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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

                                 
                     
                   

                                                 Κέρκυρα 06/03/2020 

 ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
     ΚΑΙΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ                                                                                                                                                                            
Διεύθυνςη Σοπικόσ Οικονομύασ                                                                                   Αρ. Μελζτησ: 1 
Σμόμα Πρωτογενούσ Σομϋα                    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :4.836,00 €     
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη                                                               Κ.Α.Ε. 70.03.6699.001 – 5.000,00 €  
Πληρ.:Βαςιλική Μανιώτου          

  
 

                                              ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
ύναψη ςύμβαςησ με τύτλο << Προμόθεια ζωοτροφών για αδϋςποτα ζώα >> ςυνολικού 
ενδεικτικού προώπολογιςμού, μϋχρι του ποςού 3.900,00 €, πλϋον του ποςού 936,00 € Υ.Π.Α. 24%, 
από ιδύουσ πόρουσ. 
  
            Ο Διμοσ ζχει   τθν αρμοδιότθτα   για τθ διαχείριςθ των αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του  Ν.  4039/2012 και όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί  από τισ διατάξεισ του  Ν. 4235/2014 (Α/ ),. Η 
παρογςα μελέτη αναφέρεται ςτην προμήθεια ζωοτροφών (τροφή ςυντήρηςησ ςε μορφή κροκέτασ), οι 
οποίεσ θα χρηςιμοποιηθογν για την ςίτιςη των αδέςποτων ςκγλων μέςω τησ λειτουργίασ αυτβματων 
μηχανημάτων ςίτιςησ (ταΰςτρεσ) που έχουν  τοποθετηθεί ςε ςυγκεκριμένα ςημεία τησ Πβλησ  και ςε 
Δημοτικέσ Ενβτητεσ του Δήμου Κεντρικήσ Κέρκυρασ και Διαποντίων Νήςων. 
    Οι προμηθευβμενεσ τροφέσ θα πρέπει να είναι άριςτησ ποιβτητασ και να φέρουν βρουσ παραγωγήσ που      
να ακολουθογν την κείμενη νομοθεςία  και να είναι ςγμφωνεσ με τισ περιγραφβμενεσ προδιαγραφέσ. Όλεσ 
οι τροφέσ θα είναι ςυςκευαςμένεσ, θα φέρουν ςήμανςη με ετικέτεσ που θα αναγράφεται η εμπορική τουσ 
ονομαςία , η βιομηχανία ή βιοτεχνία προέλευςησ και θα είναι ο ίδιοσ τγποσ ( αυτβσ που θα αναγράφεται ςτο 

πίνακα προςφοράσ τουσ ) για βλη την διάρκεια τησ προμήθειασ.  
Η καταλληλβτητα (ημερομηνία λήξησ) των ζωοτροφών θα πρέπει να ιςχγει τουλάχιςτον για ένα έτοσ απβ 
την ολοκλήρωςη τησ προμήθειασ, η οποία θα γίνεται ςταδιακά ςγμφωνα με τισ υποδείξεισ τησ Υπηρεςίασ, 
ςτην αποθήκη του Δήμου. 
O ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ  προμικειασ ανζρχεται  μζχρι του ποςοφ των   4.836,00 € με Φ.Π.Α. 24 % και 
υπάρχει αντίςτοιχθ εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ με  Κ.Α.Ε. 70.03.6699.001 ποςοφ  ςτο δθμοτικό προχπολογιςμό  
ζτουσ 2020.  

 
 ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
   Η τροφή ςυντήρηςησ  ςε μορφή κροκέτασ, θα έχει τα εξήσ χαρακτηριςτικά: Πρωτεανεσ: 22%, Λιπαρά: 8%,       
Τέφρα: 8%, Ινώδεισ ουςίεσ: 2%, Υγραςία: max 10%, με βιταμίνεσ.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του προΰβντοσ ςτην έδρα του Δήμου, ενώ η ςυςκευαςία του   
προΰβντοσ θα πρέπει να ανέρχεται ςε 20 ή 25 ή 30 kg. 
 
            Σιμό ενόσ κιλού:           (  0,65 € ) χωρίσ Φ.Π.Α. 
 

     υντάχκθκε                                                                                         
                                                                                  
Ο Τπάλλθλοσ του Σμιματοσ   
 
 

  ΙωάννησΒαςιλάκησ                                  
     ΠΕ Γεωπόνων                                        
 

          Ελζγχκθκε 
Με εντολή Δημάρχου                                    
Η Αν.Προΰςταμένη  του Τμήματοσ 
 
 
Βαςιλική Μανιώτου 
     ΠΕ Γεωπόνων                                        

       Θεωρικθκε 
Με εντολή Δημάρχου 
Η Αν.Προΰςταμένη τησ Δ/νςησ 
  
 
Ιωάννα Μεταλληνογ 
ΠΕ Δ/κου - Οικονομικοφ                                       
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

                                 

                     

                   

                                 Κέρκυρα 06/03/2020                 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
     ΚΑΙΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ                                                                                                                                                                            
Διεύθυνςη Σοπικόσ Οικονομύασ                                                                                   Αρ. Μελζτησ: 1 
Σμόμα Πρωτογενούσ Σομϋα                    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :4.836,00 €     
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη                                                               Κ.Α. 70.03.6699.001 – 5.000,00 €  
Πληρ.:Βαςιλική Μανιώτου                                                                                      
 
            
                          

                                                                                                                                                                                                                                                    

                          ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ύναψη ςύμβαςησ με τύτλο << Προμόθεια ζωοτροφών για αδϋςποτα ζώα >> ςυνολικού 
ενδεικτικού προώπολογιςμού, μϋχρι του ποςού 3.900,00 €, πλϋον του ποςού 936,00 € Υ.Π.Α. 24% 
από ιδύουσ πόρουσ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

      
1 Προμήθεια ζωοτροφών (τροφή 

ςυντήρηςησ )για  αδέςποτα  ζώα     
 CPV 15700000-5 
 

kg 6.000 0,65 € 3.900€ 

      

 

Για την προμήθεια  ζωοτροφών για αδέςποτα ζώα                    :                        
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :                                                                                                   3.900,00 € 
Φ.Π.Α. (24%) :                                                                                                                                                      936,00 € 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΙΣΩΗ:                                                                                                                         4.836,00 € 

 
υντάχκθκε                                             Ελζγχκθκε                                           Θεωρικθκε 
                                                             Με εντολι Δθμάρχου                      Με εντολι Δθμάρχου 
                                                        Η Προϊςταμζνθ Σμιματοσ                  Η Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ  
                                                           Πρωτογενοφσ Σομζα                           Σοπικισ Οικονομίασ 
 
 
Ιωάννθσ Βαςιλάκθσ                          Βαςιλικι Μανιϊτου                          Ιωάννα Μεταλλθνοφ 
ΠΕ Γεωπόνων                                       ΠΕ Γεωπόνων                             ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
 
 
                                       

 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

                                 

                     

                   

                                 Κέρκυρα 06/03/2020                 

ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
     ΚΑΙΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ                                                                                                                                                                            
Διεύθυνςη Σοπικόσ Οικονομύασ                                                                                   Αρ. Μελζτησ: 1 
Σμόμα Πρωτογενούσ Σομϋα                    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :4.836,00 €     
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη                                                               Κ.Α. 70.03.6699.001 – 5.000,00 €  
Πληρ.:Βαςιλική Μανιώτου                                                                                                         
              

 

 
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ύναψη ςύμβαςησ με τύτλο << Προμόθεια ζωοτροφών για αδϋςποτα ζώα >> ςυνολικού 
ενδεικτικού προώπολογιςμού, μϋχρι του ποςού 3.900,00 €, πλϋον του ποςού 936,00 € Υ.Π.Α. 24% 
από ιδύουσ πόρουσ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

      
1 Προμήθεια  ζωοτροφών (τροφή ςυντήρηςησ) για  

αδέςποτα  ζώα     
 CPV 15700000=5 
 
 

kg 6.000   

 
 
 Κέρκυρα    /    / 2020 
 

                                                                                                                                                  Ο προςφέρων  
 
                     

 
 

 

 

 

Για την προμήθεια  ζωοτροφών για αδέςποτα  ζώα                     
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :                                                                                       
Φ.Π.Α. (24%) :                                                                                                                                      
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΙΣΩΗ:                                                                                                        
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

                                 

                     

                   

