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ΤΗΛ:2297320037
FAX: 2297025099

Αίγινα, 27/11/2020
Αρ. Πρωτ 17174
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.
Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών για τα αδέσποτα ζώα του
Δήμου, προϋπολογισμού 4.991,00 € με ΦΠΑ 24% .
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο υπ΄ αριθ. Πρωτ.
16848/18-11-2020(ΑΔΑΜ:20REQ007685181) πρωτογενές αίτημα – Τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο
πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Δευτέρα 07/12/2020 15:00 μ.μ., ο οποίος θα περιέχει:


Την οικονομική προσφορά



Πλήρη τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη
και

τα

χαρακτηριστικά

που

αναφέρονται

στο

υπ΄

αριθ.

Πρωτ.

16848/18-11-2020

(ΑΔΑΜ:20REQ007685181) πρωτογενές αίτημα – Τεχνική έκθεση.

Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική
ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε)
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320037).

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Ελληνική

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
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Γραφείο Δημόσιας Υγείας
Αρμόδιος Υπάλληλος : Σοφία Χατζίνα
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 22973-20054
E-mail :ep.dimosias.ygeias@aeginadimos.gr

ΠΡΟΣ :1.Προϊσταμένη Οικονομικών
Υπηρεσιών
2.Τμήμα Προμηθειών
Κοιν. :1. Γραφείο Δημάρχου
2.Αντιδήμαρχο Διοικ/κών &
Οικονομικών Υπηρεσιών
3.Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΔΑΜ:

Νοεμβρίου

2020

Α.Π.: 16848

20REQ007685181

ΘΕΜΑ : ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι έχουμε την υποχρέωση, στο πλαίσιο
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία να
πραγματοποιηθούν κτηνιατρικές εργασίες, απαραίτητες για την ευζωία των ζώων του νησιού
μας και την μείωση του πληθυσμού τους καθώς και για την προστασία της υγείας τους.
Οι κτηνίατροι που θα εκτελέσουν τις εργασίες αυτές θα έχουν την απαιτούμενη άδεια, η
οποία θα κατατεθεί σε φωτοαντίγραφο μαζί με την σχετική προσφορά.
Α. Περιγραφή των προς διενέργεια εργασιών – Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Περιγραφή των
προς διενέργεια
εργασιών

Τεχνικές
προδιαγραφές

Στείρωση θηλυκού
σκυλιού έως 25
κιλά και
τοποθέτηση τσιπ

Στείρωση
θηλυκού
σκυλιού έως 25
κιλά, με την
ενδεδειγμένη
νάρκωση και
την φιλοξενία
του έως ότου
συνέλθει για να
επιστρέψει στο
φυσικό του
περιβάλλον και
τοποθέτηση
τσιπ για την
ηλεκτρονική
ταυτοποίηση
σκύλου και
καταγραφής του
στο Δήμο της
Αίγινας

Στείρωση θηλυκού
σκυλιού άνω των

Στείρωση
θηλυκού

CPVS

Ποσότητα

Ενδεικτικό
Κόστος με
ΦΠΑ 24%
(ευρώ)

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος
(ευρώ)

9
στειρώσεις

130,00

1.170,00

150,00

750,00

25 κιλών και
τοποθέτηση τσιπ

Στείρωση
αρσενικού σκυλιού
έως 25 κιλά και
τοποθέτηση τσιπ

σκυλιού άνω
των 25 κιλών,
με την
ενδεδειγμένη
νάρκωση και
την φιλοξενία
του έως ότου
συνέλθει για να
επιστρέψει στο
φυσικό του
περιβάλλον και
τοποθέτηση
τσιπ για την
ηλεκτρονική
ταυτοποίηση
σκύλου και
καταγραφής του
στο Δήμο της
Αίγινας
Στείρωση
αρσενικού
σκυλιού έως 25
κιλά, με την
ενδεδειγμένη
νάρκωση και
την φιλοξενία
του έως ότου
συνέλθει για να
επιστρέψει στο
φυσικό του
περιβάλλον και
τοποθέτηση
τσιπ για την
ηλεκτρονική
ταυτοποίηση
σκύλου και
καταγραφής του
στο Δήμο της
Αίγινας

Στείρωση
αρσενικού σκυλιού
άνω των 25 κιλών
και
τοποθέτηση
τσιπ

Στείρωση
αρσενικού σκυλιού
άνω των 25 κιλών,
με την ενδεδειγμένη
νάρκωση και την
φιλοξενία του έως
ότου συνέλθει για να
επιστρέψει στο
φυσικό του
περιβάλλον και
τοποθέτηση τσιπ για
την ηλεκτρονική
ταυτοποίηση σκύλου
και καταγραφής του
στο Δήμο της
Αίγινας

Εμβολιασμός
πλήρης

Εμβολιασμός
πλήρης
( αντιλυσσικό

5
στειρώσεις

9
στειρώσεις

4 στειρώσεις

100,00

130,00

27 εμβολιασμοί 20,00

900,00

520,00

540,00

εμβόλιο και ετήσιο)

Εξωτερική
αποπαρασίτωση
σκυλιού

Εσωτερική
αποπαρασίτωση
σκυλιού

Εξωτερική
αποπαρασίτωση
σκυλιού με
ενδεδειγμένα
προιόντα
Εσωτερική
αποπαρασίτωση
σκυλιού με
ενδεδειγμένα
προιόντα (χάπι)

Χειρουργείο
Ελαφρύς
τραυματισμός

– Χειρουργείο –
Ελαφρύς
τραυματισμός γάτας
ή σκυλιού

Χειρουργείο
Βαρύς
τραυματισμός

– Χειρουργείο –
Βαρύς τραυματισμός
γάτας ή σκυλιού

Εξετάσεις αίματος Εξετάσεις αίματος
σκυλιού
γενική αίματος και
τέσσερις βιοχημικές
Ευθανασία
Ευθανασία σκυλιού
σκυλιού

27

10,00

270,00

αποπαρασιτώσ
εις

27

3,00

81,00

αποπαρασιτώσ
εις

5 χειρουργεία 60,00

2 χειρουργεία

300,00

100,00

200,00

20,00

160,00

5 ευθανασίες 20,00

100,00

8 εξετάσεις

4.991,00€
ΣΥΝΟΛΟ

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6162.02
του προϋπολογισμού του έτους 2020.
Στο παραπάνω κόστος ο ανάδοχος, που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει
όλα τα έξοδα, που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη
παράδοση των παραπάνω αγαθών στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν
εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής
και σίτισης του προσωπικού ή και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ. α..
Β. Επιθυμητή ημερομηνία διενέργειας των παραπάνω εργασιών
Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με
την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας, κ. Σοφία Χατζίνα.

Η συντάξασα

ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΙΝΑ
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

