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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια Ζωοτροφών για τις ανάγκες σίτισης
των αδέσποτων σκύλων του Δήμου Βέροιας .Οι κατ ελάχιστον ετήσιες ανάγκες σε
ζωοτροφές που χρησιμοποιεί ο Δήμος Βέροιας είναι πλέον σε 90 κιλά ημερησίως ήτοι
περίπου 33.000 κιλά το έτος (1650 περίπου σακιά ξηράς τροφής ενηλίκων το έτος .)

Η ζωοτροφή πλέον της καθημερινής σίτισης των ενήλικων ζώων που φροντίζει ο Δήμος
χρησιμοποιείται και κατά την επανένταξη αυτών στο φυσικό τους περιβάλλον αλλά και
για τις ανάγκες των ζώων που είναι επανενταγμένα στην περιοχή επανένταξης του
Ταγαροχωρίου.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι λόγω του ότι ο αριθμός των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
στην περιοχή μας αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
αντίστοιχη αύξηση των αναγκών σε ζωοτροφή από μέρα σε μέρα με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να υπάρξει εκ των προτέρων ασφαλής πρόβλεψη για την ακριβή ποσότητα
ζωοτροφών που θα καταναλώσει ο Δήμος Βέροιας ετησίως.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μαζί με το Φ.Π.Α. Για την
δαπάνη αυτή προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το έτος
2021 το ποσό των 24.800,00€ με Κ.Α. 20.6699.001 με θέμα «Προμήθεια
ζωοτροφών».

Όρος στον προμηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια είναι ότι θα
αναλάβει ο ίδιος το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης στον χώρο που θα του
υποδείξει ο Δήμος Βέροιας καθώς και το γεγονός ότι η ζωοτροφή θα έχει ημερομηνία
λήξης ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ανά κατηγορία δαπάνης είναι οι εξής:

1.ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΡΟΚΕΤΩΝ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ
ΒΑΡΟΥΣ 20 ΚΙΛΩΝ .
Η χημική ανάλυση των κροκετών είναι:
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %:

Ολικές πρωτεινές ≥ 22%, Λιπαρές ουσίες: από 8 έως 10%, Ινώδεις Ουσίες: ≤ 4% ,
Ολική Τέφρα ≤ 8% υγρασία από 8 έως 10% .
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ:
Βιταμίνες (Α,D3 και E κατ΄ ελάχιστον) και τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία (χαλκός
κατ΄ελάχιστον).
Ακόμη να περιέχει συστατικά όπως σιτηρά, κρέατα, και παράγωγα ζωών, ελαία και
λίπη, παράγωγα φυτικής προέλευσης βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016
με απόφαση Αντιδημάρχου και με κωδικό CPV:157130000-9
Ακόμη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 αρ.158 και λόγω μη ψήφισης του
προϋπολογισμού έτους 2021 δεσμεύεται σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.3463/06
και με την εγκύκλιο υπ αριθμό 487/8194/11-12-2020 .
Η δαπάνη της προμήθειας ζωοτροφών γίνεται στα πλαίσια της προστασίας της
δημόσιας υγείας που ανακύπτει στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.

Oι προσφέροντες, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης
ασφάλειας ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000, ή ισοδύναμο αυτού,
που έχει εκδοθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο
φορέα, οργανισμούς. το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι
επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των ζωοτροφών, ώστε να διασφαλίζεται
η ασφάλεια των προϊόντων, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

Το τμήμα μας ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ζωοτροφές για σκύλους αξίας 24.783,88
ευρώ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1

Περιγραφή Προμήθειας
με ΦΠΑ 24%

Κροκέτες ενηλίκων
σκύλων σε σακί 20
κιλών

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

Ποσότητα

Σύνολα

Τεμάχιο

11,50

1.738

19.987

ΔΑΠΑΝΗ

19.987,00

ΦΠΑ 24%

4.796,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

24.783,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 24.783,88€
ΒΕΡΟΙΑ 10/02/2021

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

ΜΕΔ

ΜΕΔ

Η Προϊσταμένη

Ο Διευθυντής Τοπ/ς Οικ/κης

Αγροτικής Παραγωγής

Ανάπτυξης και Τουρισμού

Καρατζιώτου Ευδοξία

Δάρλας Κωνσταντίνος

