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Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος Κομοτηνής, για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου, πρόκειται
να προβεί στην ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για το έτος 2017 (στειρώσεις – εμβολιασμοί –
αποπαρασιτώσεις – περίθαλψη κλπ.) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118
του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την περ. 31 του άρθρου 2 του Νόμου, προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο
έως τις 27-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου
Κομοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133 Κομοτηνή).
Ενδεικτικός προϋπολογισμός

19.8230,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

(24.576,80 € με Φ.Π.Α.24 %).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογες
εργασίες τουλάχιστον 3 (τριών) ετών, είτε με βεβαιώσεις από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, είτε
με βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου που εκδίδει το
ΓΕΩΤΕΕ. Όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης της άδειας Γεωτεχνικού
ειδικότητας Κτηνιάτρου και προκειμένου για τον υπολογισμό των μηνών εμπειρίας, ο
υποψήφιος πρέπει να συνυποβάλει σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να προκύπτει
η ημερομηνία αρχικής κτήσης αυτής
Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις
τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές,
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, τηλ. 2531022810, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το
Τμήμα Προμηθειών υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου, τηλ.5231352426 & 448.
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