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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων
και αντιμετώπισης της λύσσας σε ιδιώτη κτηνίατρο.
Ο Δήμος μας δεν διαθέτει στο τακτικό του προσωπικό Κτηνίατρο, με σκοπό την
εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων και αντιμετώπισης της λύσσας. Ως
εκ τούτου, προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος,
κρίνεται αναγκαία η υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη κτηνίατρο που διαθέτει νόμιμη άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος και αδειοδοτημένο κτηνιατρείο. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι θα
απαιτηθούν για το άμεσα προσεχές διάστημα διάφορες εργασίες σύμφωνα με το τιμολόγιο που
ακολουθεί και μέχρι το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ 10000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ). Ο κτηνίατρος έχει την υποχρέωση για κάθε ζώο που φροντίζει να παραδίδει στο Δήμο
καρτέλα η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του ζώου, τις εργασίες που διενήργησε σε αυτό και
το μικροτσίπ του ζώου, το οποίο θα φέρουν υποχρεωτικά τα σκυλιά εκτός κι αν υπάρχει
ιδιαίτερος λόγος π.χ. εάν είναι κουτάβι ή άλλος λόγος. Τα ζώα στη συνέχεια θα καταχωρούνται
στη βάση δεδομένων στο όνομα του Δήμου και στην περίπτωση που υιοθετούνται από ιδιώτη θα
μεταφέρονται στη συνέχεια στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κόστος μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ 24%

Σύνολο

Στείρωση σκύλου θηλυκού

70,80

16,99

87,79

Στείρωση σκύλου αρσενικού

44,25

10,62

54,87

Στείρωση γάτας θηλυκής

40,00

9,60

49,60

Στείρωση γάτας αρσενικής

20,00

4,80

24,80

Ορθοπεδικά χειρουργεία

έως 160,00

38,40

198,40

Αναλώσιμα χειρουργείων μεγάλης
αξίας (ανά χειρουργείο)

έως 150,00

36,00

186,00

Χειρουργεία μαλακών μορίων

έως 200,00

48,00

248,00

Παθολογικά Περιστατικά

20,00

4,80

24,80

Νοσηλεία Περιστατικών ανά ημέρα

10,00

2,40

12,40

0,00

0,00

0,00

10,00

2,40

12,40

έως 30,00

7,20

37,20

Αιματολογική και βιοχημική
εξέταση

60,00

14,40

74,40

Ειδικές εξετάσεις
(ιστοπαθολογικές, τίτλος
αντισωμάτων, καλλιέργειες)

Έως 100, 00

24,00

124,00

Microchip

6,50

1,56

8,06

Εμβόλιο αντιλυσσικό

1,93

0,46

2,39

Νοσηλεία στειρώσεων
Ακτινογραφία
Ευθανασία

Εμβόλιο πενταπλό

4,32

1,04

5,36

Εμβόλιο puppies

5,76

1,38

7,14

Τεστ λεϊσμανίασης

20,00

4,80

24,80

Τεστ διροφιλλαρίασης

20,00

4,80

24,80

Τεστ ερλιχίωσης

20,00

4,80

24,80

300,00

72,00

372,00

Καταχώρηση στη βάση δεδομένων
των μικροτσίπ από τις στειρώσεις
που έγιναν από εθελοντές
κτηνιάτρους το Μάρτιο του 2018

Το συνολικό κόστος της εργασίας του θέματος είναι 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 153 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής επιτροπής 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 στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α
237
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες και τα
παρακάτω δικαιολογητικά, είτε με e-mail, είτε ταχυδρομικώς μέχρι την 18/05/2018.
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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) φυσικά πρόσωπα, αβ) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
αγ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας
ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ)(άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Μεταγενέστερες προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

