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                                                                                                    ΠΡΟΣ:  Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

           Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας  «Υπηρεσίας Αδρανοποίησης- 

Νεκρών Ζώων», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή 

υπηρεσιών να υποβάλουν προσφορές έως τις 18-02-2020, ημέρα Τρίτη και  ώρα  10:00, στο Δημοτικό 

Κατάστημα, Κύπρου 10 (Κίτρινο κτήριο), 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού πρώτα 

πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα από το  τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.                   

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: # 1.000 €  #  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης.

      Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματική οργάνωση ή σε αρμόδια 

δημόσια αρχή και ότι αντικείμενο τους είναι οι ζητούμενες υπηρεσίες.

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

 έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της Μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας και το 

αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

0003415656



2. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει ειδικό αποτεφρωτικό κλίβανο και μονάδα αναερόβιας    επεξεργασίας 

παραγωγής βιοαερίου & βελτιωτικού εδάφους για την πλήρη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων σε 

σύστημα Retering.

3. Οικονομική προσφορά σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. 

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα προσφέρει/ουν 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των 

υπηρεσιών.

          Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στο τηλ. 

2510-451.486 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καβάλας (κίτρινο κτίριο) καθημερινά κατά τις εργάσιμες 

μέρες και ώρες κα. Κιρκίνη Κυριακή, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα τεύχη της προμήθειας

 και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr ή από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, www.promitheus.gov.gr.

                                                                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                                                                                                                       
                                                                                                                   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ
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