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ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 01-06-2017
Αρ. Πρωτ.  9873

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κ.Α.  :Κ.Α.  :  15-7135.008 15-7135.008 :  Ε:  Ε ξοπλισμός και  μικροτσίπ για την κάλυψη αναγκών αδέσποτων ζώωνξοπλισμός και  μικροτσίπ για την κάλυψη αναγκών αδέσποτων ζώων

Προϋπ.  Οικ .  Έτους:  Προϋπ.  Οικ .  Έτους:  2017

Πηγή Χρηματοδότησης:  Πηγή Χρηματοδότησης:  Ίδιοι Πόροι

Περιγραφή δαπάνης:Περιγραφή δαπάνης:   ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ( MICRMICR ΟΟ CHCH ΙΙ PP ))

Ενδεικτ ικός  Προϋπολογισμός:Ενδε ικτ ικός  Προϋπολογισμός:  744 744 ,00  €,00 €

Ο  Δήμος  Πλατανιά  θα  προβεί  σε  προμήθεια  υλικών  σήμανσης  που  απαιτούνται  για  την
υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (περισυλλογή, σήμανση,
καταγραφή, κλπ).

Ειδικότερα περιλαμβάνει την προμήθεια (150) εκατόν πενήντα μικροτσίπ 
Η  τοποθέτηση  των  μικροτσίπ  θα  γίνεται  με  ατομική  σύριγγα,  υποδόρια.  Έτσι  θα  γίνεται

ταυτόχρονα η ηλεκτρονική σήμανση και η ταυτοποίηση κάθε ζώου. Τα μικροτσίπ θα αποδεικνύουν ότι
το ζώο είναι και στειρωμένο.

Η προμήθεια από το μειοδότη θα γίνει σε μια δόση. Ο χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία
παραγγελίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα ημέρες. 

Η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (744,00  €,00  €) με ΦΠΑ και
είναι  εγγεγραμμένη  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Πλατανιά  του  τρέχοντος  έτους  με  ΚΑ  15-15-
7135.0087135.008 και  με  τίτλο  «ΕΕ ξοπλισμός  και  μικροτσίπ  για  την  κάλυψη  αναγκών  που  αφορούνξοπλισμός  και  μικροτσίπ  για  την  κάλυψη  αναγκών  που  αφορούν
αδέσποτα ζώααδέσποτα ζώα».

Μιας χρήσης μικροτσίπ για την χρήση και την εφαρμογή σε  ζώα συντροφιάς
- Εργονομική σύριγγα μίας χρήσης.
- Αποστείρωση με ειδική επεξεργασία όζοντος.
- Σύστημα Anti-drop ώστε το μικροτσίπ να παραμένει στη βελόνα μέχρι να εμφυτευθεί. 
- Το μικροτσίπ, με την τεχνολογία FDX-b πληροί τους ισχύοντες κανόνες ISO 11784/5.
- Κάθε μικροτσίπ καλύπτεται με παρυλένιο. Με ειδικό βιοσυμβατό υλικό "αντι-μετανάστευσης".
- Μέγεθος Chip: 2 x 12 mm.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης αυτής περιγράφεται παρακάτω:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Μικροτσίπ τεμ 150 4,00 € 600,00 €

ΦΠΑ 24% 144,00 €

Σύνολο 744,00 €

Συντάχθηκε

Παπαδοπούλου Ευρώπη

Δασολόγος ΠΕ
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