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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

                       

Ο Δήμος  Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΩΝ  ΓΙΑ  ΑΔΕΣΠΟΤΑ  ΖΩΑ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»  με  την  διαδικασία  της

απευθείας ανάθεσης από τον κ. Δήμαρχο, όπως αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή.  

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί  η με αριθμό 1331

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 1 δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της

αντίστοιχης πίστωσης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και ο προϋπολογισμός της προμήθειας αναφέρονται στη

συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. 

H προσφορά θα υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις

που αναφέρονται παρακάτω:

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 

 Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής προσφορών:23-09-2021

 Στοιχεία Αποστολέα: 

          - επωνυμία:                              -  διεύθυνση :      

       - αριθμός τηλεφώνου:                - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  (e-mail):

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται κατά μονάδα και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων

κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

 
Δήμος Παύλου Μελά 

Αρ.Πρ. : 40558 
Ημ.Πρ. : 09/09/2021

M.K.E.: 9ff2ad35-1a2b-4e6b-ae60-28b935d212a5
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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:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

 στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.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.

 εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί   Υπεύθυνη Δήλωση  των υπόχρεων όπου θα

δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του

Ν.4412/2016,σύμφωνα με την παρ.7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019

2. Φορολογική ενημερότητα.

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό και για τον εργοδότη(ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).  

4.Υπεύθυνη  δήλωση  όπου  θα  δηλώνεται  η  μορφή  της  επιχείρησης,  ο/οι  νόμιμος/οι

εκπρόσωπος/οι  της  επιχείρησης  καθώς  και  τα  ονόματα  των  υπόχρεων  προσκόμισης

ποινικού μητρώου ή ανάλογα έγγραφα(πχ Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ).

5. Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει  και όλα τα ζητούμενα από την μελέτη στοιχεία

και πιστοποιήσεις. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν σχετική προσφορά  μέχρι  την  Πέμπτη 23η

Σεπτεμβρίου 2021 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Παύλου Μελά,  Νικ. Πλαστήρα 2,

(Κτήριο Αναστασιάδη, ισόγειο). Αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Μελετίδου  τηλ. 2313 302909 και

για τεχνικά θέματα η κ. Σχοινά τηλ. 2313 302370. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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