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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Τροφίμων
και κτηνιατρικού υλικού για αδέσποτα
ζώα
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προμήθεια Τροφίμων και κτηνιατρικού υλικού για αδέσποτα ζώα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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Τεχνική Περιγραφή

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια της τροφής για τη
σίτιση, συντήρηση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και
κτηνιατρικών φαρμάκων για την καταπολέμηση των εκτοπαρασίτων και
των παρασίτων του εντέρου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι
10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος του ΚΑ 72-
6682.001.

Η προμήθεια πραγματοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες σίτισης
και συντήρησης των αδέσποτων ζώων που περισυλλέγονται στα
διοικητικά όρια του Δήμου καθώς και των αναγκών σίτισης και
συντήρησης των επανενταγμένων αυτών ζώων.

Για τη σίτιση των ζώων κρίνεται αναγκαία:
 Η προμήθεια τροφής για ενήλικους σκύλους σε μορφή κροκέτας
με τις εξής προδιαγραφές: πρωτεΐνη 18-22%, λιπαρά 8-12%, υγρασία
<10%, ινώδεις ουσίες<3%, τέφρα<10%. Οι προσφερόμενες ζωοτροφές
θα είναι σε συσκευασίες κατά μέγιστο 25 κιλών.
 Η προμήθεια τροφών για κουτάβια με τις εξής προδιαγραφές:
πρωτεΐνη>28%, λιπαρά>10%, υγρασία<10%, ινώδεις ουσίες<2,5%,
τέφρα<10%. Οι προσφερόμενες ζωοτροφές θα είναι σε συσκευασίες
κατά μέγιστο 25 κιλών.

Επιπλέον, προβλέπεται η προμήθεια συνήθων κτηνιατρικών
φαρμάκων, χαπιών, για τα εκτοπαράσιτα και τα ενδοπαράσιτα που
συχνά προσβάλουν και από τα οποία υποφέρουν τα αδέσποτα ζώα. Πιο
συγκεκριμένα:
 Χάπια για καταπολέμηση εκτοπαρασίτων ( κρότωνες, ψύλλοι) για
βάρος ζώου 10 – 20 κιλών, ενδεικτικής περιεκτικότητας σε δραστική
ουσία sarolaner 40mg ή fluralaner 500mg και διάρκειας ανθεκτικής
δράσης τουλάχιστον 5 εβδομάδες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του
σκευάσματος
 Χάπια για πρόληψη – καταπολέμηση παρασίτων εντέρου (
νηματώδη, κεστώδη) για βάρος ζώου 10 κιλά, ενδεικτικής
περιεκτικότητας σε δραστική ουσία febantel 150mg και pyrantel
embonate 144mg και praziquantel 50mg ή milbemycin oxime12.5mg
και praziquantel 144mg .

Διευκρινίζεται ότι  τα χάπια για τα εκτοπαράσιτα μπορούν να
χορηγούνται για ζώα σωματικού βάρους μεγαλύτερο των 2,5 κιλών ως
μέρος ή πολλαπλάσιο του προς προμήθεια κτηνιατρικού σκευάσματος.
Ακόμη για τα συγκεκριμένα σκευάσματα η προμήθεια θα γίνει  βάση της
πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, χαμηλότερη
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τιμή, σε σχέση με το κόστος ανά εβδομάδα ανθεκτικής δράσης, με
ελάχιστο διάστημα δράσης τις πέντε εβδομάδες.

Τα χάπια για την πρόληψη – καταπολέμηση των παρασίτων του
εντέρου χορηγούνται ως μέρος ή πολλαπλάσιο του προς προμήθεια
κτηνιατρικού σκευάσματος.

Η παράδοση της ποσότητας της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί
τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει ανά είδος, βάση της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάση τιμής. Η
προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ
147Α/8-8-2016) Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , του Ν.
3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87Α/07.06.2010).

Συντάχθηκε
08-08-2018

Θεωρήθηκε
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή
Μονάδας Δαπάνη

1 Τροφής για ενήλικους
σκύλους σε μορφή κροκέτας
περιεκτικότητας: πρωτεΐνη
18-22%, λιπαρά 8-12%,
υγρασία <10%, ινώδεις
ουσίες <3%, τέφρα<10%
(συσκευασία ως 25 κιλά)

κιλά 9200 0,70€ 6.440,00€

2 Τροφή ανάπτυξης για κουτάβια σε
μορφή κροκέτας
περιεκτικότητας: ζωική >28
%, λιπαρά > 10%, υγρασία <
10%, ινώδεις ουσίες <2,5%,
τέφρα<10% (συσκευασία ως
25 κιλά)

κιλά 1000 1,05€ 1.050,00€

Σύνολο καθαρής αξίας
ζωοτροφών 7.490,00€

ΦΠΑ 17 % 1.273,30€
Γενικό σύνολο δαπάνης
ζωοτροφών 8.763,30€

3 Χάπια για καταπολέμηση
εκτοπαρασίτων (κρότωνες,
ψύλλοι) για βάρος ζώου 10 -20
κιλά, με διάρκεια ανθεκτικής
δράσης τουλάχιστον 5 εβδομάδων
(τιμή ανά εβδομάδα δράσης)

τιμή /
εβδομάδα
δράσης

504 1,80€ 907,20€

4 Χάπια για καταπολέμηση –
πρόληψη προσβολών παρασίτων
εντέρου ( νηματώδη, κεστώδη) για
βάρος ζώου 10 κιλά

τεμάχια 113 2,00€ 226,00€

Σύνολο καθαρής αξίας κτηνιατρικών
φαρμάκων 1.133,20€

ΦΠΑ 9 % 101,99€
Γενικό σύνολο δαπάνης
κτηνιατρικών φαρμάκων 1.235,19€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.998,49€

Συντάχθηκε
Χίος 08-08-2018

Θεωρήθηκε
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή
Μονάδας Δαπάνη

1 Τροφής για ενήλικους
σκύλους σε μορφή κροκέτας
περιεκτικότητας: πρωτεΐνη
18-22%, λιπαρά 8-12%,
υγρασία <10%, ινώδεις
ουσίες <3%, τέφρα<10%
(συσκευασία ως 25 κιλά)

κιλά 9200

2 Τροφή ανάπτυξης για κουτάβια σε
μορφή κροκέτας
περιεκτικότητας: ζωική >28
%, λιπαρά > 10%, υγρασία <
10%, ινώδεις ουσίες <2,5%,
τέφρα<10% (συσκευασία ως
25 κιλά)

κιλά 1000

Σύνολο καθαρής αξίας
ζωοτροφών
ΦΠΑ 17 %
Γενικό σύνολο δαπάνης
ζωοτροφών

3 Χάπια για καταπολέμηση
εκτοπαρασίτων (κρότωνες,
ψύλλοι) για βάρος ζώου 10 -20
κιλά, με διάρκεια ανθεκτικής
δράσης τουλάχιστον 5 εβδομάδων
(τιμή ανά εβδομάδα δράσης)

τιμή /
εβδομάδα
δράσης

504

4 Χάπια για καταπολέμηση –
πρόληψη προσβολών παρασίτων
εντέρου ( νηματώδη, κεστώδη) για
βάρος ζώου 10 κιλά

τεμάχια 113

Σύνολο καθαρής αξίας κτηνιατρικών
φαρμάκων
ΦΠΑ 9 %
Γενικό σύνολο δαπάνης
κτηνιατρικών φαρμάκων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο προσφέρων


