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Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Σπάρτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
Φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και
των Νομικών Προσώπων του έτους 2021», CPV 33680000-0 (Φαρμακευτικά είδη),
ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.911,25 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προμήθεια διαιρείται σε πέντε (5) τμήματα:

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΦΟΡΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΦΠΑ
ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(6%, 13% &
24%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 1

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

2.997,84

500,11

3.497,95

ΤΜΗΜΑ 2

Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ

4.476,40

462,00

4.938,40

ΤΜΗΜΑ 3

Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ

903,07

82,80

985,87

ΤΜΗΜΑ 4

Ν.Π. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ

7.550,15

841,65

8.391,80

ΤΜΗΜΑ 5

Ν.Π. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ:

4.585,45

511,78

5.097,23

20.512,91

2.398,34

22.911,25

H δαπάνη του κάθε τμήματος της προμήθειας θα βαρύνει τους αντίστοιχους εγκεκριμένους
προϋπολογισμούς οικονομικού έτους 2021 του κάθε φορέα, ως εξής:
Α) Δήμος Σπάρτης:
Ποσό 3.497,95 € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6631.001 € με τίτλο «Προμήθεια
φαρμακευτικού υλικού» (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α973/15-12-2021 με
ΑΔΑ ΩΧΞ9Ω1Ν-Μ3Τ & ΑΔΑΜ 21REQ0097488002021-12-15)
Β) Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης:
- Ποσό 4.938,40 € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6681.301 με τίτλο «Προμήθεια
υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το Βοήθεια στο Σπίτι για το 20202021» (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α46/24-09-2021 με ΑΔΑ 6ΒΒ3ΟΞΒΗΔΨΟ & ΑΔΑΜ 21REQ009002383 2021-07-29)
- Ποσό 985,87 € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6631.001 με τίτλο «Προμήθεια
υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς
Σταθμούς Σπάρτης» (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α45/29-07-2021 με ΑΔΑ
6Γ35ΟΞΒΗ-ΚΑΝ &ι ΑΔΑΜ 21REQ009002300 2021-07-29)
Γ)

Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης:
Η δαπάνη ποσού 8.391,80 € για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, θα βαρύνει
τον λογαριασμό του ΝΠ (Απόφαση ΔΣ 62/05-08-2021 με ΑΔΑ 6ΤΛΗΟΚΜΨ-ΔΑΝ &
ΑΔΑΜ 21REQ009093987 2021-08-20)

Δ) Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης:
Η δαπάνη ποσού 5.097,23 € για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, θα βαρύνει
τον λογαριασμό του ΝΠ (Απόφαση ΔΣ 40/23-07-2021 με ΑΔΑ ΩΙΚ6ΟΚΜΨ-8ΦΨ &
ΑΔΑΜ 21REQ009271650 2021-09-28)
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές είτε για ένα ή
περισσότερα τμήματα είτε για το σύνολο των τμημάτων του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της προμήθειας. Οι συμμετέχοντες σε κάθε περίπτωση είναι
υποχρεωμένοι να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.
Η προμήθεια θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 ν.
4412/16) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για κάθε τμήμα της προμήθειας. Η ανάθεση θα
διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς να συγκροτηθεί συλλογικό όργανο
για το σκοπό αυτό. Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει της απαιτούμενες
τεχνικές προδιαγραφές της 9/21 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και Εργασιών της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης
Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.4412/2016, που
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν συντρέχουν σε βάρος τους οι λόγοι
αποκλεισμού της παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, προσκομίζοντας τα κατάλληλα
αποδεικτικά έγγραφα που αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.
Έκαστος προσφέρων, που ανακηρύσσεται ανάδοχος θα υπογράφει επιμέρους συμβάσεις
ξεχωριστά με κάθε νομικό πρόσωπο, για τα είδη και τις ποσότητες τις οποίες αυτό έχει
αιτηθεί και εμφανίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της μελέτης.
Σας καλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας το αργότερο έως την 24η Δεκεμβρίου
2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα, ΤΚ 23100.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει:
Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16) δηλ.:
1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως
αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν.4412/16.
β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν.4412/16εις βάρος των εξής προσώπων:
 διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.),
 διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και
 νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων.
Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16 (όπως ισχύει σήμερα).
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα α) υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα
δηλώνονται οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές και β) πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες
κατά περίπτωση αρχές όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) που έχει δηλώσει ότι οφείλει εισφορές, από τα οποία να προκύπτει ότι
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
4. Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών
της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.
Β) Δικαιολογητικά για την απόδειξη της επαγγελματικής καταλληλότητας
Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή της επιχείρησης
στο Μητρώο του Επιμελητηρίου με την δραστηριότητα που ασκεί. (Εάν στο
πιστοποιητικό δεν αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του, τότε αυτό θα πρέπει
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία προθεσμίας υποβολής της προσφοράς)
Γ) Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης)

Δ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς (σύμφωνα με τα έντυπα οικονομικών προσφορών)
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παρούσα πρόσκληση με τα έγγραφα
της σύμβασης (μελέτη και έντυπα προσφοράς) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου,
στη διεύθυνση : www.sparti.gov.gr στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ►
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. όπου παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕ Ε.Δ.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ

