ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΑΣΙΝΟΥ
Α. ΜΕΛΕΤ. : 15 / 2019

ΜΕΛΕΤΘ
ΕΓΑΣΙΑ ΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΣΡΟΤΩΝ ΗΩΩΝ
ΔΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00 €
ΡΙΣΤΩΣΘ
: 23.400,00 €

Κ.Α. 70.6162.0001

CPVS [85200000-1]-Κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ

ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ

1.
2.
3.
4.

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΑΣΙΝΟΥ
Α .ΜΕΛΕΤΘΣ 15/2019

ΕΓΑΣΙΑ : ΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΣΡΟΤΩΝ
ΗΩΩΝ ΔΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00 €
ΡΙΣΤΩΣΘ
: 23.400.00 €

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
1.

ΓΕΝΙΚΑ

Θ παροφςα μελζτθ (CPVS 85200000-1-Κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ), αφορά ςτθν εκτζλεςθ εργαςίασ με
τίτλο «ΕΓΑΣΙΑ ΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΣΡΟΤΩΝ ΗΩΩΝ ΔΘΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ
20.000,00 ΕΥΩ και ςυνολικισ πίςτωςθσ ζργου 23.400,00 ΕΥΩ και περιλαμβάνει τον ιατρικό ζλεγχο,
εμβολιαςμό, θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ, περιποίθςθ τραυμάτων, αποπαραςίτωςθ, ςτείρωςθ και
ευκαναςία όπου απαιτείται των αδζςποτων ηϊων όλων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων του Διμου Μυτιλινθσ
ςτο Ιατρείο Μικρϊν Ηϊων του Διμου από κτθνίατρο ςφμφωνα με τον κάτωκι πίνακα :
α/α

ΕΡΓΑΙΕ

1

Βαςικόσ κτθνιατρικόσ ζλεγχοσ

2

Ρεριποίθςθ τραυμάτων ζκτακτων
περιςτατικϊν, παρακολοφκθςθ,
ενδοφλζβια κεραπεία, ράμματα
κ.λ.π. (θ εργαςία κα εκτελείται με
υλικά του Δθμ. κτθνιατρείου)

3

Χειρουργικζσ μικροεπεμβάςεισ

4

Ορολογικά δόκιμθ leismania spp &
erlichia canis

5

Εμβολιαςμόσ

6

Θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ (ςιμανςθ
και παράβολο)

7

Στείρωςθ αρςενικισ γάτασ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Ρεριλαμβάνει και τθν χορθγία ανκελμινκικϊν
φαρμάκων αναλόγωσ του βάρουσ του ηϊου και
τοποκζτθςθ αντιπαραςιτικισ αμποφλασ (με υλικά του
Δ. Μυτιλινθσ)
Ρεριλαμβάνει κτθνιατρικι εξζταςθ και φροντίδα για
ζκτακτα περιςτατικά (π.χ. τραυματιςμοί από τροχαία
ατυχιματα, ενδοφλζβια χοριγθςθ ορϊν), ελαφροφ
χαρακτιρα, που δεν απαιτοφν ορκοπεδικά
χειρουργεία, με αναλϊςιμα υλικά και μζςα που
χορθγοφνται από τον Διμο Μυτιλινθσ
Αφορά ςε περιςτατικά, που απαιτοφν
μικροχειρουργικζσ επεμβάςεισ με ενζςιμθ
αναιςκθςία.
Ορολογικζσ δοκιμζσ με τεςτ που κα δίδονται από τον
Διμο
Χοριγθςθ εμβολίων (πενταπλό, αντιλυςςικό κλπ) για
τα αδζςποτα ςκυλιά με αναλϊςιμα υλικά και μζςα
που κα χορθγοφνται από τον Διμο Μυτιλινθσ
Τοποκζτθςθ microchip ςφμφωνα με τθ νομοκεςία.
Ρραγματοποιείται με τθν τοποκζτθςθ ςτθν αριςτερι
εξωτερικι πλευρά του τραχιλου του ςκφλου
ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ αναγνϊριςθσ (αποκριτισ
πομποδζκτθσ), το οποίο είναι πακθτικι ςυςκευι
αναγνϊριςθσ ραδιοςυχνότθτασ μόνο για ανάγνωςθ,
ςφμφωνα με το ISO 11784 και τεχνολογίασ HDX ι FDXB και μπορεί να αναγνωςτεί από ςυςκευι ανάγνωςθσ
ςυμβατι με το πρότυπο ISO 11785 και καταχϊριςθ
ςτθ Διαδικτυακι Θλεκτρονικι Βάςθ ςιμανςθσ και
καταγραφισ των ηϊων ςυντροφιάσ και των ιδιοκτθτϊν
τουσ.
Αφαίρεςθ όρχεων και ράμματα απορροφιςιμα ςτισ
αρςενικζσ αδζςποτεσ γάτεσ.

