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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, ΑΙΜΟΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΘΕΤΗΣΗ ΤΣΙΠ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο και με κριτήριο 

τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών εμβολιασμού, αιματολογικών εξετάσεων, χειρουργεία τραυματισμών, 
και τοποθέτησης τσιπ των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, απαραίτητες για την ευζωία των ζώων του 
νησιού μας και την μείωση του πληθυσμού τους καθώς και για την προστασία της υγείας τους, σύμφωνα 
με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού  :

Περιγραφή των προς 
διενέργεια εργασιών

Τεχνικές προδιαγραφές CPVS Ποσότητα Ενδεικτικό Κόστος 
Μονάδας με ΦΠΑ 
24% (ευρώ) 

Συνολικό Ενδεικτικό 
Κόστος  με ΦΠΑ 
24%(ευρώ)

Εμβολιασμός πλήρης. Εμβολιασμός πλήρης 
(αντιλυσσικό εμβόλιο και 
ετήσιο)

85200000-1 20 εμβολιασμοί 20,00 400,00

Εξωτερική 
αποπαρασίτωση σκυλιού 
και εσωτερική 
αποπαρασίτωση σκυλιού.

Εξωτερική αποπαρασίτωση 
και Εσωτερική 
αποπαρασίτωση σκυλιού με 
ενδεδειγμένα προιόντα

85200000-1 20 
αποπαρασιτώσεις

15,00 300,00

Εξέταση ζώου και πρώτες 
βοήθειες.

Εξέταση ζώου και πρώτες 
βοήθειες.

85200000-1 20  ζώα 20,00 400,00

Χειρουργείο – Ελαφρύς 
τραυματισμός

Χειρουργείο – Ελαφρύς 
τραυματισμός γάτας ή 
σκυλιού.

85200000-1 2 χειρουργεία 60,00 120,00

Χειρουργείο – Βαρύς 
τραυματισμός.

Εμβολιασμός πλήρης 
(αντιλυσσικό εμβόλιο και 
ετήσιο).

85200000-1 2 χειρουργεία ή 2 
βαριές νοσηλείες

100,00 200,00

Εξετάσεις αίματος 
σκυλιού.

Εξετάσεις αίματος γενική 
αίματος και τέσσερις 
βιοχημικές ή τίτλος καλαζάρ ή 
ούρα & κόπρανα

85200000-1 15 εξετάσεις 50,00 750,00

Τοποθέτηση τσιπ. Τοποθέτηση τσιπ για την 85200000-1 20 τσιπαρίσματα 15,00 300,00
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ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
σκύλου και καταγραφής του 
στο Δήμο της Αίγινας.

ΣΥΝΟΛΟ 2.470,00 €

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο:

Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 14403/26-10-2022 Πρωτογενές Αίτημα - Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:22REQ11493686). 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:

α) η υπ’ αριθ. Α/Α 679 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:22REQ011577693 – Α.Δ.Α.:ΨΟΡΕΩ68-5Ψ3) και 

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού των 2.470,00 ευρώ, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 

1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με 

Α/Α Βεβ: 682. 

Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α.15.6162.02 - Υπηρεσίες σύλληψης, στείρωσης, 5.000,00 εμβολιασμού, 

αιματολογικών εξετάσεων και περίθαλψης αδέσποτων σκύλων, του προϋπολογισμού του έτους 2022.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές μπορεί να υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο 

(Κατευθυντήρια Οδηγία 24 - Απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΑΔΑ: 

ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) όπως ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και 

ώρα 15:00 και θα περιλαμβάνουν:

 Την οικονομική προσφορά

 Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον 

τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 14403/26-10-2022 Τεχνική Έκθεση 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας (ΑΔΑΜ:22REQ11493686).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να 
μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα πρόσκληση.

β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021), η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα πρόσκληση.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019)
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Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (2297320047)

 Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
ZORMPAS
Ημερομηνία: 2022.11.14 10:43:40 EET
Αιτία: ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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