ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών

ΟΤΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 6 /2015
(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1/2015
ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΠΑ)

MEΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΄΄ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015΄΄

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17/9/2015
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Γ. ΚΟΥΜΑΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών

ΟΤΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

6 /2015

(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1/2015
ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΠΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
΄΄ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015΄΄

ΦΟΡΕΑΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17/9/2015
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Γ. ΚΟΥΜΑΡΗ

ΦΟΡΕΑΣ:

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
Αριθμός Μελέτης :

6 /2015 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
1/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΠΑ)

ΤΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:
ΦΠΑ)

του

26.099,64

€

(συμπερ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για
τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Ν.Π. του έτους 2015», ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.099,64
€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240),
που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ.
3/11543/26.03.2013.
Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών
του Δήμου Σπάρτης, αφού παρέλαβε τα αιτήματα των υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης καθώς και των
Νομικών Προσώπων προς το Δήμο, προχώρησε στην εκπόνηση της παρούσας ενιαίας μελέτης.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αιτήματα οι ανάγκες προμήθειας για κάθε φορέα χωριστά είναι οι εξής:
Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
για τις υπηρεσίες του Δήμου (εξοπλισμός φαρμακείων υπηρεσιών και υπηρεσιακών οχημάτων). Στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Σπάρτης οικ. έτους 2015 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 106631.001 έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 1.000,00 ευρώ για «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού».
Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου χρειάζεται να προβούν στην προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού, σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματά τους που απέστειλαν στις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου, προκειμένου να συνταχθεί η απαιτουμένη ενιαία μελέτη. Συγκεκριμένα:
 Το Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης», με το αρ.
55/26-2-2015 έγγραφό του, ζήτησε την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού
υλικού για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ, των Παιδικών Σταθμών και του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι». Έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στους κάτωθι ΚΑΕ του προϋπολογισμού του
Ν.Π. έτους 2015:
1. Ποσό 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6631.001 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού».
2. Ποσό 8.000,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6681.001 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού για το Βοήθεια στο Σπίτι»
 Το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης», με το αρ.
31/18-2-2015 έγγραφό του, ζήτησε την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού
υλικού για τις ανάγκες των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 Το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης», με το αρ.
39/18-2-2015 έγγραφό του, ζήτησε την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού
υλικού για τις ανάγκες των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Το Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης», με το αρ. 85/13-3-2015 έγγραφό του,
ζήτησε την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των
αθλητικών εγκαταστάσεών του και των γραφείων του. Έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση ποσού
1.500,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2015 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 106681.001 με τίτλο «Υλικά Φαρμακείου».
Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται σε 26.099,64 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα
βαρύνει τους προϋπολογισμούς του κάθε φορέα ξεχωριστά, ως εξής:
Α) Δαπάνη ποσού 993,96 € θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Σπάρτης οικ.
έτους 2015 και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 10-6631.001 με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού»,
ποσού 1.000,00 €.
Β) Δαπάνη ποσού 13.234,26 € θα βαρύνει το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Σπάρτης», χρηματοδοτούμενη από το ΥΠΕΣ για «Λειτουργικές Ανάγκες Σχολείων».
Γ) Δαπάνη ποσού 5.976,30 € θα βαρύνει το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Σπάρτης», χρηματοδοτούμενη από το ΥΠΕΣ για «Λειτουργικές Ανάγκες Σχολείων».
Δ) Δαπάνη ποσού 1.342,27 € θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ν.Π. «Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» έτους 2015 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 10-6681.001 με τίτλο «Υλικά
Φαρμακείου», ποσού 1.500,00 €.
Ε) Δαπάνη ποσού 4.552,85 € θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ν.Π. «Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» έτους 2015 και ειδικότερα τους ΚΑΕ:
1. Δαπάνη ποσού 244,66 € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6631.001 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού», ποσού 3.000,00 €
2. Δαπάνη ποσού 4.308,19 € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6681.001 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού
και φαρμακευτικού υλικού για το Βοήθεια στο Σπίτι», ποσού 8.000,00 €.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για κάθε ομάδα και υποομάδα ειδών
της προμήθειας είναι ο εξής:
{ΟΜΑΔΑ Α} Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για τον Δήμο Σπάρτης προϋπολογισμού
993,96 €
{ΟΜΑΔΑ Β} Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 13.234,26 €
{ΟΜΑΔΑ Γ} { Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 5.976,30 €
ΟΜΑΔΑ Δ]
Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Σπάρτης» προϋπολογισμού 1.342,27 €
{ΟΜΑΔΑ Ε}
Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού 4.552,85 € (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Ε1 ποσού
244,66 €, Ε2 ποσού 4.308,19 €)
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές χωριστά για κάθε ομάδα ή υποομάδα
προμηθευόμενων ειδών.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτική διαδικασία πρόχειρου
διαγωνισμού με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:
-