8

Στείρωςθ κθλυκισ γάτασ

9

Στείρωςθ κθλυκϊν ςκυλιϊν (με υλικά
κτθνιάτρου)

10

Στείρωςθ αρςενικϊν ςκυλιϊν (με
υλικά κτθνιάτρου)

11
12
13

14

15

16

Ακτινογραφία (με ζξοδα κτθνιάτρου)
Γενικζσ εξετάςεισ αίματοσ (με ζξοδα
κτθνιάτρου)
Γενικι εξζταςθ οφρων (με ζξοδα
κτθνιάτρου)
Εξζταςθ βιοχθμικϊν παραμζτρων
ουρια, κρεατινίνθ, SGOT, SGPT, γ-GT
ανά
παράμετρο
(με
ζξοδα
κτθνιάτρου)
Εξζταςθ βιοχθμικϊν παραμζτρων V
panel (Ζξι παράμετροι)
Εξζταςθ – χειρουργικι αντιμετϊπιςθ
ςοβαρϊν ζκτακτων περιςτατικϊν
(κατάγματα, αφαίρεςθ νεοπλαςιϊν,
επεμβάςεισ κοιλιάσ, κ.λ.π.)

17

Ευκαναςία

18

Δερματοςτιξία αυτιοφ ςκφλου

19

Νάρκωςθ ηϊου

Ρλιρθσ ωοκθκο υςτερεκτομι με απορροφιςιμα
ράμματα ςε κθλυκι γάτα
Ρλιρθσ ωοκθκο-υςτερεκτομι με απορροφιςιμα
ράμματα ςτα κθλυκά αδζςποτα ςκυλιά. Αφορά ςε
εργαςία του κτθνιάτρου με αναλϊςιμα υλικά και μζςα
που απαιτοφνται, που κα διατίκενται από τον ίδιο.
Ορχεκτομι με απορροφιςιμα ράμματα. Αφορά τθν
εργαςία του κτθνιάτρου με αναλϊςιμα υλικά και μζςα
που απαιτοφνται, που κα διατίκενται από τον ίδιο.
Ακτινογραφία με ζξοδα του κτθνιάτρου
Γενικζσ εξετάςεισ αίματοσ με ζξοδα κτθνιάτρου
Γενικι εξζταςθ οφρων με ζξοδα κτθνιάτρου
Ρεριλαμβάνει εξζταςθ βιοχθμικϊν παραμζτρων
λεϊςμανίαςθσ (ουρια, κρεατινίνθ, SGOT, SGPT, γ-GT με
ζξοδα κτθνιάτρου.
Ρεριλαμβάνει εξζταςθ βιοχθμικϊν παραμζτρων V
panel ζξι παραμζτρων με ζξοδα κτθνιάτρου
Ρεριλαμβάνει κτθνιατρικι εξζταςθ και φροντίδα για
ζκτακτα περιςτατικά ςοβαροφ χαρακτιρα, που
απαιτοφν ορκοπεδικά χειρουργεία, (κατάγματα,
αφαίρεςθ νεοπλαςιϊν, επεμβάςεισ κοιλιάσ, κ.λ.π.).
Υλοποίθςθ διαδικαςίασ ευκαναςίασ, ςτισ περιπτϊςεισ
που κρικοφν αναγκαίεσ, μετά τθν ζγκριςθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Ν. 4039/2012 και τισ
τροποποιιςεισ αυτοφ με υλικά και μζςα που
απαιτοφνται , με ζξοδα κτθνιάτρου.
Τατουάη (δερματοςτιξία) που γίνεται ςτο αριςτερό
αυτί του ςκφλου με ανεξίτθλο μελάνι & ειδικό κωδικό.
Για τθ διάκριςθ των ιδθ ςτειρωμζνων αδζςποτων
ηϊων, κατά το ςτάδιο τθσ επανατοποκζτθςθσ τουσ ςτο
περιβάλλον, ςτο εςωτερικό του ενόσ αυτιοφ κάκε
ςτειρωμζνου ηϊου εγγράφεται ευκρινϊσ με τθν
μζκοδο τθσ
δερματοςτιξίασ το κεφαλαίο γράμμα Σ (Στειρωμζνο).
Θ εγγραφι αυτι πραγματοποιείται με τρόπο που δεν
προκαλεί πόνο ι ταλαιπωρία των ηϊων κατά τθν
διάρκεια που αυτό ευρίςκεται ςε κατάςταςθ γενικισ
αναιςκθςίασ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςτείρωςθσ
και παρζχεται δωρεάν.
Ενζςιμθ αναιςκθςία ςε ςκφλο ι γάτα

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανάκεςθ τθσ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ να ζχει τθν απαιτοφμενθ
βεβαίωςθ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ Κτθνίατρου από τον ΓΕΩΤΕΕ και να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον
Ρανελλινιο Κτθνιατρικό Σφλλογο.
Ο κτθνίατροσ είναι υπεφκυνοσ εν γζνει για τθν εφαρμογι κάκε διάταξθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που
αφορά τθν περιςυλλογι και διαχείριςθ των αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ κακϊσ και τθσ εφρυκμθσ
λειτουργίασ του Ιατρείου Μικρϊν Ηϊων Διμου Μυτιλινθσ και ειςθγείται τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για
τθν ορκι εφαρμογι αυτϊν.

