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ΘΕΜΑ: 
Προμήθεια αναλωσίμων για τη φροντίδα αδέσποτων ζώων – 
προμήθεια ξηράς τροφής σκύλων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Κ.Α. 02.15.6699.001 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. (€) 

Ξηρή τροφή σκύλων, 
συσκευασία των 20kg 

15713000-9  130 σάκοι των 
20kg 

12,10 1.573,00 € 

   ΦΠΑ 24% 377,52 € 

   ΣΥΝΟΛΟ ME 
ΦΠΑ 24% 

1.950,52 € 

 

 
Ο Προμηθευτής θα αναδειχθεί με Απόφαση Δημάρχου, μετά από τη σχετική 

πρόσκληση υποβολής προσφοράς και το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει της τιμής.  Η διαδικασία θα 
διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρ. 118.    

Η παράδοση των ειδών δύναται να γίνεται είτε τμηματικά ή στο σύνολο της, 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι έως 
έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης Δημάρχου 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Ο προμηθευτής με την κατάθεση της προσφοράς του δηλώνει πως έχει ικανή 
ποσότητα για να ανταποκριθεί στο ακέραιο, εφόσον αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. 
Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει την προμήθεια, με δικό του κόστος και 
ευθύνη, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα 
λάβει την σχετική εντολή από την υπηρεσία.  

Η διοίκηση της σύμβασης και η παρακολούθηση αυτής διενεργείται από το 
Τμ. Καθαριότητας- Γρ. αδέσποτων ζώων συντροφιάς, από το οποίο ο προμηθευτής 
θα λαμβάνει και την σχετική εντολή για την προμήθεια.    

Η πληρωμή γίνεται με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή 
του αντίστοιχου  τιμολογίου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια προς 
τούτο επιτροπή, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 
02.15.6699.001 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019 του Δήμου Νάουσας και 
εφόσον οι ποσότητες δεν απορροφηθούν εντός του 2019, θα βαρύνει και τον 
αντίστοιχο κωδικό του έτους 2020.    

 
       Συντάχθηκε      Ελέγχθηκε 
                
Τζαφέρη Νικολέτα                 Τανούσης Γεώργιος                              
ΔΕ Διοικητικού    Προϊστάμενος Τμ. Καθαριότητας 
      