                                 Κέρκυρα 06/03/2020                 

ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
     ΚΑΙΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ                                                                                                                                                                            
Διεύθυνςη Σοπικόσ Οικονομύασ                                                                                   Αρ. Μελζτησ: 1 
Σμόμα Πρωτογενούσ Σομϋα                    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :4.836,00 €     
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη                                                               Κ.Α. 70.03.6699.001 – 5.000,00 €  
Πληρ.:Βαςιλική Μανιώτου 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ  ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
ύναψη ςύμβαςησ με τύτλο << Προμόθεια ζωοτροφών για αδϋςποτα ζώα >> ςυνολικού 
ενδεικτικού προώπολογιςμού, μϋχρι του ποςού 3.900,00 €, πλϋον του ποςού 936,00 € Υ.Π.Α. 24% 
από ιδύουσ πόρουσ 

ΑΡΘΡΟ 1ο    ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  
   Η παροφςα μελζτθ αναφζρεται ςτθν προμικεια ηωοτροφϊν (τροφι ςυντιρθςθσ), οι οποίεσ κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν ςίτιςθ των αδζςποτων ςκφλων μζςω τθσ λειτουργίασ αυτόματων μθχανθμάτων ςίτιςθσ 
(ταϊςτρεσ) που ζχουν  τοποκετθκεί ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία τθσ Πόλθσ  και ςε Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου 
Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων. 
    Οι προμθκευόμενεσ τροφζσ κα πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και να φζρουν όρουσ παραγωγισ που      να 
ακολουκοφν τθν κείμενθ νομοκεςία , να είναι ςφμφωνεσ με τισ περιγραφόμενεσ προδιαγραφζσ. Όλεσ οι τροφζσ 
κα είναι ςυςκευαςμζνεσ, κα φζρουν ςιμανςθ με ετικζτεσ που κα αναγράφεται θ εμπορικι τουσ ονομαςία , θ 
βιομθχανία ι βιοτεχνία προζλευςθσ και κα είναι ο ίδιοσ τφποσ ( αυτόσ που κα αναγράφεται ςτο πίνακα 
προςφοράσ τουσ ) για όλθ τθν διάρκεια τθσ προμικειασ.  
Η καταλλθλότθτα (θμερομθνία λιξθσ) των ηωοτροφϊν κα πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για ζνα ζτοσ από τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ, θ οποία κα γίνεται ςταδιακά ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ, ςτθν 
αποκικθ του Διμου. 
Η επιλογι του αναδόχου προμθκευτι , κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ βάςει του N.4412/2016   «Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 
κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςθ τιμισ για το ςφνολο τθσ 
προμικειασ , εφόςον τα προςφερόμενα είδθ πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. 

O προχπολογιςμόσ τθσ  μελζτθσ προμικειασ ανζρχεται  ςε  4.836,00 € με Φ.Π.Α. 24 %  με Κ.Α.Ε. 70.03.6699.001 
και εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ 5.000,00 € ςτον Προχπολογιςμό του Διμου για το ζτοσ 2020.  

 

 ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
1. Ν. 3463/06  ¨Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων¨.  
2. Ν.3852/2010   «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

πρόγραμμα Καλλικράτθσ».   
3. N.4412/2016   «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το ν.4605/2019, ΦΕΚ 52/01-04-
2019, Σεφχοσ Αϋ. 
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4. Σου N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» 

 
5. Σου Ν. 4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρκρο 4, όπωσ 
τροποποιικθκε με τον Ν.4072/2012 και ιςχφει. 

6. Σου Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Αϋ-27.11.1995) Περί δθμοςίου λογιςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν 
του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ. 

7. Σου Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεφχοσ Αϋ): Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν 
αυτοδιοίκθςθ και αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ. 

8. Σου Ν.4555/2018 Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Εμβάκυνςθ τθσ 
Δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των 
Ο.Σ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»). 

9. Σου Ν. 4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Σεφχοσ Α’ 
10. Σου Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01.04.2019 Σεφχοσ Α’ 
 
Όπωσ  ιςχφουν ςιμερα, κακϊσ και τισ εγκυκλίουσ που τισ ςυνοδεφουν, όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν 
θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ παροφςασ. 