Τθν υγειονομικι ευκφνθ του Ιατρείου φζρει ο υπεφκυνοσ Κτθνίατροσ.
Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι και ςωςτι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και τθν τιρθςθ ςτοιχείων για
όλεσ τισ εργαςίεσ που εκτελεί. Ο ανάδοχοσ κα τθρεί ςτοιχεία: καρτζλα καταγραφισ ηϊου με
φωτογραφία και θμερολόγιο περιςτατικϊν για τισ εργαςίεσ που γίνονται: θμερομθνία, ταυτότθτα
ηϊου, είδοσ περίκαλψθσ κλπ.) που κα υπογράφεται από τον ίδιο και τουσ επιβλζποντεσ τθσ εργαςίασ.
Συγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:















Να παρζχει το βοθκθτικό προςωπικό που τυχόν απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των κτθνιατρικϊν
εργαςιϊν
Να παρζχει τον επιπλζον εξοπλιςμό-εργαλεία που κρινονται απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ
τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ εάν δεν παρζχονται από τθν υπθρεςία.
Να τθρεί αυςτθρι καταγραφι των ηϊων που περιςυλλζγονται,
Να τθρεί όλα τα παραςτατικά των εξετάςεων, εμβολιαςμϊν, κεραπευτικζσ αγωγζσ,
αποπαραςιτϊςεισ, κακϊσ και παρατθριςεισ αναλόγωσ τθν περίπτωςθ και για κάκε ηϊο
ξεχωριςτά, ατομικι καρτζλα, με φωτογραφία του ηϊου και πιςτοποιθτικό θλεκτρονικισ
ταυτοποίθςθσ.
Να αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ κεραπείασ και να λαμβάνει τα κατάλλθλα προλθπτικά μζτρα
για τθν προςταςία τθσ Δθμόςιασ Υγείασ.
Να παρζχει ςυμπλθρωματικι αγωγι/κεραπεία, χωρίσ πρόςκετθ χρθματικι επιβάρυνςθ του
Διμου, όταν από υπαιτιότθτα του ιδίου, το ηϊο δεν ζχει αποκεραπευτεί πλιρωσ.
Τθν αποδοχι τροποίθςθσ τθσ ςχετικισ Άδειασ Λειτουργίασ του Ιατρείου Μικρϊν Ηϊων του
Διμου Μυτιλινθσ ωσ υπεφκυνοσ κτθνιάτροσ του ιατρείου.
Τθν ςυνεργαςία με τον αρμόδιο υπάλλθλο του Διμου Μυτιλινθσ και ςυμμετοχι ςτθν
διαδικαςία ςφλλθψθσ αδζςποτων ηϊων.
Να ζχει τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν υιοκεςιϊν.
Να ζχει τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ του μθτρϊου ςκφλων αδζςποτων και δεςποηόμενων τθσ
πόλθσ.
Να ςυνδράμει με τθν επιςτθμονικι του γνϊςθ ςτθν ςφνταξθ κάκε ςχετικισμελζτθσ για τθν
προμικεια του εξοπλιςμοφ του κτθνιατρείου κακϊσ και των ςκευαςμάτων και των αναλϊςιμων
ι μθ υλικϊν που είναι απαραίτθτα για τθν διαχείριςθ και περίκαλψθ των περιςυλλεγμζνων
αδζςποτων ηϊων.
Θ δερματοςτιξία αυτιοφ κθλυκοφ ςκφλου και κθλυκισ γάτασ, κα παρζχεται δωρεάν.