Του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95.
Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφαση Υπ.
Εσωτερικών 11389/93)
Τις με αριθμό 55278/Εγκ. 53/93 και 43617/96/Εγκ. 21 ερμηνευτικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 και την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ
με αριθμό 2037/Εγκ. 2/07.
Τις αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης Π1/7445/2001, Π1/7446/2002, Π1/3305/2010 και
Π1/3306/2010.

Η απόφαση κατακύρωσης θα γίνει από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σπάρτης.
Οι συμβάσεις προμήθειας θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά.

Ομοίως οι παραλαβές των ειδών, θα διενεργηθούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά.
O χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε εξήντα ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με
έκαστο Ν.Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Υπάλληλος

Γεωργία Κούμαρη

Σπάρτη 17/9/2015
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
και Προμηθειών

Μαρία Βαχαβιώλου

ΦΟΡΕΑΣ:
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
Αριθμός Μελέτης :

6 /2015 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ 1/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΠΑ)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:
ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

26.099,64

€

(συμπερ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια είδη φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού είναι τα εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αναλγητικό - αντιπυρετικό σε δισκία τύπου DEPON 500 MG (20 δισκία). Δραστική ουσία:
παρακεταμόλη (paracetamol).
Αναλγητικό - αντιπυρετικό σε αναβράζοντα δισκία τύπου DEPON 500 MG (10 δισκία).
Δραστική ουσία: παρακεταμόλη (paracetamol).
Αναλγητικό - αντιπυρετικό σε αναβράζοντα δισκία τύπου DEPON MAXIMUM 1G (8 δισκία)
Δραστική ουσία: παρακεταμόλη (paracetamol).
Αναλγητικό - αντιπυρετικό σε σιρόπι τύπου DEPON κατάλληλο για παιδιά (150 ml). Δραστική
ουσία: παρακεταμόλη (paracetamol).
Αντιχολινεργικό-σπασμολυτικό των λείων μυϊκών ινών σε επικαλυμμένα δισκία τύπου
BUSCOPAN 10MG (20 δισκία). Δραστική ουσία: υοσκίνη (hyoscine)
Μη στεροειδειδές αντιφλεγμονώδες, αναλγητικό και αντιπυρετικό σε δισκία επικαλυμμένα με
υμένιο τυπου PONSTAN 500 MG (15 δισκία). Δραστική ουσία: μεφαιναμικό οξύ (mefenamic
acid)
Μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες αναλγητικό και αντιπυρετικό (κατάλληλο για πόνους περιόδου)
σε επικαλυμμένα δισκία τύπου NUROFEN EXPRESS 512MG (12 δισκία). Δραστική ουσία:
ιβουπροφαίνη (ibuprofen).
Μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες αναλγητικό και αντιπυρετικό σε μαλακές κάψουλες τύπου
NUROFEN 200 MG (10 κάψουλες). Δραστική ουσία: ιβουπροφαίνη (ibuprofen).
Ενέσιμη κορτιζόνη των 250 mg τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 250MG/VIAL BTx1ACT -OVIAL(2ML) Δραστική ουσία: υδροκορτιζόνη (hydrocortisone).
Ενέσιμη κορτιζόνη των 500 mg τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL ΒΤx1ACT-OVIAL(4ML) Δραστική ουσία: υδροκορτιζόνη (hydrocortisone).
Ενέσιμο διάλυμα επινεφρίνης σε προγεμισμένη σύριγγα τύπου ANAPEN junior INJ.SOL
150MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR.x0,3ML. Δραστική ουσία: επινεφρίνη (epinephrine).
Αλοιφή επουλωτική για τοπικη δερματική εξωτερική χρηση τύπου MADECASSOL OINTMENT
1% σε σωληνάριο αλουμινίου 10G. Δραστική ουσία: centella asiatica
Αντιβιοτικη κρεμα για τοπικη δερματική εξωτερική χρηση τύπου FUCIDIN CREAM 2% σε
σωληνάριο αλουμινίου 15G Δραστική ουσία: φουσιδικό οξύ (fusidic acid).
Αντικνησμώδες - αντιισταμινικό σε γέλη τύπου FENISTIL GEL 0,1% σε σωληνάριο 30G
Δραστική ουσία: διμεθινδένη (dimetindene).
Αντισηπτικό - απολυμαντικό διάλυμα με υπεροξείδιο του υδρογόνου για τοπική εξωτερική
χρήση τύπου HYDROGEN PEROXIDE SOL 3% σε πλαστική φιάλη 200ml Δραστική ουσία:
Αντισηπτικό - απολυμαντικό διάλυμα μερβρωμίνης για τοπικη εξωτερική χρηση τύπου
MERBROMIN (ΜΕΡΚΟΥΡΟΧΡΩΜΑ) 2% σε γυάλινο φυαλίδιο 30ML Δραστική ουσία:
μερβρωμίνη (merbromin)