 
  ΑΡΘΡΟ 3ο :   ΟΡΙΜΟΙ -  ΕΙΡΑ ΣΕΤΧΩΝ  
1 «Εργοδότθσ» ι «Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ)» ι «Ανακζτουςα Αρχι» :  
Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων , Δ/νςθ : Λεωφ. Αλεξάνδρασ 6Α  , ΚΕΡΚΤΡΑ 49100 

e-mail : info@corfu.gov.gr 
2 «Ανάδοχοσ προμθκευτισ» ι «Προμθκευτισ »: Σο φυςικό ι νομικό πρόςωπο  ι ςυνεταιριςμόσ ι ζνωςθ 
προμθκευτϊν ι κοινοπραξία ςτο οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ 
3   «Δθμοπρατοφςα Αρχι» ι (ΔΑ)» και «Ανακζτουςα Αρχι»: Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων 
Νιςων. 
4   «Διευκφνουςα  Τπθρεςία»: Η  Δ/νςθ Σοπικισ Οικονομίασ  του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων 
Νιςων. 
5.  «Προϊςταμζνθ Αρχι»:  Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων  ι θ Οικονομικι Επιτροπι κατά 

περίπτωςθ  

6.  «Διαγωνιηόμενοσ»- « Προςφζρων» :  Σο φυςικό ι νομικό πρόςωπο  ι ζνωςθ  που κα υποβάλλει προςφορά.  
7. «Επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν» : Σο αρμόδιο/α για τθν αποςφράγιςθ και τθν  αξιολόγθςθ των 

προςφορϊν  όργανο/α  τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το 
οποίο λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν οργάνων 
τθσ διοίκθςθσ. 

8. «Σεφχθ  Διαγωνιςμοφ» : Σα τεφχθ τθσ μελζτθσ που αλλθλοςυμπλθρϊνονται, εν περιπτϊςει δε αςυμφωνίασ 

μεταξφ των περιεχομζνων εισ αυτά όρων, κακορίηονται ωσ κάτωκι:  
1. υγγραφι Τποχρεϊςεων   
2. Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
3. Σεχνικι Ζκκεςθ 
4. Σιμολόγιο Μελζτθσ 
5. Οικονομικι προςφορά 

9.  «φμβαςθ» : Η ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία καταρτίηεται 

μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ.  

10. «υμβατικό Σίμθμα» : Η τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ προμικεια.  
11. «Επιτροπι Παραλαβισ (Ε.Π.)»  : Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία 
εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων, των δικαιωμάτων ι και 
των εξουςιϊν που τθσ ανικουν δυνάμει τθσ φμβαςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
φμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Παραδοτζων αυτισ. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΡΟΠΟ  ΑΝΑΘΕΕΩ  ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Η παραπάνω προμικεια  κα γίνει  με απευκείασ ανάκεςθ, για τισ προςφορζσ που πλθροφν τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, βάςει του N.4412/2016   «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 
προςφορά μόνο βάςθ τιμισ.   
 
Άρθρο 5ο :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι/και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου  που ζχουν 
ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ -Μζλουσ τθσ ΕΕ και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν 
κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των χωρϊν 
που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του ΠΟΕ, οι οποίοι ζχουν το δικαίωμα 
καταςκευισ ι /και  εμπορίασ των προσ προμικεια ειδϊν.   
 
Άρθρο 6ο :  ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
ΔΕΝ απαιτείται θ καταβολι εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (N.4412/2016   «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Οι Προςφζροντεσ οφείλουν, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ  τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά: 

1. Πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου του τόπου όπου αςκοφν το επάγγελμά τουσ ι άλλθσ αρμόδιασ 
αρχισ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ, με το οποίο κα βεβαιϊνεται  θ εγγραφι 
τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ . (Χρόνοσ ζκδοςησ ζωσ 30 εργάςιμεσ ημζρεσ πριν από την 
υποβολή τουσ) 

2.  Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα αναφζρεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ 
(όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 8 τθσ .Τ.). 

       3.υμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ. 

       4. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ιςχφουν οι λόγοι αποκλειςμοφ των άρκρων 73,74 του Ν4412/2016. 
      Η υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά την κοινοποίηςη τησ παροφςασ 
       πρόςκληςησ 
        Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ είναι: 

- φυςικά πρόςωπα 

- διαχειριςτζσ ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 

- διευκφνων ςφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ΑΕ 

- ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι διαχειριςτζσ και νόμιμοι εκπρόςωποί του 
5. Φορολογικι ενθμερότθτα  

6. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα  

Σα ανωτζρω πιςτοποιθτικά (5 και 6) γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολήσ   
τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν    αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ,  εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μήνεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. 