Με τθν ολοκλιρωςθ των κτθνιατρικϊν εργαςιϊν ανά αδζςποτο ηϊο, να παραδίδεται ςε υπάλλθλο τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου (με πρωτόκολλο παραλαβισ-παράδοςθσ), το Βιβλιάριο Τγείασ του
ηώου ςτο οποίο κα είναι καταγεγραμμζνα τα ςτοιχεία του ηώου, τα εμβόλια, θ θμερομθνία ειςόδου
– εξόδου, οι κτθνιατρικζσ εργαςίεσ που του ζγιναν και εισ διπλοφν το Πιςτοποιθτικό Ηλεκτρονικισ
Σαυτοποίθςθσ, όλα ςφραγιςμζνα και υπογεγραμμζνα από τον υπεφκυνο κτθνίατρο. Αντίγραφα των
παραπάνω κα τθροφνται ςτο Ιατρείο Μικρϊν Ηϊων Διμου Μυτιλινθσ.
ΣΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΓΕΙΑ κα περιλαμβάνει, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ.1711/150664/4.12.14
Αποφ. Τπ. Οικ. Εςωτ. Αγροτ. Αν. & Σροφ., τα εξισ:








Φωτογραφία του ηϊου
Το φφλο
Τθ φυλι
Τθν θλικία αυτοφ (κατ’ εκτίμθςθ)
Το μζγεκοσ (π.χ. μικρόςωμο, μεςαίου μεγζκουσ, μεγαλόςωμο)
Αρικμό ςιμανςθσ
Θμερομθνία περιςυλλογισ














Τοποκεςία περιςυλλογισ
Ρεριγραφι τθσ κατάςταςθσ υγείασ του ηϊου
Θμερομθνία και είδοσ εμβολιαςμϊν
Θμερομθνία ςτείρωςθσ
Πνομα κτθνιάτρου που διενιργθςε τθ ςτείρωςθ
Είδοσ παρεχόμενθσ νοςθλείασ και χρονικό διάςτθμα νοςθλείασ
Ρροοριςμόσ του ηϊου (επανζνταξθ, υιοκεςία, ευκαναςία)
Θμερομθνία ευκαναςίασ
Θμερομθνία επανζνταξθσ και τόποσ επανζνταξθσ
Ριςτοποιθτικό θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ, υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο
Εξετάςεισ που ζγιναν ςτο ηϊο και τα αποτελζςματα αυτϊν
Καταγραφι των φαρμάκων που χορθγικθκαν ςτο ηϊο και δοςολογία

2. ΔΑΡΑΝΕΣ - ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ο προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 20.000,00€ άνευ Φ.Ρ.Α.
Kατά τθν, μζχρι ςιμερα, εφαρμογι του προγράμματοσ διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων, θ Υπθρεςία
αντιμετϊπιςε πακολογικά κτθνιατρικά περιςτατικά ποικίλθσ αιτιολογίασ, των οποίων ο αρικμόσ
αποδείχκθκε μθ προβλζψιμοσ και μεταβλθτόσ ανά ζτοσ. Ο ακριβισ προςδιοριςμόσ ποςοτιτων για τον
μεγάλο αρικμό διαφορετικϊν κτθνιατρικϊν εργαςιϊν που προβλζπονται ςτθν ςχετικι μελζτθ,
εγκυμονεί κινδφνουσ εξάντλθςθσ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν και ενδεχόμενο τθν μθ αντιμετϊπιςθ
ςοβαρϊν περιςτατικϊν. Επίςθσ δφναται λόγω ζλλειψθσ χρόνου χρόνου να μθν είναι δυνατι θ εκτζλεςθ
του ςυνόλου των εργαςιϊν που προβλζπονται από τον ενδεικτικό προχπολογιςμό.
Για τον λόγο αυτό, ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ δεν είναι δεςμευτικόσ α) ςτθν
περίπτωςθ που δεν πραγματοποιθκεί το ςφνολο των εργαςιϊν μζχρι τθν 31/12/2019, αλλά και β)
όςον αφορά τισ ποςότθτεσ των κτθνιατρικϊν εργαςιϊν κακϊσ δφναται να υπάρξουν μεταφορζσ ποςϊν
μεταξφ αυτϊν, το ςφνολο των οποίων δεν κα ξεπεράςει το ποςό των 20.000,00 € άνευ Φ.Ρ.Α.
H ςχετικι δαπάνθ κα καλυφκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου.
Θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τον
Ν.4412/2016.
3. ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ωσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηεται ο χρόνοσ μζχρι εξάντλθςθσ του ποςοφ τθσ μελζτθσ
(20.000,00 άνευ Φ.Ρ.Α.), με βάςθ τισ τιμζσ που δίνονται από τον ενδεικτικό προχπολογιςμό και ςε
κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν 31/12/2019.
Νοζμβριοσ 2019
ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΑΚΚΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ

Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ ,
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΑΣΙΝΟΥ
Α .ΜΕΛΕΤΘΣ 15/2019