του
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Αντισηπτικό - απολυμαντικό ιωδιούχο διάλυμα για τοπικη εξωτερική χρηση τύπου BETADINE
10% σε πλαστικό φιαλίδιο 30ML. Δραστική ουσία: ιωδιούχος ποβιδόνη (povidone-iodine).
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Αντισηπτικό και απολυμαντικό διάλυμα τύπου STERILLIUM BOTTLE σε μπουκάλι 500 ML.
Δραστική ουσία: isopropyl alcohol – N-propyl alcohol – mecetronium ethylsulfate.
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Διάλυμα φυσιολογικού ορού SODIUM CHLORIDE 0.9% σε αμπούλα 10ML (1AMP). Δραστική
ουσία: χλωριούχο νάτριο (sodium chloride)
Διάλυμα φυσιολογικού ορού SODIUM CHLORIDE 0,9% σε αμπούλες (συσκ. 50 AMPSx10 ML)
Δραστική ουσία: χλωριούχο νάτριο (sodium chloride)
Διάλυμα φυσιολογικού ορού SODIUM CHLORIDE 0,9% σε πλαστικό μπουκάλι 500 ml.
Δραστική ουσία: χλωριούχο νάτριο (sodium chloride)
Εμποτισμένος επίδεσμος με φουσιδικό οξύ τύπου FUCIDIN IMP.GAUZE 30MG μέσα σε
φάκελο από αλουμινόχαρτο ερμητικά κλειστό (10 φάκελοι 10CMX10CM). Δραστική ουσία:
φουσιδικό οξύ (fusidic acid).
Παυσίπονη θερμαντική κρέμα για το άλγος μυών και αρθρώσεων τύπου ΛΕΟΝΤΟΣ 0,075 %
σε σωληνάριο 50 G Δραστική ουσία: καψαϊκίνη (capsaicin).
Τοπικό αντιμικροβιακό και επουλωτικό αερόλυμα τύπου PULVO-47 74G Δραστική ουσία:
νεομυκίνη (neomycin) - horse liver catalase
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95° τύπου FIRST AID CUT.SOL 95% V/V FL x 420 ML.
Δραστική ουσία: ethyl alcohol 95°
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΗΑΝΖΑPLAST) Κουτί με 20 τεμάχια σε 4 μεγέθη
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΩΝ STRIPS 19 X 72 mm (ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ)
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ Ταινίες αυτοκόλλητες συγκράτησης δέρματος
ΒΑΜΒΑΚΙ 100% Καθαρό Υδρόφιλο 70g
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 15*30 (12 ΤΕΜ)
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 15χ15 (12 ΤΕΜ)
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 17χ30 (10 ΤΕΜ)
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 36Χ40 (10 ΤΕΜ)
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 10Χ10 (5 ΤΕΜ)
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10cm
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 12cm
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 6cm
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 8cm
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ (LEUKOSILK) 2,5cm x 4,6 m
ΤΑΙΝΙΑ (ΤΥΠΟΥ LEUKOPLAST) 4,6M Χ 5CM
ΤΑΙΝΙΑ (ΤΥΠΟΥ LEUKOPLAST) 5M X 2,5 CM
ΤΑΙΝΙΑ (ΤΥΠΟΥ LEUKOPLAST) 5M Χ 5CM
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ για ROCHE Accutrend Plus 25 Test
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ Wellion LUNA CHOL 10 test strips
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ Wellion Luna Duo Glucose 50 test Strips
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ Wellion CALLA 50 test strips
ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ για ακινητοποίηση κακώσεων σκελετού
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΠΛΟ ΑΠΌ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΩΛΩΠΕΣ
ΑΜΜΩΝΙΑ STICΚ 15ml
Επουλωτική κρέμα εγκαυμάτων τύπου FLOGO CALM CREAM 50 ML
ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 500 ml με αντλία
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΝΟ 7,5
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΑΤΕΞ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΑΤΕΞ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΑΤΕΞ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ τύπου nitrile
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ultra plus super 10 τεμ
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ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ λοσιόν 70 βαθμών των 400 ml
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ μπλέ 93 βαθμών 450 ml
ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ - ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕ ΖΕΛΕ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ - ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕ ΖΕΛΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ 6 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 21G
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 23G
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 25G
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟ - ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ WELLION LANSET 28G
100 LANCETS
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ml (21G)
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ml (21G)
ΣΥΡΙΓΓΕΣ10 ml (21G)
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 ml (21G)
ΛΑΒΙΔΑ ανατομική αμβλύ απο ανοξοίδωτο ατσάλι 14,5 περίπου
ΨΑΛΙΔΙ 14 cm περίπου από ανοξοίδωτο ατσάλι ίσιο αμβλύ
ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΔΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ (ΜΠΡΑΤΣΟΥ)
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ψηφιακό
ΚΟΥΤΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΣΤ.31x10x36cm ΠΕΡΙΠΟΥ (Από γαλβανισμένο
χάλυβα,ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και επινικελωμένη κλειδαριά ασφαλείας, συνοδευόμενο
με 2 κλειδιά και βιδες στήριξης)