7.Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ που κα ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να προςκομίςουν  ςχετικό 
ζντυπο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των υπό προμικεια ηωοτροφϊν που αντιπροςωπεφουν ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ 
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Άρθρο 7ο :  ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικισ Τπθρεςίασ 
του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων ( Δ/νςθ Λ. Αλεξάνδρασ 6Α, Σ.Κ 49100 , Κζρκυρα) μζχρι τθν 
…………./…./2020 και ϊρα …… π.μ. , ϊρα λιξθσ επίδοςθσ οικονομικϊν προςφορϊν. 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ μζςα ςε ενιαίο κλειςτό φάκελο ςτθν εξωτερικι πλευρά 
, του οποίου κα αναγράφονται ευκρινϊσ.  

ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
Δ/ΝΗ Λ. Αλεξάνδρασ 6Α, Σ.Κ 49100 , Κζρκυρα 

ΠΡΟΦΟΡΑ για τθν προμικεια με τίτλο «……………..» 
Προχπολογιςμοφ μελζτθσ :  ………€ ( με ΦΠΑ 24% ) 

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή γραμματεία» 
 
  
 Ο  ΠΡΟΦΕΡΩΝ πρζπει να δθλϊνει τα πλιρθ ςτοιχεία του ( ταυτότθτα για φυςικά πρόςωπα), τθν επωνυμία και 
το διακριτικό τίτλο (επί νομικϊν προςϊπων,  εταιρειϊν ι ςυνεταιριςμϊν), τθν ταχυδρομικι και θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ (εφόςον υπάρχει) , αρικμοφσ τθλεφϊνων και ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ. 
Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει ςφραγιςμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ.  

 
 
Άρθρο 8ο :  ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Προςφζροντεσ  για δφο (2) μήνεσ από τθν υποβολι τουσ .  
Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
 Άρθρο 9ο  :  ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 Η ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με απόφαςθ Δθμάρχου .  
Μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10)  θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. 
 
Άρθρο 10ο :  ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ  ΠΑΡΑΔΟΗ: 
 Η διάρκεια υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ  κα ολοκλθρωκεί ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ 
υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ το αργότερο ςε (12) δϊδεκα μινεσ με δυνατότθτα παράταςθσ μζχρι εξάντλθςθσ των 
ποςοτιτων. 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η προμικεια  κα γίνεται ςταδιακά ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ,  από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Παραλαβισ του Διμου, ςτουσ χϊρουσ που περιγράφονται ςτο Σιμολόγιο Μελζτθσ, κατόπιν ποςοτικοφ και 
ποιοτικοφ ελζγχου , με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ,  εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν παράδοςθ 
του ςυνόλου τθσ  προμικειασ, τθρουμζνων των διαδικαςιϊν που  προβλζπονται ςτο Ν.4412/2016  «Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΩΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  
Εφόςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ μποροφν να 
επιβλθκοφν ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του  Ν.4412/2016  «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  και ζκπτωςθ του 
αναδειχκζντοσ προμθκευτι. 
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Άρθρο 11ο :  ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η δαπάνθ προχπολογίηεται ςτο ποςό των 4.836,00 € με Φ.Π.Α. 24 %  για τθν προμικεια ηωοτροφϊν για τα 
αδζςποτα ηϊα του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων και κα βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 70.03.6699.001    
του Δθμοτικοφ Προχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2020. Η πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται από το Σαμείο του 
Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ, αφοφ 
προθγουμζνωσ προςκομιςκοφν από το προμθκευτι τα απαραίτθτα τιμολόγια που κα ςυνοδεφονται από τα 
αντίςτοιχα δελτία αποςτολισ  & όλα τα απαραίτθτα νόμιμα δικαιολογθτικά. Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ 
βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ & κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ .  
 
Άρθρο 12ο :  ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η  φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 
ε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι 
τθσ φμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ 
φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.  Για 
κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα 
δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Κζρκυρα. 

υντάχκθκε                                                   Ελζγχκθκε                                                   Θεωρικθκε 
                                                                Με εντολι Δθμάρχου                             Με εντολι Δθμάρχου 
                                                            Η  Προϊςταμζνθ Σμιματοσ                        Η Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 
                                                                Πρωτογενοφσ Σομζα                                Σοπικισ Οικονομίασ 

 
 
 
Ιωάννθσ Βαςιλάκθσ                                Βασιλική Μανιώτου                                Ιωάννα Μεταλλθνοφ 
   ΠΕ Γεωπόνων                                           ΠΕ Γεωπόνων                                 ΠΕ Διοικθτικοφ- Οικονομικοφ 

                                                             

 