ΕΓΑΣΙΑ : ΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΣΡΟΤΩΝ
ΗΩΩΝ ΔΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00 €
ΡΙΣΤΩΣΘ
: 23.400.00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ δεν είναι δεςμευτικόσ όςον αφορά τον αρικμό ποςοτιτων
των επιμζρουσ εργαςιϊν και δφναται ποςότθτεσ και ποςά να μεταφζρονται μεταξφ αυτϊν. Οι τιμζσ
μονάδασ προζκυψαν από ςχετικι ζρευνα αγοράσ ςτθν επικράτεια.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΣΟΤ 2019
Βαςικόσ κτθνιατρικόσ ζλεγχοσ (με υλικά του Δ. Μυτιλινθσ)
Ρεριποίθςθ τραυμάτων ζκτακτων περιςτατικϊν,
παρακολοφκθςθ, ενδοφλζβια κεραπεία, ράμματα κ.λ.π. (με
υλικά του Δ. Μυτιλινθσ)
Χειρουργικζσ μικροεπεμβάςεισ
Ορολογικά δόκιμθ leismania spp & erlichia canis (με υλικά
του Δ. Μυτιλινθσ)
Εμβολιαςμόσ (με υλικά του Δ. Μυτιλινθσ)
Θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ (ςιμανςθ - παράβολο)
Στείρωςθ αρςενικισ γάτασ (με υλικά του Δ. Μυτιλινθσ)
Στείρωςθ κθλυκισ γάτασ (με υλικά του Δ. Μυτιλινθσ)
Στείρωςθ κθλυκϊν ςκυλιϊν (με υλικά του Δ. Μυτιλινθσ)
Στείρωςθ αρςενικϊν ςκυλιϊν (με υλικά του Δ. Μυτιλινθσ)
Ακτινογραφία (με ζξοδα κτθνιάτρου)
Γενικζσ εξετάςεισ αίματοσ (με ζξοδα κτθνιάτρου)
Γενικι εξζταςθ οφρων (με ζξοδα κτθνιάτρου)
Εξζταςθ βιοχθμικϊν παραμζτρων ουρία, κρεατινίνθ, SGOT,
SGPT, γ-GT (με ζξοδα κτθνιάτρου) ανά παράμετρο.
Εξζταςθ βιοχθμικϊν παραμζτρων V panel (Ζξθ παράμετροι)
Εξζταςθ – χειρουργικι αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν ζκτακτων
περιςτατικϊν (κατάγματα, αφαίρεςθ νεοπλαςιϊν,
επεμβάςεισ κοιλιάσ, κ.λ.π.)
Ευκαναςία
Νάρκωςθ ηϊου
ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ
8

ΡΟΣΟΤΘΤΑ
ΕΓΑΣΙΩΝ
190

12

50

600,00 €

35

12

420,00 €

12

80

960,00 €

8
12
30
35
70
45
12
12
12

181
181
3
20
140
15
8
23
7

1.448,00 €
2.172,00 €
90,00 €
700,00 €
9.800,00 €
675,00 €
96,00 €
276,00 €
84,00 €

12

40

480,00 €

35

4

140,00 €

80

4

320,00 €

15
24

5
6

75,00 €
144,00 €
20.000,00 €

Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
1.520,00 €

3.400,00 €
23.400,00 €

Νοζμβριοσ 2019
ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΑΚΚΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ

Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ ,
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΑΣΙΝΟΥ
Α .ΜΕΛΕΤΘΣ 15/2019

ΣΥΓΓΑΦΘ

ΕΓΑΣΙΑ:ΙΑΤΙΚΟΥΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΣΡΟΤΩΝ
ΗΩΩΝ ΔΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
: 20.000,00 €
ΡΙΣΤΩΣΘ
: 23.400.00 €
ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ

Άρκρο 1ο : Αντικείμενο ςυγγραφισ
Με τθν παροφςα προβλζπεται θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ για τον ιατρικό ζλεγχο, εμβολιαςμό,
θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ, αποπαραςίτωςθ, ςτείρωςθ και ευκαναςία όπου απαιτείται των αδζςποτων
ηϊων όλων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων του Διμου Μυτιλινθσ.
Άρκρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Θ ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:
 των άρκρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν με τθν παρ.3 του
άρκρου 22 του Ν.3536/07
 τθν παρ 13 του άρκρου 20 του N. 3731/08
 το άρκρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 τθν υπ' αρικ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεφχοσ Β) απόφαςθ Υπουργοφ
Οικονομικϊν
 τον Ν. 4039/12 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει για τα δεςποηόμενα & αδζςποτα ηϊα.
 τον Ν. 4412/8-8-2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων
Άρκρο 3ο :

Συμβατικά ςτοιχεία

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
α. Θ τεχνικι περιγραφι
β. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
γ. Θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων
Άρκρο 4ο Δικαίωμα ςυμμετοχισ
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανάκεςθ τθσ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ να ζχει τθν απαιτοφμενθ
βεβαίωςθ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ Κτθνίατρου από τον ΓΕΩΤΕΕ και να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον
Ρανελλινιο Κτθνιατρικό Σφλλογο.
Άρκρο 5ο : Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ
Ωσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηεται θ 31/12/2019.
Άρκρο 6ο :

