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Παροχή υπηρεσιών και διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς Δ. Διδυμοτείχου 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :      2 / 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Προκηρύσσει 

 Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: “Παροχή υπηρεσιών
φροντίδας και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ. Διδυμοτείχου 2019”
προϋπολογισμού 35.238,02  € 

1. Αναθέτουσα Αρχή Στοιχεία επικοινωνίας :  Δήμος Διδυμοτείχου ,Βασ. Γεωργίου 1,
Τ.Κ.  68300  Διδυμότειχο,  τηλ.  25533506962-50663  ΦΑΞ:  2553024424,  E-
MAIL:info@didymoteicho.gr- th.gountinaki@didymoteicho.gr

2. Κωδικός cpv: 85200000-1 , 98390000-3

3. Διαδικασία : Συνοπτικός Διαγωνισμός 

4.Περιγραφή αντικειμένου: “Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς Δ. Διδυμοτείχου 2019” σύμφωνα με την αριθμ. 2/2019 μελέτης  του
τμημ. Τοπ. Οικ/κης Ανάπτυξης   Δήμου Διδυμοτείχου  (ΟΜΑΔΑ  Α΄ - ΟΜΑΔΑ Β΄)

5. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

8. Προϋπολογισμός 35.238,02 € με ΦΠΑ 24%

9. Προσφορές θα κατατίθενται σύμφωνα με το 2.4  της διακήρυξης. 

10. Δικαιούμενοι συμμετοχής : φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1
της διακήρυξης.

11.  Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής    : Δεν απαιτείται            

12.Διεξαγωγή  διαγωνισμού  :   Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στην Αίθουσα  Δημοτικού
Συμβουλίου του  Δήμου  Διδυμοτείχου,  Διδυμότειχο Β.  Γεωργίου  1,  Τ.Κ.  68300  τηλ:
2553350662, τη  ν  10η  Απριλίου      2019  ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα  παραλαβής
προσφορών 10:00 π.μ με ώρα λήξης 10:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών
οργάνων  .Αν,  για  λόγους  ανωτέρας  βίας,  δεν  διενεργηθεί  η  αποσφράγιση  κατά  την
ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται
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σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

13.Χρηματοδότηση:  Η  προμήθεια  προύπολογισμού  35.238,02  Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24%,   σε βάρος των: ΚΑ 70.6162.01 για το ποσό των
15.872,00  και ΚΑ 70.6162.02  για το ποσό των 19.366,02  από πιστώσεις Ι.Π.

14. Διάρκεια σύμβασης : (12) δώδεκα μήνες από τη υπογραφή της σύμβασης. 
15.Δημοσιεύσεις :Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει, , στον ελληνικό
τύπο(μία  τοπική  εφημερίδα)  και  στο  διαδικτυακό  τόπο  της  Αναθέτουσας  αρχής
www.didymoteicho.gr,  θα  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο  (  www.diavgeia.gov.gr)  και  στη
διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  στο  ΚΗΜΔΗΣ  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
νομοθεσία. Οι δαπάνες δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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