ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ N. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-N. ΧΑΛΚ/ΝAΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Κτηνιατρικές υπηρεσίες
για τα αδέσποτα ζώα
Κ.Α: 35.6117.001
Α.Μ: 86/2020
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 6.499,99 € (συμπ. ΦΠΑ)
CPV: 85200000-1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στη σύμβαση με κτηνίατρο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν στειρώσεις
σε αδέσποτες γάτες, καθώς και άμεση αντιμετώπιση - περίθαλψη αδέσποτων ζώων (γατών, σκύλων) σε
έκτακτες περιπτώσεις όπως τραυματισμούς, δηλητηριάσεις κλπ., εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου μας, σύμφωνα με το Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4235/2014.
Οι ανωτέρω κτηνιατρικές υπηρεσίες, παρέχονται για το έτος 2020 ενώ η δαπάνη τους βαραίνει τον
προϋπολογισμό του έτους 2020. Η Δαπάνη των 5.500,00 € θα καλυφθεί από τη Χρηματοδότηση
του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ : Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2, "Έκτακτη επιχορήγηση από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε Δήμους της Χώρας" και η Δαπάνη των
999,99€ από Ιδίους πόρους του Δήμου.
Κ.Α.
35.6117.001

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2020
(€)
Κτηνιατρικές υπηρεσίες για τα αδέσποτα ζώα
6.499,99
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€): 6.499,99

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:








Του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) “ Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )”
Του Ν. 3463/8-6-2006 “ Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων “
Του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης”
Του Ν. 4013/2011 ( Φ.Ε.Κ. Α΄/204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.3861/2010 ( Φ.Ε.Κ. Α΄/112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις”
Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές ( πλην των ήδη αναφερόμενων )
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη ( νόμου,
Π.Δ., Υπ. Απόφασης, κ.λ.π. ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: 13/07/20
H ΣΥΝΤΑΞΑΣA

ΓΑΛΙΜΙΤΗ ΖΩΗ
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ N. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-N. ΧΑΛΚ/ΝAΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Κτηνιατρικές υπηρεσίες
για τα αδέσποτα ζώα
Κ.Α: 35.6117.001
Α.Μ: 86/2020
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 6.499,99 € (συμπ. ΦΠΑ)
CPV: 85200000-1

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΚΑΙ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τα αδέσποτα ζώα, θα γίνουν από ανάδοχο κτηνίατρο,
αφού ο Δήμος δεν διαθέτει προσωπικό αυτής της ειδικότητας. Επιλέγονται να γίνουν εργασίες που
χαρακτηρίζονται απαραίτητες σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Ο ανάδοχος κτηνίατρος πρέπει να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα, σε χώρο που διαθέτει την κατάλληλη
υποδομή και είναι κατάλληλα αδειοδοτημένος για την διενέργεια αυτών των κτηνιατρικών πράξεων.
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΓΑΤΩΝ
Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτομή στις θηλυκές αδέσποτες γάτες και στείρωση (αφαίρεση
όρχεων) στα αρσενικά γατιά. Αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο. Η εργασία
απαιτεί χρήση αναισθητικών και χειρουργική μέθοδο που επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Τα
ράμματα θα πρέπει να είναι απορροφήσιμα. Μετά την εγχείρηση, στα ζώα χορηγείται αντιβίωση και
νοσηλεύονται στο κτηνιατρείο (παρακολούθηση ζώου- αλλαγές επιδέσμων - καθαρισμός), για μία
ημέρα. Θα στειρώνονται κατά προτίμηση θηλυκά ζώα νεαρής ηλικίας.
Θα παραδίδεται στο Δήμο η σχετική κάρτα στείρωσης-νοσηλείας με φωτογραφία του αδέσποτου ζώου,
όπου θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του ζώου, πότε έγινε η στείρωση, οι τυχόν επιπλοκές που
παρουσιάστηκαν, η φαρμακευτική αγωγή που χορηγήθηκε στο ζώο.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αφορά στην άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών όπως τραυματισμοί, δηλητηριάσεις κλπ. σε
αδέσποτα ζώα (σκύλους, γάτες). Τα ζώα εξετάζονται από τον ανάδοχο κτηνίατρο και υποβάλλονται σε
κατάλληλες θεραπευτικές αγωγές και τυχόν επεμβάσεις, προς αποκατάσταση της υγείας τους. Για την
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών ο ανάδοχος οφείλει να δέχεται επείγοντα περιστατικά
(κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, με τον επιβλέποντα του Δήμου ή του Φιλοζωϊκού Συλόγου) καθ’
όλη τη διάρκεια του 24ωρου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Εξαιτίας της φύσης της συγκεκριμένης
υπηρεσίας, ως έκτακτο περιστατικό, δεν μπορεί να προκαθοριστεί ο αριθμός των αδέσποτων ζώων που
θα αντιμετωπιστεί από τον ανάδοχο, ούτε το κόστος του κάθε περιστατικού, το οποίο εξαρτάται από τη
βαρύτητά του. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο η παροχή των ζητούμενων έκτακτων κτηνιατρικών
πράξεων, να εφαρμόζεται κατά περίπτωση που ανακύπτει και μέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισθέντος ποσού ανά έτος.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ορισμένες ιατρικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση
έκτακτων περιστατικών, στον παρακάτω πίνακα. Οποιαδήποτε άλλη ανάγκη προκύψει που δεν
αναφέρεται στον ενδεικτικό πίνακα θα εκτελείται κανονικά και θα αποζημιώνεται από το σύνολο της
δαπάνης του ως άνω άρθρου.