Υποχρεϊςεισ του εντολοδόχου

Ο κτθνίατροσ είναι υπεφκυνοσ εν γζνει για τθν εφαρμογι κάκε διάταξθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που
αφορά ςτθν περιςυλλογι και διαχείριςθ των αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ κακϊσ και τθσ εφρυκμθσ
λειτουργίασ του Ιατρείου Μικρϊν Ηϊων Διμου Μυτιλινθσ.
Τθν υγειονομικι ευκφνθ του Ιατρείου φζρει ο υπεφκυνοσ Κτθνίατροσ.
Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι και ςωςτι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και τθν τιρθςθ ςτοιχείων για
όλεσ τισ εργαςίεσ που εκτελεί.

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί ςτοιχεία όπωσ καρτζλα καταγραφισ ηϊου με φωτογραφία και
θμερολόγιο περιςτατικϊν για τισ εργαςίεσ που γίνονται: θμερομθνία, ταυτότθτα ηϊου, είδοσ
περίκαλψθσ κλπ.) που κα υπογράφεται από τον ίδιο και τουσ επιβλζποντεσ τθσ εργαςίασ.
Συγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:






Να παρζχει το βοθκθτικό προςωπικό που τυχόν απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των κτθνιατρικϊν
εργαςιϊν
 Να παρζχει τον επιπλζον εξοπλιςμό-εργαλεία που κρινονται απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ
τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ εάν δεν παρζχονται από τθν υπθρεςία.
 Να τθρεί αυςτθρι καταγραφι των ηϊων που περιςυλλζγονται,
 Να τθρεί όλα τα παραςτατικά των εξετάςεων, εμβολιαςμϊν, κεραπευτικζσ αγωγζσ,
αποπαραςιτϊςεισ, κακϊσ και παρατθριςεισ αναλόγωσ τθν περίπτωςθ και για κάκε ηϊο
ξεχωριςτά, ατομικι καρτζλα, με φωτογραφία του ηϊου και πιςτοποιθτικό θλεκτρονικισ
ταυτοποίθςθσ.
 Να αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ κεραπείασ και να λαμβάνει τα κατάλλθλα προλθπτικά μζτρα
για τθν προςταςία τθσ Δθμόςιασ Υγείασ.
 Να παρζχει ςυμπλθρωματικι αγωγι/κεραπεία, χωρίσ πρόςκετθ χρθματικι επιβάρυνςθ του
Διμου, όταν από υπαιτιότθτα του ιδίου, το ηϊο δεν ζχει αποκεραπευτεί πλιρωσ.
 Τθν αποδοχι τροποίθςθσ τθσ ςχετικισ Άδειασ Λειτουργίασ του Ιατρείου Μικρϊν Ηϊων του
Διμου Μυτιλινθσ ωσ υπεφκυνοσ κτθνιάτροσ του ιατρείου.
 Τθν ςυνεργαςία με τον αρμόδιο υπάλλθλο του Διμου Μυτιλινθσ και ςυμμετοχι ςτθν
διαδικαςία ςφλλθψθσ αδζςποτων ηϊων.
 Να ζχει τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν υιοκεςιϊν.
 Να ζχει τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ του μθτρϊου ςκφλων αδζςποτων και δεςποηόμενων τθσ
πόλθσ.
 Τθν παροχι και χριςθ από το προςωπικό που απαςχολεί των προβλεπόμενων από τθν κείμενθ
νομοκεςία μζςων ατομικισ προςταςίασ.
Να ςυνδράμει με τθν επιςτθμονικι του γνϊςθ ςτθν ςφνταξθ κάκε ςχετικισμελζτθσ για τθν
προμικεια του εξοπλιςμοφ του κτθνιατρείου κακϊσ και των ςκευαςμάτων και των αναλϊςιμων ι
μθ υλικϊν που είναι απαραίτθτα για τθν διαχείριςθ και περίκαλψθ των περιςυλλεγμζνων
αδζςποτων ηϊων.
Θ δερματοςτιξία αυτιοφ κθλυκοφ ςκφλου και κθλυκισ γάτασ, κα παρζχεται δωρεάν.

