγμοξ ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο 73 ημο Ν.4412/2016.  

3) Απμδεηθηηθό Φμνμιμγηθήξ Γκεμενόηεηαξ. 

4) Βεβαίςζε Αζθαιηζηηθήξ Γκεμενόηεηαξ (άνζνμ 80 παν. 2 ημο Ν. 

4412/2016).  

5) Γθόζμκ πνόθεηηαη γηα Νμμηθό Πνόζςπμ, απμδεηθηηθά έγγναθα  

κμμημμπμίεζεξ θαη εθπνμζώπεζεξ ημο Νμμηθμύ Πνμζώπμο (άνζνμ 

93 ημο Ν. 4412/2016). 

6)  Βεβαίςζε εγγναθήξ ζε έκα από ηα επαγγειμαηηθά ή εμπμνηθά 

μεηνώα ζημ μπμίμ θαίκεηαη ε δναζηενηόηεηα ή δναζηενηόηεηεξ ηεξ 

επηπείνεζήξ ζαξ. (άνζνμ 75 παν. 2 ημο Ν. 4412/2016). 

Β) ΚΑΛΑ ΦΡΑΓΙΜΓΝΟ 

ΤΠΟΦΑΚΓΛΟ ΜΓ ΣΗΝ 

ΓΝΔΓΙΞΗ «ΣΓΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Μέζα ζημκ οπμθάθειμ αοηό πενηέπμκηαη επί πμηκή απμθιεηζμμύ: 

1. Η ηεπκηθή πνμζθμνά ημο δηαγςκηδόμεκμο. 

2. Τπεύζοκε δήιςζε ημο Ν.1599/86 με ηεκ μπμία δειώκεηε όηη:  

a) Έιαβα γκώζε όιςκ ηςκ όνςκ ηςκ ηεπκηθώκ πνμδηαγναθώκ βάζεη 

ηςκ μπμίςκ γίκεηαη ε πνμμήζεηα θαη απμδέπμμαη αοημύξ πιήνςξ, 

πςνίξ θαμία επηθύιαλε.  

β) Η πνμζθμνά μμο δεκ έπεη θαμία απόθιηζε από ηηξ ηεπκηθέξ 

πνμδηαγναθέξ ηεξ οπ’ ανηζμό ΔΠΓ 02/2021 Μειέηεξ ηεξ 

Δηεύζοκζεξ Πενηβάιιμκημξ & Αγνμηηθήξ Παναγςγήξ. 

 

Γ) ΚΑΛΑ ΦΡΑΓΙΜΓΝΟ 

ΤΠΟΦΑΚΓΛΟ ΜΓ ΣΗΝ 

ΓΝΔΓΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Μέζα ζημκ οπμθάθειμ αοηό πενηέπεηαη ε μηθμκμμηθή πνμζθμνά ημο 

δηαγςκηδόμεκμο, όπςξ απαηηείηαη, ζύμθςκα με ηεκ οπ’ ανηζμό ΔΠΓ 

02/2021 Μειέηεξ ηεξ Δηεύζοκζεξ Πενηβάιιμκημξ & Αγνμηηθήξ 

Παναγςγήξ 

ΠΡΟΘΓΜΙΑ 

ΚΑΣΑΘΓΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

25/6/2021 θαη ώνα 14:00 μ.μ. 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ 

ΚΑΣΑΘΓΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

ΓΟΤΡΝΓ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ ΚΡΗΣΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΜΓΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΒΑΗ), Σ.Κ. 70014. 

ΣΗΛΓΦΩΝΟ 

ΓΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Πιενμθμνίεξ γηα ηα δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ: 2813404649 (θα 

Παηενάθε) 

Πιενμθμνίεξ γηα ηεπκηθά δεηήμαηα: 2897340121 (θ.  Υνμκάθεξ), 



2897340122 (θ. Αζακαζίμο)                    

E-MAIL: promithies@hersonisos.gr  

ΚΑΝΟΝΓ 

ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ: 
Ακάνηεζε ζημκ Πίκαθα Ακαθμηκώζεςκ θαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο 

Δήμμο Υενζμκήζμο (www.hersonisos.gr). 

 

 

 

 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

 

 

ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΓΜΜΑΝΟΤΗΛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

οκεμμέκα: 

- Η οπ’ αν. ΔΠΓ 02/2021 Μειέηεξ ηεξ Δηεύζοκζεξ Πενηβάιιμκημξ & Αγνμηηθήξ Παναγςγήξ 

mailto:promithies@hersonisos.gr
http://www.hersonisos.gr/
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