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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του και την έγκριση σχετικής μελέτης από την Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια 100 λαγών
είδους lepus europaeus από εκτροφεία με γενετικά ταυτοποιημένους γεννήτορες και παράγωγα
μέσω των οποίων θα εμπλουτίσει βιότοπους της περιοχής αρμοδιότητας του.
Η προμήθεια των θηραμάτων θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία με την προϋπόθεση
να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονομικός και γενετικός έλεγχος των θηραμάτων που πρόκειται να
ελευθερωθούν.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίζει την ορθή διακίνηση τους από το εκτροφείο στο τόπο
απελευθέρωσης. Τα προς απελευθέρωση άτομα λαγών θα πρέπει να έχουν προσαρμοστεί για
τουλάχιστον 20 ημέρες σε περιφραγμένη έκταση του εκτροφείου που θα προσομοιάζει με το
φυσικό περιβάλλον, με σκοπό τη σταδιακή εξοικείωση τους σε αυτό (πυρήνες προσαρμογής
θηραμάτων). Η ηλικία των προς απελευθέρωση ατόμων πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 μηνών πριν
την απελευθέρωση.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και
δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν. Θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση εργαστηρίου του
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα DNA εν ισχύ την μέρα της απελευθέρωσης και κρατική βεβαίωση
κτηνιάτρου εν ισχύ την ημέρα της απελευθέρωσης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Προσφορές που δεν αποκρίνονται στους ως άνω όρους θα θεωρούνται άκυρες.
Η ανακοίνωση του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί σε τρείς εφημερίδες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο ταχυδρομικά
από τις 8/6/2018 έως τις 18/6/2018 στα γραφεία του Συλλόγου κατά τις ημέρες και ώρες
λειτουργίας τους.
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