Με τθν ολοκλιρωςθ των κτθνιατρικϊν εργαςιϊν ανά αδζςποτο ηϊο, να παραδίδεται ςε υπάλλθλο τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου (με πρωτόκολλο παραλαβισ-παράδοςθσ), το Βιβλιάριο Τγείασ του
ηώου ςτο οποίο κα είναι καταγεγραμμζνα τα ςτοιχεία του ηώου, τα εμβόλια, θ θμερομθνία ειςόδου
– εξόδου, οι κτθνιατρικζσ εργαςίεσ που του ζγιναν και εισ διπλοφν το Πιςτοποιθτικό Ηλεκτρονικισ
Σαυτοποίθςθσ, όλα ςφραγιςμζνα και υπογεγραμμζνα από τον υπεφκυνο κτθνίατρο. Αντίγραφα των
παραπάνω κα τθροφνται ςτο Ιατρείο Μικρϊν Ηϊων Διμου Μυτιλινθσ.
ΣΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΓΕΙΑ κα περιλαμβάνει, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ.1711/150664/4.12.14
Αποφ. Τπ. Οικ. Εςωτ. Αγροτ. Αν. & Σροφ., τα εξισ:








Φωτογραφία του ηϊου
Το φφλο
Τθ φυλι
Τθν θλικία αυτοφ (κατ’ εκτίμθςθ)
Το μζγεκοσ (π.χ. μικρόςωμο, μεςαίου μεγζκουσ, μεγαλόςωμο)
Αρικμό ςιμανςθσ
Θμερομθνία περιςυλλογισ














Τοποκεςία περιςυλλογισ
Ρεριγραφι τθσ κατάςταςθσ υγείασ του ηϊου
Θμερομθνία και είδοσ εμβολιαςμϊν
Θμερομθνία ςτείρωςθσ
Πνομα κτθνιάτρου που διενιργθςε τθ ςτείρωςθ
Είδοσ παρεχόμενθσ νοςθλείασ και χρονικό διάςτθμα νοςθλείασ
Ρροοριςμόσ του ηϊου (επανζνταξθ, υιοκεςία, ευκαναςία)
Θμερομθνία ευκαναςίασ
Θμερομθνία επανζνταξθσ και τόποσ επανζνταξθσ
Ριςτοποιθτικό θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ, υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο
Εξετάςεισ που ζγιναν ςτο ηϊο και τα αποτελζςματα αυτϊν
Καταγραφι των φαρμάκων που χορθγικθκαν ςτο ηϊο και δοςολογία

Άρκρο 7ο :
-

Υποχρεϊςεισ του εντολζα

Τθν διάκεςθ για χριςθ διαμορφωμζνου Δθμοτικοφ χϊρου του καταφυγίου αδζςποτων (Ιατρείο
Μικρϊν Ηϊων Διμου Μυτιλινθσ).
Το κόςτοσ χριςθσ των δικτφων κοινισ ωφζλειασ .
Τθν διάκεςθ οχιματοσ και οδθγοφ περιςυλλογισ, ςυμπεριλαμβάνοντασ τισ δαπάνεσ για τθν
κίνθςθ και νόμιμθ κυκλοφορία του κακϊσ και τον απαραίτθτο εξοπλιςμό αυτοφ.

Άρκρο 8ο : Ανωτζρα βία
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να
προβλεφκεί ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε
υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι τα
εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, θ πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε
περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι ανυπαίτιοι, θ αιφνιδιαςτικι απεργία
προςωπικοφ, ο πόλεμοσ, το ατφχθμα, θ αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. Στθν
περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει
αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για
να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ.
Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα.
Άρκρο 9ο : Ανακεϊρθςθ τιμϊν
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν
ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ .
Άρκρο 10ο :

Τρόποσ πλθρωμισ

Kατά τθν, μζχρι ςιμερα, εφαρμογι του προγράμματοσ διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων, θ Υπθρεςία
αντιμετϊπιςε πακολογικά κτθνιατρικά περιςτατικά ποικίλθσ αιτιολογίασ, των οποίων ο αρικμόσ
αποδείχκθκε μθ προβλζψιμοσ και μεταβλθτόσ ανά ζτοσ. Ο ακριβισ προςδιοριςμόσ ποςοτιτων για τον
μεγάλο αρικμό διαφορετικϊν κτθνιατρικϊν εργαςιϊν που προβλζπονται ςτθν ςχετικι μελζτθ,
εγκυμονεί κινδφνουσ εξάντλθςθσ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν και ενδεχόμενο τθν μθ αντιμετϊπιςθ
ςοβαρϊν περιςτατικϊν. Επίςθσ δφναται λόγω ζλλειψθσ χρόνου χρόνου να μθν είναι δυνατι θ εκτζλεςθ
του ςυνόλου των εργαςιϊν που προβλζπονται από τον ενδεικτικό προχπολογιςμό.
Για τον λόγο αυτό, ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ δεν είναι δεςμευτικόσ α) ςτθν
περίπτωςθ που δεν πραγματοποιθκεί το ςφνολο των εργαςιϊν μζχρι τθν 31/12/2019, αλλά και β)
όςον αφορά τισ ποςότθτεσ των κτθνιατρικϊν εργαςιϊν κακϊσ δφναται να υπάρξουν μεταφορζσ ποςϊν
μεταξφ αυτϊν, το ςφνολο των οποίων δεν κα ξεπεράςει το ποςό των 20.000,00 € άνευ Φ.Ρ.Α.

Για τθν παροχι των υπθρεςιϊν θ αμοιβι του εντολοδόχου κακορίηεται ςφμφωνα με τον ενδεικτικό
προχπολογιςμό τθσ παροφςθσ μελζτθσ, μείον το ποςοςτό ζκπτωςθσ που δόκθκε επί του ποςοφ αυτοφ
και για τισ εργαςίεσ που κα ζχουν εκτελεςκεί μζχρι τθν 31/12/2019. Θ καταβολι του ωσ άνω ποςοφ
γίνεται φςτερα από ζκδοςθ ςχετικοφ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν του εντολοδόχου ανάλογα με τθν
παράδοςθ των εργαςιϊν, τθν ζκδοςθ αναλυτικοφ λογαριαςμοφ και τθν βεβαίωςθ πραγματοποίθςθσ
των εργαςιϊν από τθν επιτροπι παραλαβισ εργαςιϊν – υπθρεςιϊν του Διμου Μυτιλινθσ.
Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι
και αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ.
Άρκρο 11ο :

Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ

Ο εντολοδόχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ,
τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι υπζρ τρίτων, όπωσ ιςχφουν
κάκε φορά.
Άρκρο 12ο :

Επίλυςθ διαφορϊν

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξειστου Ν.4412/16.

Νοζμβριοσ 2019
ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΑΚΚΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ

Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ ,
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΑΣΙΝΟΥ
Α .ΜΕΛΕΤΘΣ 15/2019

ΕΓΑΣΙΑ : ΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΣΡΟΤΩΝ
ΗΩΩΝ ΔΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
: 20.000,00 €
ΡΙΣΤΩΣΘ
: 23.400.00 €

ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΦΟΑΣ
Ρροσ: ΔΘΜΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ Διακιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ τθσ εργαςίασ που αναγράφεται ςτθν επικεφαλίδα και
των λοιπϊν ςτοιχείων Δθμοπράτθςθσ, κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ αυτισ, υποβάλλω τθν
παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ με το ακόλουκο ποςοςτό προφοράσ επί του προχπολογιςμοφ τθσ Μελζτθσ.

Α/Α
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

ΤΠΗΡΕΙΑ
Βαςικόσ κτθνιατρικόσ ζλεγχοσ (με υλικά του Δ.
Μυτιλινθσ)
Ρεριποίθςθ τραυμάτων ζκτακτων περιςτατικϊν,
παρακολοφκθςθ, ενδοφλζβια κεραπεία, ράμματα κ.λ.π.
(με υλικά του Δ. Μυτιλινθσ)
Χειρουργικζσ μικροεπεμβάςεισ
Ορολογικά δόκιμθ leismania spp & erlichia canis (με υλικά
του Δ. Μυτιλινθσ)
Εμβολιαςμόσ (με υλικά του Δ. Μυτιλινθσ)
Θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ (ςιμανςθ - παράβολο)
Στείρωςθ αρςενικισ γάτασ (με υλικά του Δ. Μυτιλινθσ)
Στείρωςθ κθλυκισ γάτασ (με υλικά του Δ. Μυτιλινθσ)
Στείρωςθ κθλυκϊν ςκυλιϊν (με υλικά του Δ. Μυτιλινθσ)
Στείρωςθ αρςενικϊν ςκυλιϊν (με υλικά του Δ. Μυτιλινθσ)
Ακτινογραφία (με ζξοδα κτθνιάτρου)
Γενικζσ εξετάςεισ αίματοσ (με ζξοδα κτθνιάτρου)
Γενικι εξζταςθ οφρων (με ζξοδα κτθνιάτρου)
Εξζταςθ βιοχθμικϊν παραμζτρων ουρία, κρεατινίνθ,
SGOT, SGPT, γ-GT (με ζξοδα κτθνιάτρου) ανά παράμετρο.
Εξζταςθ βιοχθμικϊν παραμζτρων V panel (Ζξθ
παράμετροι)
Εξζταςθ – χειρουργικι αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν ζκτακτων
περιςτατικϊν (κατάγματα, αφαίρεςθ νεοπλαςιϊν,
επεμβάςεισ κοιλιάσ, κ.λ.π.)
Ευκαναςία
Νάρκωςθ ηϊου
ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ
Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
Μυτιλινθ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ

/ /2019

Ο Ρροςφζρων

(Ονοματεπϊνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα εργολιπτθ)

ΡΟΣΟΤΘΤΑ
ΕΓΑΣΙΩΝ
190
50
12
80
181
181
3
20
140
15
8
23
7
40
4
4
5
6

ΣΥΝΟΛΟ

