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                       Δράμα, 13 Φεβρουαρίου  2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                     

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                          

Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

Πληρ: Κ. Τριανταφυλλίδης  

Τηλ: 2521 350 608                                                                 

Fax: 2521 350748   

e-mail: ktria@dimosdramas.gr                                                                                                

                                                                                                                  CPV:   33690000-3 (διάφορα φάρμακα)                             

                                                                                                                                33600000-6 (φαρμακευτικά προϊόντα) 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»                                                                                           

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

     Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 

και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

2. Το Ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης.  

3. Τις  διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(κύρωση του κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του  Δημοσίου τομέα & 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

6. Το 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) 

7. Τις υπ΄ αριθμ. προμελέτες 5496/30-01-2014, 34602/12-6-2013, 34636/12-6-2013 του 

Δήμου Δράμας, 626/29-4-2013 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας και 637/24-4-

2013 της ΔΕΚΠΟΤΑ. 

 8.  Τις υπ΄ αριθμ. αποφάσεις ΔΣ 42/2013 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας και 58/2013 

της ΔΕΚΠΟΤΑ. 

 9. Την  40/2014  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης. 

10.  Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Δράμας με  Κ.Α. 10.6631 και 

15.6631.  

11. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 2014 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας με  

Κ.Α. 10/6631.  

12. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 2014 της ΔΕΚΠΟΤΑ με  Κ.Α. 64.08.0002, 

64.080011, 64.08.0012, 64.08.0013, 64.08.0014, 64.08.0015, 64.08.0014.  
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
 

          Δημόσιο Ανοικτό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για το έτος 

2014 συνολικού προϋπολογισμού 60.722,76 € (συμπεριλαμβανόμενου το ΦΠΑ) για τις ανάγκες 

φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού με σκοπό την ενίσχυση του 1)  Δήμου Δράμας,  του  

2) Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας και  της 3) ΔΕΚΠΟΤΑ: 

 

 Δήμου Δράμας  32.553,10 € 

Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας  (30.167,19 €)  

Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού    (1.776.41 €) 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  (609,50 €) 

 Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας  -  7.629,10 €  

 ΔΕΚΠΟΤΑ  --  20.540,56 € 

 

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  του κάθε πακέτου. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για περισσότερα 

πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό 

περιγράφεται αναλυτικά  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε πακέτου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

1.  Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

     Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Δράμας την 26
η
 Φεβρουαρίου 

2014  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

     Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η 

οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

     Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 26/02/2014, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 10:00 π.μ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα στην αίθουσα 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  Δημαρχείο 2
ος

 όροφος. 

  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών 

γίνεται δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 
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2.  Τρόπος λήψης  εγγράφων διαγωνισμού   

 

  Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η 

παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), με την 

υποβολή σχετικής αίτησης εντός προθεσμίας μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη 

της. 

                        Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 

(όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), έτσι ώστε να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν 

τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 

Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με 

το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται 

και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Δράμας στη διεύθυνση: 

www.dimos-dramas.gr. 

  

3.  Δικαιούμενοι συμμετοχής  

 

Α. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 

 1).  Φυσικά Πρόσωπα  

 2).  Νομικά Πρόσωπα  

 3).  Συνεταιρισμοί 

 4).  Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8   

       ΕΚΠΟΤΑ) 

4.  Δικαιολογητικά  συμμετοχής 

 

     Όσοι αναγνωρισμένοι    προμηθευτές, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό 

προμήθεια ειδών και επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν μαζί με την 

προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα  παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (σελ. 18) στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης 

Τραπέζης για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών του πακέτου (με ΦΠΑ) η οποία θα 

απευθύνεται στο Δήμο.  

 

Β.  Κατά περίπτωση:  

 

 

 

http://www.dimos-dramas.gr/
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            1)  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η 

εγγραφή του διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.   

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 

43 του Π.Δ. 60/2007.   Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε 

αυτούς προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

  Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των 

παραγράφων 3 και 4 του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.  

 

           2). ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί 

εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που 

εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται 

στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού     

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε 

αυτούς προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 
 

           3). ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

 

                       Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσματος 

ποινικού      μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση 

αυτή υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου έχει:  .   

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 

επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια  

Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις των 

άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον 

αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το 

αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του  

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων 



Σελίδα 6 από 45 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται 

στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 

 

            4). ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

διαγωνιζομένου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων 

δημοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα 

υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 

του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας.  Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί νόμιμα.  

