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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με την παρούσα πρόσκληση  ότι  γνωρίζουμε,  ότι η Διεύθυνση Πρασίνου, και ειδικότερα το Τμήμα
ζώων αστικού χώρου του Δήμου Λαρισαίων πρόκειται να αναθέσει  την προμήθεια ζωοτροφών για τα
αδέσποτα ζώα και τα γεράκια του Δήμου.

Αναλυτικά τα στοιχεία της προς ανάθεση προμήθεια έχουν ως εξής:

Α. Περιγραφή της προς ανάθεση προμήθεια – ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Κλινική δίαιτα (υγρή τροφή) για γάτες με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

 Κονσέρβα βάρους 195gr

 Πλήρης διαιτητική τροφή για ενήλικες  γάτες,  για την υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας σε

περίπτωση  χρόνιας  νεφρικής  ανεπάρκειας  με  χαμηλή  περιεκτικότητα  σε  φώσφορο  και

περιορισμένα επίπεδα πρωτεϊνών, υψηλής όμως ποιότητας. 

Κλινική δίαιτα (υγρή τροφή) για γάτες με οξεία διάρροια
 Κονσέρβα βάρους 195gr

 Πλήρης διαιτητική τροφή για ενήλικες  γάτες και γατάκια  για τη μείωση των οξέων εντερικών
διαταραχών  και  την  υποστήριξη  της  διατροφικής  αποκατάστασης  και  ανάρρωσης.
Παρασκευασμένη  με  αυξημένα  επίπεδα  ηλεκτρολυτών,  ιδιαίτερα  εύπεπτα  συστατικά,  υψηλή
ενεργειακή πυκνότητα και υψηλές συγκεντρώσεις των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών.

Κλινική δίαιτα (υγρή τροφή) για σκύλους με γαστρεντερικές διαταραχές
 Κονσέρβα βάρους 360gr
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 Κλινική  διατροφή  για  διαχείριση  σκύλων  με  γαστρεντερικές  διαταραχές.  Περιέχει  εύπεπτα
συστατικά και ειδικές ίνες που συμβάλλουν στη θρέψη των κυττάρων στο έντερο.

Κλινική δίαιτα (υγρή τροφή) για νεφροπαθείς σκύλους

1. Κονσέρβα βάρους 370gr

2. Κλινική  διατροφή  για  σκύλους  με  πάθηση  στους  νεφρούς.  Βοηθάει  στην  εξουδετέρωση  των

ελεύθερων ριζών χάρη στα υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών.

Κλινική δίαιτα (υγρή τροφή) για ηπατοπαθείς σκύλους

 Κονσέρβα βάρους 420kg

 Πλήρης διαιτητική τροφή για τη διαχείριση της διατροφής των σκύλων με στόχο να ενισχύσει την

ηπατική  λειτουργία  σε  περίπτωση  χρόνιας  ηπατικής  ανεπάρκειας.  Περιέχει  υψηλά  επίπεδα

βασικών λιπαρών οξέων και εξαιρετικά εύπεπτους υδατάνθρακες.

Κλινική δίαιτα (υγρή τροφή) για σκύλους και γάτες που είναι σε ανάρρωση

 Κονσέρβα βάρους 156gr

 Κλινική διατροφή για σκύλους και γάτες σε ανάρρωση. Περιέχει αυξημένες πρωτεΐνες και εύπεπτα

συστατικά που υποστηρίζουν την επούλωση τραυμάτων και το ανοσοποιητικό σύστημα.

ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΣΚΥΛΟΥ

Κονσέρβα σκύλου των 1250 γρ. πλήρης και ισορροπημένη τροφή για σκύλους, σε διάφορες γεύσεις 

ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΓΑΤΑΣ

Κονσέρβα γάτας των 410γρ. Πλήρης και ισορροπημένη τροφή για γάτες, σε διάφορες    γεύσεις.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΝΕΟΣΣΟΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΛΩΣΣΟΠΟΥΛΑ)
Κατεψυγμένοι σε βαθιά κατάψυξη. 

Ξηρά τροφή για σκύλους με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Σάκος βάρους 14kg
Πλήρης διαιτητική τροφή για σκύλους με σκοπό την υποστήριξη της νεφρικής ανεπάρκειας. Περιέχει ΕΡΑ
και DHA, ένα σύμπλεγμα αντιοξειδωτικών και χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο.

Ξηρά τροφή για ενήλικους σκύλους με γαστρεντερικές παθήσεις
 Σάκος βάρους 14kg
 Πλήρης διαιτητική τροφή για ενήλικους σκύλους με παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος.

Περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες με υψηλή πεπτικότητα, FOS, ωμέγα- 3
λιπαρά οξέα EPA και DHA.

Ξηρά τροφή για κουτάβια με γαστρεντερικές διαταραχές
 Σάκος βάρους 2,5 kg
 Πλήρης διαιτητική τροφή για τη διαχείριση της διατροφής των γαστρεντερικών διαταραχών των

κουταβιών με σύνθεση που βοηθά στη μείωση των οξείων διαταραχών εντερικής απορρόφησης
και  προάγει  τη  διατροφική  αποκατάσταση  και  ανάρρωση.  Συνδυασμός  εξαιρετικά  εύπεπτων
πρωτεϊνών και πρεβιοτικών.





ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 κλινική δίαιτα (υγρή τροφή) 

για γάτες με χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια 

κονσέρβα 195gr 30 2,70 81,00

2 κλινική δίαιτα (υγρή τροφή) 
για γάτες με οξεία διάρροια

κονσέρβα 195gr 30 2,20 66,00

3 Kλινική δίαιτα (υγρή τροφή)γιαλινική δίαιτα (υγρή τροφή)για
σκύλους με γαστρεντερικές 
διαταραχές

κονσέρβα 360gr 50 4,70 235,00

4 Kλινική δίαιτα (υγρή τροφή)γιαλινική δίαιτα (υγρή τροφή)για
νεφροπαθείς σκύλους

κονσέρβα 370gr 50 4,70 235,00

5 Kλινική δίαιτα (υγρή τροφή)γιαλινική δίαιτα (υγρή τροφή) 
για ηπατοπαθείς σκύλους 

κονσέρβα 420gr 20 4,50 90,00

6 Kλινική δίαιτα (υγρή τροφή)γιαλινική δίαιτα (υγρή τροφή) 
για σκύλους και γάτες που εί-
ναι σε ανάρρωση 

κονσέρβα 156gr 100 3,80 380,00

7 Κονσέρβα για σκύλους κονσέρβα 1250gr 2000 2,00 4.000,00
8 Κονσέρβα για γάτες κονσέρβα 410gr 400 1,20 480,00
9 Κατεψυγμένοι νεοσσοί τεμάχιο 2.800 0,17 476,00

10 Ξηρά τροφή για σκύλους με 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

σάκος των 14kg 4 90,00 360,00

11 Ξηρά τροφή για ενήλικους σκύ-
λους με γαστρεντερικές παθή-
σεις

σάκος των 14kg 4 100,00 400,00

12 Ξηρά τροφή για κουτάβια με 
γαστρεντερικές διαταραχές

σάκος των 2,5 kg 30 37,00 1.110,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.913,00
Φ.Π.Α.24% 1.899,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.812,12

Α.  Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας:

Η παράδοση των ζωοτροφών θα γίνεται στο κυνοκομείο, με εξαίρεση τους κατεψυγμένους νεοσσούς που
θα παραδίδονται στην Δ/νση Πρασίνου, σε κατεψυγμένη μορφή (όχι νωπή). Η παράδοση όλων των ειδών
θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης  συνολικού προϋπολογισμού  9.812,12  ευρώ (με ΦΠΑ 24%) έχει
εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ.3901/2022  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου με ΑΔΑ:Ψ7ΩΕΩΛΞ-ΤΓ5
για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω δαπάνης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α:1780/2022





Β. Από την προσφορά να προκύπτουν σαφώς οπωσδήποτε τα παρακάτω:

 Η επίσημη ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης
 Η ημερομηνία και η ισχύς της προσφοράς
 Η ονομασία, των προσφερόμενων ειδών
 Η προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο και συνολικά.
 Το Φ.Π.Α. (24%).

Η Προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των προϊόντων και όχι μέρος αυτών .

Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων,  άρθρο  22  του  Ν.  4782/2021  «Λόγοι  αποκλεισμού  Τροποποίηση  του  τίτλου  και
αντικατάσταση του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016»,  ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα προσκομίσει
πριν την ανάθεση,τα παρακάτω δικαιολογητικά::

α.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου. Η  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.),  τους διαχειριστές,  ή  β)  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της
εταιρείας,  ή  γ)  στις  περιπτώσεις  των  συνεταιρισμών,  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο 80
παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

Δύναται να γίνει αντικατάσταση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ως απόδειξη της μη συνδρομής
των λόγων αποκλεισμού άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 «Λόγοι αποκλεισμού Τροποποίηση του τίτλου και
αντικατάσταση του άρθρου 73 του Ν.  4412/2016» με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (Η υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται  από τον  οικονομικό  φορέα,  σε  περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε  περίπτωση
νομικού  προσώπου  εκ  μέρους  του  νόμιμου  εκπροσώπου  όπως  αυτός  ορίζεται  στην  περίπτ.  79Α  του
Ν.4412/2016). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

β. Φορολογική ενημερότητα: για κάθε  νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα:  για συμμετοχή σε διαγωνισμό  1. περί απασχόλησης προσωπικού από το
Ι.Κ.Α  (για φυσικά πρόσωπα και  εταιρείες)  και   2. προσωπικής ασφάλισης-ΕΦΚΑ, άρθρο 80 παρ.2  του
Ν.4412/2016 ( για φυσικά πρόσωπα).

δ. υπεύθυνη δήλωση:
1.  ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού (άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)

2   ότι  δεν έχει  εκδοθεί  δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και  δεσμευτική ισχύ για  την
αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/




Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,   εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

ε. Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  ειδικότερα  Καταστατικό
εταιρείας και  Πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ(να  έχει εκδοθεί έως 30
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.)   

Έχοντας  υπόψη   τον  Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό  και  την  τεχνική  περιγραφή  ,  παρακαλούμε  να   μας
αποστείλετε σχετική οικονομική -τεχνική προσφορά της ανωτέρω προμήθειας,  σε  κλειστό φάκελο  στο
Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1 - Τ.Κ. 41222, με την ένδειξη “Προμήθεια
Ζωοτροφών για τα αδέσποτα και τα γεράκια του Δήμου”  έως την ΤΡΙΤΗ 22/11/2022

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
 Η οικονομική- τεχνική  προσφορά των συμμετεχόντων
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδης αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές

απορρίπτεται.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
 Προσφορά που δεν είναι στο σύνολο των προϊόντων απορρίπτεται. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου βάση των διατάξεων του Νόμου
4782/2021

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕ Α’ ΒΑΘΜΟ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
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