Α/α

Έκτακτη Ιατρική Πράξη

Περιγραφή

Κόστος πλέον
Φ.Π.Α/ ζώο

1

Ακτινογραφία σκύλου

Αφορά ψηφιακή ή αναλογική ακτινογραφία

15,00 €

2

Ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου

Αφορά περίπτωση κατάγματος με γύψονάρθηκα, χωρίς χειρουργείο με νοσηλεία κατά
περίπτωση

80,00 €

3

Μικροχειρουργική επέμβαση
σκύλου

Αφρά περιστατικά που απαιτούν
μικροχειρουργικές επεμβάσεις με ενέσιμη
αναισθησία, νοσηλεία κατά περίπτωση

60,00 €

4

Σοβαρά έκτακτα περιστατικά
σκύλου

Αφορά σε έκτακτα περιστατικά που απαιτούν
ορθοπεδικά χειρουργεία με παραμονή έως 30
ημέρες

300,00 €

5

Ωταιμάτωμα

Αφορά χειρουργείο στο αυτί του ζώου για τη
θεραπεία του αιματώματος

80,00 €

6

Πυομήτρα σκύλου

Αφορά χειρουργείο για πυομήτρα σκύλου και
νοσηλεία κατά περίπτωση

150,00 €

7

Διαχείριση δηλητηριασμένου
(φόλα) σκύλου

Περιλαμβάνει την οροθεραπεία και τη
χορήγηση αντιδότων ανάλογα με το
δηλητήριο στην περίπτωση δηλητηριασμένου
ζώου

45,00 €

8

Ορθοπεδικό περιστατικό γάτας

9

Μικροχειρουργική επέμβαση
γάτας

10

Σοβαρά έκτακτα περιστατικά
γάτας

11

Ακτινογραφία γάτας

12

Πυομήτρα γάτας

13

Διαχείριση δηλητηριασμένης
(φόλα) γάτας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 13/07/20
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Αφορά περίπτωση κατάγματος με γύψονάρθηκα, χωρίς χειρουργείο με νοσηλεία κατά
περίπτωση
Αφορά σε περιστατικά που απαιτούν
μικροχειρουργικές επεμβάσεις με ενέσινη
αναισθησία, νοσηλεία κατά περίπτωση
Αφορά σε σοβαρά έκτακτα περιστατικά που
απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία με
παραμονή έως 30 ημέρες
Αφορά ψηφιακή ή αναλογική ακτινογραφία
Αφορά χειρουργείο για πυομήτρα γάτας και
νοσηλεία κατά περίπτωση
Περιλαμβάνει την οροθεραπεία και τη
χορήγηση αντιδότων ανάλογα με το
δηλητήριο στην περίπτωση δηλητηριασμένου
ζώου

Ν.Φιλαδέλφεια: 13/07/20
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΑΛΙΜΙΤΗ ΖΩΗ
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

60,00 €

50,00 €

230,00 €
10,00 €
100,00 €
35,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ N. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-N. ΧΑΛΚ/ΝAΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Κτηνιατρικές υπηρεσίες
για τα αδέσποτα ζώα
Κ.Α: 35.6117.001
Α.Μ: 86/2020
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 6.499,99 € (συμπ. ΦΠΑ)
CPV: 85200000-1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1.
2.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στείρωση γατών με μονοήμερη
παραμονή
Έκτακτες κτηνιατρικές πράξεις

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 13/07/20
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ζώο

79

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

60,00

4.740,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α

5.241,93

ΦΠΑ 24%

1.258,06

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

6.499,99

Κατ’ αποκοπή

501,93

Ν.Φιλαδέλφεια: 13/07/20
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΑΛΙΜΙΤΗ ΖΩΗ
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ N. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-N. ΧΑΛΚ/ΝAΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Κτηνιατρικές υπηρεσίες
για τα αδέσποτα ζώα
Κ.Α: 35.6117.001
Α.Μ: 86/2020
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 6.499,99 € (συμπ. ΦΠΑ)
CPV: 85200000-1

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
( ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ )
Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό είναι ………………………, μετά την
αφαίρεση του, η οικονομική προσφορά διαμορφώνεται ως εξής :

Α/Α
1.
2.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στείρωση γατών με μονοήμερη
παραμονή
Έκτακτες κτηνιατρικές πράξεις