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

5.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε 

αυτούς προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού   
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            5). ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2.  

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που  

αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή  

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις 

εσωτερικού ή εξωτερικού.  

3.  

Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν 

 και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον  

Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που     

καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  

ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 
 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  

 

             Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε 

αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από 

Ένορκη Δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική 

αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος 

Ανάδοχος.  

 

            Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση 

θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός 

του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

 

       Γ.  Παραστατικό  εκπροσώπησης, Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 

εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην 

ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες. 

 

       Δ. Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και 

οι τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  

επικυρωμένο   αντίγραφο  ή  απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  

των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  

τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα  

υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το 

νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει 

ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 
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άλλου νομικού προσώπου. 

              - Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 

κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

            - Ατομικές επιχειρήσεις   επιδεικνύουν μόνον το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους 

ή αντίστοιχο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

 

            Ε.  Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα  

θεωρημένα ως γνήσια  φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά  που είναι 

συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση. 

 

     Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να 

προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 

και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

β. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς 

του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχει υποπέσει 

σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.  

 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο 

των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου 

τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και 

ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το δημόσιο 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.  Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

 

Α. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 

                

           1).  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

           2).  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  

           3).  Ο αριθμός της διακήρυξης 

           4).  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

           5).  Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

           Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

Β. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα 

δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα 
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οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

 

Γ. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως  

φακέλου.  

 

Δ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη.  

 

   Ε. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα 

μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 

  ΣΤ.   Γίνονται δεκτές προσφορές για  το σύνολο του κάθε πακέτου του διαγωνισμού. 

             

2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 

 

Α. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα 

σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 

προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.  

 

Β. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς.  

 

Γ. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την  επιτροπή 

διαγωνισμού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   

  

3.   Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 

λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 

κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες.   

 

 4.  Οικονομική Προσφοράς 

 

Α. Η οικονομική προσφορά δίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή του κάθε 

πακέτου και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην οικονομική 

προσφορά περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση των φαρμάκων και φαρμακευτικού 

υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  

 

Β.   Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
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Γ.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη οικονομική 

προσφορά για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή 

για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών 

οργάνου. 

 

 Δ.  Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός 

μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή 

χωριστά για κάθε μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο.  

 

Ε.  Η σύγκριση των προσφορών θα  γίνεται στη χαμηλότερη τιμή του  πακέτου  και 

όχι στις  τιμές των μερών. 

 

   ΣΤ. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

 

5.  Υποβολή Προσφορών 

 

Α. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

 

          ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

          ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1
ης

 ΙΟΥΛΙΟΥ  

          Τ.Κ: 66 100, ΔΡΑΜΑ 

 

Β.  Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 26
η
 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. απ΄ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού, μετά το πέρας 

της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη εργάσιμη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Γ.  Οι εκπρόθεσμες προσφορές  επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

6.  Εγγυήσεις 

 

Α.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα 

με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 

Β.   Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» στη σελίδα 18 και θα απευθύνεται 

στο δήμο, με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε πακέτου.  Η εγγύηση 

συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε επί τοις 

εκατό (5%) επί  της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανόμενου του 

ΦΠΑ)  του κάθε πακέτου ήτοι ποσού: 
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                   Πακέτο 1
ο    

--   Δήμος Δράμας:          1.627,66 € 

                   Πακέτο 2
ο  

 --   ΝΠΔΔ:                          381,46 € 

                   Πακέτο 3
ο    

--   ΔΕΚΠΟΤΑ:              1.027,03 € 

                    

       Στην εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

i. Η ημερομηνία έκδοσης 

ii. Ο εκδότης 

iii. Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος 

Δράμας) 

iv. Ο αριθμός της εγγύησης 

v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

vi. Η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 

vii. Η σχετική διακήρυξη και η ημερομηνία του διαγωνισμού 

viii. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 

ix. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

x. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

xi. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει 

ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς 

που ζητά η διακήρυξη. 

xii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 

ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ 

που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από 

την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 

Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 

 

Γ.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης η οποία θα εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση,  

σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» στη σελίδα 19, των όρων της σύμβασης, το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του  υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 

συμβαλλόμενους. 

 

Δ.  Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να  είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το 

υπόδειγμα της παρούσης διακήρυξης. 
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Ε.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την  τελική βεβαίωση 

παραλαβής της προμήθειας.   

