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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ» του Δήμου Λεβαδέων
Ο Δηώ μος μας ενδιαφεώ ρεται να αναθεώ σει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΣΚΥΛΩΝ» του Δήμου Λεβαδέων (πρ/σμου 1.999,87 € με ΦΠΑ). Για την καώ λυψη της
δαπαώ νης της ανώτεώ ρώ προμήθειας εώ χει εκδοθειώ α) η υπ’ αριθμ. 673/10-05-2019 Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικ. έτος 2019 και β) η βεβαιώώση του Προιϊσταμεώ νου της
Οικονομικηώ ς Υπηρεσιώας, επί της ανωτέρω αποφάσεως ανάληψης υποχρέωσης, για την
ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4
του Π.Δ. 80/2016 και τη δημοσίευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων .
Προσκαλειώ φυσικαώ ηώ νομικαώ προώ σώπα ηώ ενώώσεις προσώώπών, να υποβαώ λλουν σφραγισμένες
προσφορές, στο πρώτοώ κολλο (ημιοώ ροφος) του Δηώ μου Λεβαδεώ ών, Σοφοκλεώ ους 15, Τ.Κ. 32 131
μεώ χρι την Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.
Η προμηώ θεια θα εκτελεστειώ με την διαδικασιώα της απ’ ευθειώας αναώ θεσης συώ μφώνα με τις
διαταώ ξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτηώ ριο επιλογηώ ς την πλεώ ον συμφεώ ρουσα αποώ οικονομικηώ
αώ ποψη προσφοραώ βαώ σει της χαμηλοώ τερης τιμηώ ς.
Παρακαλώ όπως αποστείλετε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στην διεύθυνση του Δήμου
Λεβαδέων, Σοφοκλέους 15, Τ.Κ. 32 131 (προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ» του Δήμου Λεβαδέων, στο πρωτόκολλο (ημιόροφος) του Δήμου
Λεβαδέων.
Σύμφωνα με τις διαταώ ξεις τών παραγραώ φών 11 και 15 του αώ ρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄
171), οώ που προστιώθεται νεώ α παραώ γραφος στα αώ ρθρα 73 και 80 του Ν. 4412/2016 αντιστοιώ χώς,
και συώ μφώνα με το αώ ρθρο 43 του Ν. 4605/2019 τ. Α΄ΦΕΚ 52/01.04.2019 – Τροποποιώηση τών
διαταώ ξεών του Ν. 4412/16 που προβλεώ πει οώ τι τα εν λοώ γώ αώ ρθρα (προσκοώ μιση φορολογικηώ ς –
ασφαλιστικηώ ς ενημεροώ τητας κλπ) δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία ίση ή κατώτερη των 2.500,00 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α.
παρακαλουώ με να προσκομίσετε πρόσφατη εκτύπωση μέσω
TAXISNET, ενεργουώ ς
δραστηριοώ τητας επιτηδευώ ματος & Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφεροώ μενου
οώ τι η προσφοραώ ειώναι συώ μφώνα με τους οώ ρους της μελεώ της και ο ι τεχνικεώ ς προδιαγραφεώ ς
πληρουώ ν τους οώ ρους της μελεώ της
Επισυναώ πτεται : Η υπ΄ αριώθμ. 36/03-05-2019 μελεώ τη αποώ το Αυτοτελεώ ς Τμηώ μα Τοπικηώ ς
Οικονομικηώ ς Αναώ πτυξης του Δηώ μου Λεβαδεώ ών.
Πληροφοριώες στο τηλεώ φώνο 2261350883 (Ε. Κοσμιώδη) τις εργαώ σιμες ημεώ ρες και ώώρες.
Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα