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ζώο

79

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

Κατ’ αποκοπή
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α
ΦΠΑ 24%
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 13/07/20
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ν.Φιλαδέλφεια: 13/07/20
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΑΛΙΜΙΤΗ ΖΩΗ
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ N. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-N. ΧΑΛΚ/ΝAΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Κτηνιατρικές υπηρεσίες
για τα αδέσποτα ζώα
Κ.Α: 35.6117.001
Α.Μ: 86/2020
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 6.499,99 € (συμπ. ΦΠΑ)
CPV: 85200000-1

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της εργασίας
Η παρούσα συγγραφή αφορά στη σύμβαση με κτηνίατρο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν
στειρώσεις σε αδέσποτες γάτες, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, σύμφωνα με το Ν.
4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4235/2014, καθώς και άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων
περιστατικών αδέσποτων ζώων, όπως τραυματισμοί, δηλητηριάσεις κλπ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν με τις κάτωθι διατάξεις:
 Του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) “ Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )”
 Του Ν. 3463/8-6-2006 “ Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων “
 Του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης”
 Του Ν. 4013/2011 ( Φ.Ε.Κ. Α΄/204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Του Ν.3861/2010 ( Φ.Ε.Κ. Α΄/112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις”
 Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων
από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»
 Ν. 4235/2014 «Περί υγείας και προστασίας της υγείας των ζώων»
 Ν. 604/1977 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων
ζώων»
 Π.Δ 463/1978 «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών
ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων. Καθορισμού υποχρεώσεων κτηνιάτρων και
τηρούμενων βιβλίων»
 Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές ( πλην των ήδη αναφερόμενων )
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη ( νόμου,
Π.Δ., Υπ. Απόφασης, κ.λ.π. ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία είναι:
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4ο
Προϋπολογισμός
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργασίας φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα και αφορά το
οικονομικό έτος 2020. Η Δαπάνη των 5.500,00 € θα καλυφθεί από τη Χρηματοδότηση του
Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ : Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2, "Έκτακτη επιχορήγηση από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε Δήμους της Χώρας και η Δαπάνη των 999,99€
από Ιδίους πόρους του Δήμου.

Κ.Α.
35.6117.001

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2020
(€)
Κτηνιατρικές υπηρεσίες για τα αδέσποτα ζώα
6.499,99
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€): 6.499,99 €

ΑΡΘΡΟ 5ο
Σύμβαση – Διάρκεια Σύμβασης.
Ο ανάδοχος μετά την κοινοποίηση έγγραφης πρόσκλησης, για υπογραφή της σύμβασης για την
εκπόνηση της εργασίας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός πέντε ( 5 ) ημερών στο Δημοτικό
κατάστημα της Φιλαδέλφειας ( Δεκελείας 97 ). Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη παρούσα μελέτη
θα έχουν διάρκεια έως το τέλος τρέχοντος έτους.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα τις υπηρεσίες όπως αυτές αναλυτικά
αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Να διαθέτει ανάλογη εμπειρία και αν χρησιμοποιεί
προσωπικό να είναι έμπειρο και εκπαιδευμένο. Να έχει διάρθρωση και οργάνωση ικανή να παρέχει
εργασία κατά τρόπο υπεύθυνο απρόσκοπτο και αποτελεσματικό που να πιστοποιείται ανάλογα με την
προσφορά του.
Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση της
εργασίας απασχολούμενο προσωπικό (ασφάλιση κλπ). Για όλα τα ζώα, στα οποία θα πραγματοποιηθεί η
επέμβαση, δημιουργείται καρτέλα στην οποία περιλαμβάνεται κατά ελάχιστο:

•
•
•

Φωτογραφία
Περιγραφικά στοιχεία (π.χ. φύλλο, χρώμα, εκτιμώμενη ηλικία)
Η αυτοκόλλητη σήμανση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιηθήκαν για την
περίθαλψη.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Υποχρεώσεις Δήμου
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθεμένης εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Παραλαβή εργασιών
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και στη συνέχεια θα
υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Τρόπος πληρωμής
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
εκτέλεσης των εργασιών και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται, Η πληρωμή της
συμβατικής αξίας θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή από τον ανάδοχο
στην επιβλέπουσα υπηρεσία, ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και τις σχετικές επιμετρήσεις. Στην
περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής συμφωνήσει ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των
εργασιών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο η αξία του τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία
ΑΡΘΡΟ 11°
Ποιότητα εργασιών
Οι εργασίες θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αναλυτικές περιγραφές των άρθρων τις
οδηγίες της επίβλεψης και την κτηνιατρική επιστήμη.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Προσφερόμενη τιμή
Οι οικονομικοί φορείς θα συντάξουν την οικονομική τους προσφορά στο ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που
περιλαμβάνεται στη παρούσα, αφού αφαιρεθεί το ενιαίο ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό. Από
την προσφερόμενη τιμή προσφοράς θα προκύπτει το ενιαίο ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό,
με σκοπό να υπολογίζεται η δαπάνη για κάθε έκτακτη κτηνιατρική πράξη είτε περιλαμβάνεται στον
ενδεικτικό πίνακα είτε όχι.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 13/07/20
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ν.Φιλαδέλφεια: 13/07/20
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΑΛΙΜΙΤΗ ΖΩΗ
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