 

   ΣΤ.   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

7.  Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 

ημερών. Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

         
 

Για  ΜΜΕ,  ενώσεις  ΜΜΕ,  συνεταιρισμούς,  ενώσεις προμηθευτών  το ανωτέρω  

ποσοστό μειώνεται στο μισό. 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε 

η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της 

ανάθεσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.  Αποσφράγιση Προσφορών 

 

     Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.   

          Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο) μέχρι την  

προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

 

            Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Δράμας με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της 

προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις 

άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

 

     Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής 

και αποσφράγισης προσφορών. 

          Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την 

παρακάτω διαδικασία: 

 

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από 

την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει. 

 

  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/evoul/Application%20Data/Microsoft/Domain%20users/Μελιάδης%20Μιλτιάδης/ΤΡΟΦΙΜΑ-ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ/11389_93ar26.doc
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         Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται. 

   Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

           Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 

2.  Αξιολόγηση Προσφορών 

 

Α.  Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

 

1).  Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης, 

 

2).  Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,  

 

3).  Η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. 

                   Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, 

η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 

 

     Β.  Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο 

συνολικό  πακέτο, εφόσον   προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

 

Γ.  Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια έκπτωση και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

Δ.  Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής  επιτροπής ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

 

Ε.  Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

       Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

       Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο Δήμος Δράμας  μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους 

να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. 

         Αν ο Δήμος Δράμας κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, όποτε ο 

μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση. 

          Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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3.  Ενστάσεις 

 

Α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή  

της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

 

1). Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για 

τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 

κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

 

          2). Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε 

αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο Δράμας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, 

μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, 

αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο 

όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην 

Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

         Ο Δήμος Δράμας  υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το 

περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση 

γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με 

τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των 

προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 

. 

Β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους  

λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

 

 

                                                                      ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

                                   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

      

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση του κάθε πακέτου αποστέλλεται ανακοίνωση της 

απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο 

Δράμας, την ΔΕΚΠΟΤΑ και το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας η σχετική σύμβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους 

της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα   φάρμακα και 
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το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που  θα προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  

τους  όρους  των προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο 

σύνολό τους άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  

και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Ο Δήμος Δράμας διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση 

ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου, του ΝΠΔΔ και της ΔΕΚΠΟΤΑ κάθε ποσότητα 

φαρμάκου ή αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που προμήθευσε, μέσα σε δύο (2) ημέρες, αφότου 

διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του 

ακατάλληλου φαρμάκου ή αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και αποστολής του νέου είδους σε 

αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου φαρμάκου ή αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 

επέλθει  η οποιαδήποτε βλάβη σε πολίτη ή υπάλληλο, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει 

όλες τις δαπάνες αποκατάστασης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. 

Σε περίπτωση  απόλυτα ίσης προσφοράς, η κατάταξη θα γίνει με κλήρωση, παρουσία 

των διαγωνιζομένων με τις ίσες προσφορές.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού οι  υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε λόγο. 

 

 

                                                                      ΑΡΘΡΟ 5
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                                          ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

1.  Τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης των ειδών .  

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη  σύμφωνα με την επιθυμία του 

Δήμου του ΝΠΔΔ και της ΔΕΚΠΟΤΑ. 

 

2.   Χρόνος – Τόπος Παράδοσης - Παραλαβή των ειδών  

 

  Η παράδοση των ποσοτήτων των φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού θα 

γίνεται περιοδικά σε χρονικό διάστημα πέντε μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στις 

εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Δράμας, της ΔΕΚΠΟΤΑ και του Νομικού Προσώπου 

Δήμου Δράμας (παιδικοί σταθμοί και ΚΑΠΗ) ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν 

εντολής. Ο Δήμος Δράμας, η ΔΕΚΠΟΤΑ και το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας δεν 

υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού  

που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας 

να εφοδιάσει την συγκεκριμένη υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των φαρμάκων και 

αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή παραγγελία από το 

Δήμο Δράμας, τη ΔΕΚΠΟΤΑ και το Νομικό Πρόσωπο από την εκάστοτε υπηρεσία. 

 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές  και θα απορροφηθούν  όσες είναι απαραίτητες. 

 

          Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων 

μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο 

μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που 

καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.  
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3.  Τρόπος πληρωμής 

 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματική με την παράδοση στην υπηρεσία 

των ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

Η καταβολή θα  γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται 

από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την 

αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.  

 

        Τον  ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις κατά το χρόνο  του διαγωνισμού, τα 

έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών  καθώς και κάθε 

άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του κάθε πακέτου.   