82 ΚΟΥΤΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΦΟΡΗΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.
Όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ). Ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στην προσφορά του την εμπορική ονομασία του
προϊόντος που προσφέρει, την φαρμακοτεχνική του μορφή και τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.
Η ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, η
ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η διεύθυνση του κατόχου της άδειας
κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία.
Ο χρόνος ζωής να είναι όχι λιγότερος από 12 μήνες κατά την παράδοση.
Τα είδη που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης του Υπουργείου
Υγείας θα πρέπει στην οικονομική προσφορά να έχουν λάβει τιμή, η οποία δεν θα υπερβαίνει το
εκάστοτε ισχύον δελτίο τιμών.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Υπάλληλος

Γεωργία Κούμαρη

Σπάρτη 17/9/2015
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
και Προμηθειών

Μαρία Βαχαβιώλου

ΦΟΡΕΑΣ:
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
2015
Αριθμός

Μελέτης

(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΠΑ)

:
ΤΗΣ 1/2015

6

/2015

ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 26.099,64 € (συμπερ. του
ΦΠΑ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρθρο 1ο
Η παρούσα αφορά τη προμήθεια «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του
Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015 ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.099,64 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.












Αρθρο 2ο
(Ισχύουσες Διατάξεις)
Ο N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης."
Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α» (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93)
Ο Νόμος 2286/1995 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.
Η παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/95.
Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.
3536/07 και την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ με αριθμό 2037/Εγκ. 2/07
Η αρ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας Αντ. &
Ναυτιλίας
Το αρ. 48614/2-9-10 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240),
που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18)
Η εγκύκλιος 3/11543/26-3-2013 του ΥΠ.ΕΣ. και το αρ. 13662/8-4-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Αρθρο 3ο
(Τρόπος διενέργειας - εκτέλεσης της προμήθειας)
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240),
που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ.
3/11543/26.03.2013.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο
κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, ύστερα από σχετική απόφαση της οικονομικής
επιτροπής, η οποία θα καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας και τους όρους του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές χωριστά για κάθε ομάδα ή
υποομάδα προμηθευόμενων ειδών. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή της
κάθε υποομάδας ειδών και όχι στις τιμές των μερών. Ειδικότερα για τα φάρμακα οι τιμές τους δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις τιμές του εκάστοτε ισχύοντος δελτίου τιμών του Υπουργείου Υγείας.
Αρθρο 4ο

(Ενστάσεις)
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής
κάποιου σε αυτόν μπορεί να υποβληθεί εγγράφως στον Δήμο μέσα στα χρονικά όρια και σύμφωνα με
την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.
Αρθρο 5ο
(Εγγύηση συμμετοχής)
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής,
που θα απευθύνεται στον Δήμο Σπάρτης, που αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης των ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (Εγγύηση συμμετοχής
για το σύνολο των ειδών των ομάδων ποσού 453,58 € ή ανά ομάδα ή υποομάδα ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α:
16,96 €, ΟΜΑΔΑ Β: 229,70 €, ΟΜΑΔΑ Γ: 104,10 €, ΟΜΑΔΑ Δ: 23,26 €, ΟΜΑΔΑ Ε (Ε1 + Ε2): 79,56 € ,
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε1: 4,39 €, ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε2: 75,17 €)
Αρθρο 6ο
(Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά στοιχεία προσφοράς)
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές .
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις προδιαγραφές
απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή προσφορά.
Αρθρο 7ο
Κατακύρωση ανάθεσης
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή,
εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας.
Αρθρο 8ο
(Ανακοίνωση αποτελέσματος)
Στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση
του αποτελέσματος που περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 24 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ σημεία, με
την οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες για την υπογραφή της σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Αρθρο 9ο
(Σύμβαση)
Ο μειοδότης, 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.
Αρθρο 10ο
(Εγγύηση καλής εκτέλεσης)
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ 1β του Ν. 4281/2014). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το
όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο
άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2.
Αρθρο 11ο
(Χρόνος παράδοσης)
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εφάπαξ, στα σημεία που θα υποδειχθούν στον προμηθευτή,
σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με έκαστο νομικό πρόσωπο. Τα
έξοδα μεταφοράς στα σημεία παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αρθρο 12ο
(Παραλαβή ειδών)

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο και στα σημεία που
θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από έκαστο Ν.Π.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικώς για το θέμα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28 , 29 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Αρθρο 13ο
(Πλημμελής παράδοση)
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης ή εμφανίζονται ελαττώματα
τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Αρθρο 14ο
(Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου)
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση εφόσον δεν παρέδωσε τις εμπρόθεσμα τις
συμφωνηθέντες ποσότητες των ειδών.
Αρθρο 15ο
(Επίλυση διαφορών)
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προμήθειας είναι ακατάλληλο, ο
προμηθευτής οφείλει να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της
υπηρεσίας. Για την επίλυση διαφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Αρθρο 16ο
(Φόροι , τέλη , κρατήσεις)
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που
θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης των διακηρύξεων
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αρθρο 17ο
(Τρόπος πληρωμής)
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 36 1α του ΕΚΠΟΤΑ με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Αρθρο 18ο
(Καθυστέρηση πληρωμής)
Σύμφωνα με τον Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) και ειδικότερα τα οριζόμενα στην
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ.4.: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Άρθρο 3 Οδηγίας
2011/7), σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από τον Δήμο τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την
πληρωμή εγγράφου, ο Δήμος (οφειλέτης) καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να
απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν
μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Υπάλληλος

Γεωργία Κούμαρη

Σπάρτη 17/9/2015
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
και Προμηθειών
Μαρία Βαχαβιώλου

ΦΟΡΕΑΣ:
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2015
Αριθμός

Μελέτης

(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΠΑ)

:

6

/2015

ΤΗΣ 1/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 26.099,64 € (συμπερ. του
ΦΠΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΆΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 4 ΕΚΠΟΤΑ)
Ο Δήμαρχος Σπάρτης
Έχον τας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης."
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α» (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93)
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/95
4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3536/07
και την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ με αριθμό 2037/Εγκ. 2/07
5. Την αρ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας
6. Το αρ. 48614/2-9-10 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος
Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18)
8. Η εγκύκλιος 3/11543/26-3-2013 του ΥΠ.ΕΣ. και το αρ. 13662/8-4-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
9. Τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.
10. Το με αρ. πρωτ. 55/26-2-2015 αίτημά του Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας
Δήμου Σπάρτης», για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, που
αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με ΑΔΑΜ:15REQ002665480 2015-03-26,
11. Το με αρ. πρωτ. 31/18-2-2015 αίτημα του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Σπάρτης», για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, που
αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με ΑΔΑΜ:15REQ002676901 2015-03-3,
12. Το με αρ. πρωτ. 39/18-2-2015 αίτημα του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Σπάρτης», για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, που
αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με ΑΔΑΜ:15REQ002676916 2015-03-31,
13. Το με αρ. πρωτ. 85/13-3-2015 αίτημα του Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης», για την
προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με
ΑΔΑΜ:15REQ002665367 2015-03-26,
14. Την αρ. 1/2015 μελέτη του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών για την
προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και
των Νομικών Προσώπων του έτους 2015, ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.133,59 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
15. Την 34/2015 Απόφαση Δ.Σ.(ΑΔΑ:7ΒΦΨΟΞΒΗ-ΜΚΝ) του Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» με την ενέκρινε την διενέργεια της προμήθειας
«Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» από τον οικείο δήμο σύμφωνα με την 1/2015
μελέτη που συνέταξε το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών.

16. Την 9/2015 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΡΗ5ΟΞΒΗ-ΝΓΥ) του Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» περί διάθεσης των πιστώσεων.
17. Την 29/2015 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:7Θ9ΧΟΚΜΨ-749) του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» με την ενέκρινε την διενέργεια της προμήθειας «Φαρμάκων και
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» από τον οικείο δήμο σύμφωνα με την 1/2015 μελέτη που
συνέταξε το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών και διέθεσε για τον
σκοπό αυτό την σχετική δαπάνη, ποσού 13.254,31 ευρώ, σε βάρος της επιχορήγησης που λαμβάνει
από τον δήμο για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
18. Την 16/2015 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΛΧΩΟΚΜΨ-Ο23) του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» με την οποία ενέκρινε την διενέργεια της προμήθειας «Φαρμάκων και
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» από τον οικείο δήμο σύμφωνα με την 1/2015 μελέτη που
συνέταξε το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών και διέθεσε για τον
σκοπό αυτό την σχετική δαπάνη, ποσού 5.984,98 ευρώ, σε βάρος της επιχορήγησης που λαμβάνει
από τον δήμο για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
19. Την 8/2015 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΞ6Ψ4691ΛΚ-ΚΤΑ) του Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Σπάρτης» με την οποία ενέκρινε την διενέργεια της προμήθειας «Φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού» από τον οικείο δήμο σύμφωνα με την 1/2015 μελέτη που συνέταξε το αρμόδιο
Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών. Την 7/2015 Απόφαση Δ.Σ.
(ΑΔΑ:Ω0ΦΑ4691ΛΚ-Υ71) του Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» περί διάθεσης της
πίστωσης.
20. Την 209/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Β8Ξ7Ω1Ν-ΖΣΨ) του Δήμου Σπάρτης με την
οποία ενέκρινε την διενέργεια με την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών της προμήθειας
«Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των
Νομικών Προσώπων του έτους 2015.
21. Την αρ. 155/2015 (ΑΔΑ: 7Ξ0ΦΩ1Ν-ΙΗ0) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των
τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, την διενέργεια της με πρόχειρο διαγωνισμό, τον
καθορισμό των όρων του και την ψήφιση της πίστωσης της προμήθειας που αναλογεί στον Δήμο
Σπάρτης.
22. Την 199/2015 (ΑΔΑ:7ΧΙΝΩ1Ν-ΖΩΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού
διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της 3ης Ιουλίου 2015 από το οποίο προκύπτει ότι δεν
προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για να υποβάλλει προσφορά
23. Την 6/2015 μελέτη του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, η οποία αποτελεί
επικαιροποίηση της 1/2015 προηγούμενης μελέτης του ίδιου τμήματος ως προς τους συντελεστές
ΦΠΑ των προμηθευόμενων ειδών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/16-72015 τεύχος Α).
24. Την ……………/2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διενέργειας του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού
της προμήθειας

Αποφασίζουμε
Α) Προκηρύσσουμε επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά,
για την προμήθεια «Φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015»,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.099,64 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε ομάδα και υποομάδα ειδών συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ είναι ο εξής:
{ΟΜΑΔΑ Α} Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για τον Δήμο Σπάρτης προϋπολογισμού 993,96 €
{ΟΜΑΔΑ Β} Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 13.234,26 €
{ΟΜΑΔΑ Γ} { Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 5.976,30 €
ΟΜΑΔΑ Δ]
Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Σπάρτης» προϋπολογισμού 1.342,27 €
{ΟΜΑΔΑ Ε}
Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού 4.552,85 € (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Ε1 ποσού 244,66
€, Ε2 ποσού 4.308,19 €)
Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του κάθε φορέα ξεχωριστά, ως εξής:

Α) Δαπάνη ποσού 993,96 € θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Σπάρτης οικ. έτους
2015 και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 10-6631.001 με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού», ποσού
1.000,00 €.
Β) Δαπάνη ποσού 13.234,26 € θα βαρύνει το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σπάρτης», χρηματοδοτούμενη από το ΥΠΕΣ για «Λειτουργικές Ανάγκες Σχολείων».
Γ) Δαπάνη ποσού 5.976,30 € θα βαρύνει το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σπάρτης», χρηματοδοτούμενη από το ΥΠΕΣ για «Λειτουργικές Ανάγκες Σχολείων».
Δ) Δαπάνη ποσού 1.342,27 € θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Σπάρτης» έτους 2015 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 10-6681.001 με τίτλο «Υλικά Φαρμακείου», ποσού
1.500,00 €.
Ε) Δαπάνη ποσού 4.552,85 € θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ν.Π. «Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» έτους 2015 και ειδικότερα τους ΚΑΕ:
1. Δαπάνη ποσού 244,66 € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6631.001 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού», ποσού 3.000,00 €
2. Δαπάνη ποσού 4.308,19 € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6681.001 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού για το Βοήθεια στο Σπίτι», ποσού 8.000,00 €.

Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο νεοκλασικό κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Σπάρτης επί της κεντρικής
πλατείας (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου) -Ταχ. Δ/νση: Κεντρική Πλατεία Σπάρτης Τ.Κ.
23100 - την 2 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10.30 πμ.
και ώρα λήξης την 11.00 πμ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της
αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους, ως
εξής:
α) Προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 2/10/2015 και από
ώρα 10:30 π.μ έως 11.00 π.μ.
β) Ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο πρωτόκολλο του Δήμου Σπάρτης Ταχ. Δ/νση
Ευαγγελιστρίας 83-91, Σπάρτη Τ.Κ. 23100, μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα,
δηλαδή έως την 1/10/2015.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών
και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας,
γραμμένοι στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών ή για κάθε
ομάδα ή υποομάδα προμηθευόμενων ειδών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να
καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, που θα απευθύνεται στον Δήμο Σπάρτης, που αντιστοιχεί στο 2%
επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης των ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
(Εγγύηση συμμετοχής για το σύνολο των ειδών των ομάδων ποσού 453,58 € ή ανά ομάδα ή
υποομάδα ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α: 16,96 €, ΟΜΑΔΑ Β: 229,70 €, ΟΜΑΔΑ Γ: 104,10 €, ΟΜΑΔΑ Δ:
23,26 €, ΟΜΑΔΑ Ε (Ε1 + Ε2): 79,56 € , ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε1: 4,39 €, ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε2: 75,17 €)
(Πιστοποιητικό οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, περί εγγραφής του.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των
ΟΤΑ.
- Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
- Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και ότι τα προσφερόμενα
είδη πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές καθώς και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για
τον καθένα από τους ανωτέρω φορείς που αναγράφονται στην Υπεύθυνη δήλωση.
5. Τεχνική προσφορά
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι είτε
πρωτότυπα, είτε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων αυτών. Τα δικαιολογητικά
που αφορούν ιδιωτικά έγγραφα θα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα, είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Τα δε
δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα θα πρέπει είτε να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση από το δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε να είναι ευκρινή
φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί
πρωτίστως από δικηγόρο.
Όπου ζητείται υπεύθυνη δήλωση είναι η δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής.
Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 7 & 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
τοποθετούνται όλα τα ανωτέρω ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής, η τεχνική προσφορά και
σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά, δηλ. ο Φάκελος Προσφοράς πρέπει να περιέχει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά 1 ως 6 & τον φάκελο της Οικονομικής προσφοράς. Στον φάκελο της προσφοράς
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «προσφορά», ο τίτλος της υπηρεσίας που απευθύνεται, τα στοιχεία
του αποστολέα, η ημερομηνία του διαγωνισμού και ο αριθμός διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να
υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της
ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη
επιβάρυνση για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. Η τιμή θα
αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και χωριστά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη
τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα απορριφθεί ως
απαράδεκτη. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών
του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, Δ/νση: Μαγούλα,
Σπάρτη ΤΚ 23100, Τηλ 2731361110, Ε-mail: g.koymari@1504.syzefxis.gov.gr, αρμόδια υπάλληλος Γεωργία
Κούμαρη.
Η διακήρυξη καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε έντυπη μορφή από το ανωτέρω γραφείο και σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης www.sparti.gov.gr.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής
κάποιου σε αυτόν μπορεί να υποβληθεί εγγράφως στον Δήμο μέσα στα χρονικά όρια και σύμφωνα με την
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον
κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές
της προμήθειας. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή της κάθε
υποομάδας ειδών και όχι στις τιμές των μερών. Ειδικότερα για τα φάρμακα οι τιμές τους δεν μπορεί να
υπερβαίνουν τις τιμές του εκάστοτε ισχύοντος δελτίου τιμών του Υπουργείου Υγείας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το
Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ 1β του Ν. 4281/2014). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του
φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και
τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο μειοδότης, 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.
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την
προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτιση της με την οποία συμφωνεί
ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση
υπογράφεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου (εάν πρόκειται για Ν.Π.) και τον
προμηθευτή (ανάδοχο) και ισχύει από την υπογραφή της. Οποιαδήποτε παράδοση πριν από την υπογραφή
της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται και δεν θα εκκαθαριστεί.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση εφόσον δεν παρέδωσε τις εμπρόθεσμα τις συμφωνηθέντες ποσότητες των
ειδών.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εφάπαξ, στα σημεία που θα υποδειχθούν στον προμηθευτή, σε
προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με έκαστο νομικό πρόσωπο. Τα έξοδα
μεταφοράς στα σημεία παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικώς για το θέμα
αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28 , 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προμήθειας είναι ακατάλληλο, ο προμηθευτής
οφείλει να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της υπηρεσίας. Για την
επίλυση διαφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή
των υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 36 1α του ΕΚΠΟΤΑ με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής
που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σύμφωνα με τον Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) και ειδικότερα τα οριζόμενα στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
Ζ.4.: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Άρθρο 3 Οδηγίας 2011/7), σε περίπτωση που
η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από τον Δήμο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου, ο Δήμος (οφειλέτης)
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται
ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης και θα σταλεί στον
Φαρμακευτικό Σύλλογο Ν. Λακωνίας. Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευτεί
άπαξ σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον προμηθευτή
στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η προμήθεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Υπάλληλος

Γεωργία Κούμαρη

Σπάρτη 17/9/2015
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
και Προμηθειών

Μαρία Βαχαβιώλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ημερομηνία έκδοσης
Προς Δήμο Σπάρτης
Νομού Λακωνίας
Ταχ. Διεύθυνση Γκορτσολόγου 52, Σπάρτη Τ.Κ. 23100
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………………….. για ευρώ …………………..
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………………. ευρώ για την Εταιρία
……………………. Οδός ………………….. αριθμ. …………για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο
διαγωνισμό σας της ……………………,για την προμήθεια ………………. σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ.
………….. διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας
μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί για την Τράπεζά μας.

Υπογραφή

