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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας
κτηνιάτρου για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων
ζώων», συνολικού ποσού
37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 1/2022 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει
εκδοθεί α) η υπ’ αριθ Α551/24-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:
ΩΜΜΓΩ1Ν-7ΡΦ
και ΑΔΑΜ: 22REQ010803956 2022 -06- 24 και β) η βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για
την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή
με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης έως
τις 26 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).
Η προσφορά κάθε συμμετέχοντα οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:
Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16) δηλ.:
o Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που υπογράφεται
από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79 Α του
Ν.4412/16, ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν
υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ.
1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας
(διαχειριστές στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών Ε.Ε.) Το απόσπασμα ποινικού
μητρώου για να γίνει δεκτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
o

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

o

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές.

o

Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της
νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.

Β) Δικαιολογητικά Επαγγελματικής Καταλληλότητας
Ως τεκμήρια της επαγγελματικής ικανότητας-καταλληλότητας θα
υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

πρέπει να προσκομισθούν

o
o

o

o

o

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κτηνιάτρου σε ισχύ.
Υπεύθυνη δήλωση με τη διεύθυνση του νομίμως τηρουμένου ιατρείου ζώων
(κτηνιατρείου ή κτηνιατρική κλινική), στο οποίο θα λαμβάνουν χώρα οι
περιγραφόμενες στην παρούσα μελέτη υπηρεσίες.
Άδεια λειτουργίας του νομίμως τηρουμένου ιατρείου ζώων (κτηνιατρείου ή
κτηνιατρική κλινική), στο οποίο θα λαμβάνουν χώρα οι υπηρεσίες που θα
παρέχει.
Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των στοιχείων της
διαδικασίας και της υπ΄αριθ. 1/2022 μελέτης και ότι αποδέχεται αυτά πλήρως
και ανεπιφύλακτα.
Υπεύθυνη δήλωση με το προσωπικό που τυχόν απασχολήσει και την
επιστημονική του κατάρτιση.

Γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνα με το έντυπο της υπηρεσίας (προϋπολογισμός
προσφοράς) και θα πρέπει να αναγράφονται σε αυτήν ευκρινώς η προσφερόμενη τιμή ανά είδος
υπηρεσίας, το σύνολο της προσφερόμενης τιμής χωρίς το Φ.Π.Α., το ποσοστό του ΦΠΑ και το
γενικό σύνολο της δαπάνης.
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