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στα φάρμακα και στο αναλώσιμο 

υγειονομικό υλικό. 

    

 

                                                                   ΑΡΘΡΟ 6
ο 

                                                            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, από το Τμήμα προμηθειών  του Δήμου Δράμας, Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

1, ΤΚ 66 100 Δράμα  από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Μιλτιάδη Μελιάδη, τηλέφωνο: 2521- 

350 630 και FAX: 2521-350748. 

 

 

 

                                                                 ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

                                                           ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

 

 Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες σε μια (1) 

ημερήσια τοπική εφημερίδα πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας, στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

καθώς επίσης και στο «ΚΗΜΔΣ». 

 

 

 

                                                                                                  Δράμα, 13 Φεβρουαρίου 2014         
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                                                                                               Ο Δήμαρχος Δράμας 

 
 
 

 

 

 

                                                        Κυριάκος Χαρακίδης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α       «Α» 

 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας  ______________________________________ 

Κατάστημα _____________________________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης _____________________________________  

Ευρώ __________________________________________________  

 

Προς:   

  

Δήμο Δράμα 

Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

66100 Δράμα 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. _________ ΕΥΡΩ _________,00 

  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 

_____________________ ευρώ (________,00 ευρώ) υπέρ τ__________________________.   Δ/νση 

________________________ για τη συμμετοχή τα_____ στον διενεργούμενο διαγωνισμό της   

_________________________________________ για την Προμήθεια Φαρμάκων & Αναλώσιμου 

Υγειονομικού Υλικού 2014 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό  __________ /2014 Διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τα____ εν λόγω ______ που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τα______ στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ___________         (τουλάχιστον 150 ημέρες μετά την ημέρα του διαγωνισμού) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας._______________________________________ 

Κατάστημα ______________________________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης ______________________________________ 

Ευρώ ___________________________________________________  

 

 

Προς:   

 

Δήμο Δράμα 

Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

66100 Δράμα 

Νομικό Πρόσωπο Δήμου 

Δράμας 

Καστρινού & Οδυσσέως 4 

66100 Δράμα 

Δημοτική Επιχείρηση 

Κοινωνικής, Πολιτιστικής & 

Τουριστικής Ανάπτυξης 

(ΔΕΚΠΟΤΑ) 

Πατριάρχου Διονυσίου 

Τ.Θ. 23 

66100 Δράμα 

 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ___________ ΕΥΡΩ __________ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των 

________________________ευρώ, (_________,00 ευρώ) υπέρ τα__________________________ 

Δ/νση  __________________________________ για την καλή εκτέλεση των όρων της    σύμβασης  

συνολικής αξίας ______________________________ για την  Προμήθεια Φαρμάκων & 

Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού 2014.   

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ______εν λόγω  που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε μας.   

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

         ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ  

         ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      

 

 

 

 

        Προμήθεια Φαρμάκων & Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4. Οικονομικής Προσφορές Προμηθευτών  

 

 

 

 

            Μ Ε Λ Ε Τ Η 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                          

Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

Πληρ: Κ. Τριανταφυλλίδης  

Τηλ: 2521 350 608                                                                 

Fax: 2521 350748   

e-mail: ktria@dimosdramas.gr                                                         

                                        

                                                     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

 

           Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

 

 

Θα   διεξαχθεί    Ανοικτός Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός    με   σφραγισμένες    προσφορές    για    

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή του κάθε πακέτου. 

 

 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια φαρμάκων & αναλώσιμο 

υγειονομικό υλικό με σκοπό την ενίσχυση του 1)  Δήμου Δράμας,  το  2) Νομικό Πρόσωπο 

του Δήμου Δράμας  και τη  3) ΔΕΚΠΟΤΑ ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τους οικονομικά 

και ηλικιακά ασθενέστερους πολίτες-οικογένειες και συγκεκριμένα τους ωφελούμενους των 

δομών Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Δράμας καθώς και τις ανάγκες 

των δημοτικών υπαλλήλων και αθλητών, παρέχοντας τους άμεσα και αποτελεσματικά 

φαρμακευτικές υπηρεσίες.  

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 60.722,76 € 

(συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.) για διάστημα πέντε μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, 

και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Κύρια προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόμενα είδη να καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προμήθειας. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  

 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

 

§    Τις   διατάξεις   της   αριθμ.   11389/1993   απόφασης   του   Υπουργού   Εσωτερικών 

      (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

§    Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06. 

