
        

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)                                                                                             
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

    Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο :                                    
«Παροχή Υπηρεσιών Κτηνιατρικής Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς»  , σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4412/16, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  
45.000,00ευρώ (με ΦΠΑ 9% & 17 %) . 

1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω 
της διεύθυνσης διαδικτύου www.kos.gov.gr ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
a.xatzipanagioti@kos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 
εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Κω, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες καθώς και να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα δική 
τους.  

2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Κτηνιατρικής περίθαλψης 
Αδέσποτων Ζώων συντροφιάς», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του 
Ν.4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 
μία προσφορά. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα 
σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

3. Εγγύηση Συμμετοχής: Για την Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε 
χρηματικό ποσό σε ευρώ, ίσο με το 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού , χωρίς Φ.Π.Α.

4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
την 26η Αυγούστου του 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ (ώρα λήξης παράδοσης των 
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Κω, (άρθρο 221 του 
Ν.4412/2016), στο Δημαρχείο, στην οδό, Ακτή Κουντουριώτη 7, 1ος όροφος.

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση           : Ακτή Κουντουριώτη 7- Κως  
Ταχ. Κώδικας       : 85300
Τηλ.                        : 2242360 485
Τηλ/τυπία             : 2242021341
Ηλεκτρον. Δ/νση : a.xatzipanagioti@kos.gr
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Δημοσιεύσεις: Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα δημοσιευτεί, σε μία (1) ημερήσια 
νομαρχιακή εφημερίδα, ή σε μία (1) τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, θα 
αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου - Παράρτημα Κω, θα αναρτηθεί στο 
www.diavgeia.gov.gr, και στον ιστότοπο του Δήμου της Κω www.kos.gov.gr. Το αναλυτικό 
Τεύχος της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), www.promitheus.gov.gr.  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του 
τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η 
προμήθεια και καταβάλλονται πριν ή κατά την διάρκεια της υπογραφής της σχετικής 
σύμβασης.

             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

  ΘΕΟΔΟΣΗΣ  Α. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 
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