      §  Το 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) 
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Δράμα, 13 Φεβρουαρίου 2014 

                                                                                                                                          

                                     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

         Η Προϊσταμένη του             Η Προϊσταμένη του                          Ο Προϊστάμενος της                                                                                                        

      Τμήματος Προστασίας Τμήματος Παιδείας και                    Διεύθυνση Κοινωνικής                     

          &Προαγωγής της       Δια Βίου Μάθησης              Προστασίας, Παιδείας  

          Δημόσιας Υγείας                    & Πολιτισμού                                       & Πολιτισμού 

                

 

 

 

     Αναστασία Μωϋσιάδου           Ραχήλ Μοχωρίδου                  Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                          

Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

Πληρ: Κ. Τριανταφυλλίδης  

Τηλ: 2521 350 608                                                                 

Fax: 2521 350748   

e-mail: ktria@dimosdramas.gr                                                                                                

 

 

 

 

                                                     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ      

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
 

                                              ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1. Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας 

από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΜΕΑ).  
 

 

2. 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.  

 

3. Χρόνος ανταπόκρισης μετά την αποστολή της παραγγελίας από τη υπηρεσία 

να μην είναι μεγαλύτερος από 72 ώρες και σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ανάγκες της συγκεκριμένης υπηρεσίας.  
 

 

4. Τα είδη που χρειάζονται φύλαξη σε θερμοκρασία 2-8 βαθμούς Κελσίου θα 

πρέπει κατά την παράδοση να συνοδεύονται από σύστημα παρακολούθησης 

και καταγραφής της θερμοκρασίας (σύστημα ψυχρής αλυσίδας) που θα 

ελέγχεται από φαρμακοποιούς των νοσοκομείων. Εναλλακτικά, επιτρέπεται 

η παράδοση των προϊόντων σε πιστοποιημένες συσκευασίες οι οποίες να 

διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτούμενων ορίων θερμοκρασίας.  

 

6.         Ο χρόνος ζωής να είναι όχι λιγότερος από 18 μήνες κατά την παράδοση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                          

Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

Πληρ: Κ. Τριανταφυλλίδης  

Τηλ: 2521 350 608                                                                 

Fax: 2521 350748   

e-mail: ktria@dimosdramas.gr                                                                                                

 

 

 

                                                             «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
 

 

                                                       Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι: 

 

 
ΠΑΚΕΤΟ Νο 1  --  ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Νο 1α – Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1. Οινόπνευμα     300 ml Τεμάχιο 40 2,0469 81,88 

2. Fusicort cr Τεμάχιο 2 8,9202 17,84 

3. Phenergan  cr Τεμάχιο 2 ,9859 1,97 

4. Fenistil gel Τεμάχιο 2 4,2817 8,56 

5. Depon  tb Τεμάχιο 20 ,7042 14,08 

6. Betadine  240ml Τεμάχιο 3 3,1174 9,35 

7. Panadol extra Τεμάχιο 2 2,1221 4,24 

8. Pulvo spray Τεμάχιο 3 5,9531 17,86 

9. Panadol tb Τεμάχιο 3 1,4554 4,37 

10. Tobrex drops Τεμάχιο 1 2,3568 2,36 

11. Φυσιολογικός ορός  500ml Τεμάχιο 2 1,3521 2,70 

12. 
Φυσιολογικός ορός  (5ml) 

(με 30 τεμάχια) 
Κουτί 2 6,5634 13,13 

13. Αμμωνία για τσιμπήματα stick Τεμάχιο 4 ,9390 3,76 

14. Ασπιρίνη tb Τεμάχιο 5 1,6995 8,50 

15. Inj voltaren Τεμάχιο 2 1,9343 3,87 

16. Inj musco-ril Τεμάχιο 1 4,1408 4,14 

17. Inj solu-cortef  500 Τεμάχιο 1 8,2911 8,29 

18. Inj solu-cortef  250 Τεμάχιο 2 5,7089 11,42 

19. Voltaren  gel Τεμάχιο 2 4,6854 9,37 

20. Ατροπίνη Τεμάχιο 2 1,1174 2,23 
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21. Pentavac Τεμάχιο 20 27,2593 545,19 

22. Engerix 10 Τεμάχιο 30 8,6585 259,76 

23. Meningitec Τεμάχιο 20 19,7762 395,52 

24. MMR Vax-Pro Τεμάχιο 15 8,5265 127,90 

25. Varilrix Τεμάχιο 30 32,1893 965,68 

26. HPV- Gardasil Τεμάχιο 10 136,3199 1.363,20 

27. Havrix 720 Τεμάχιο 30 16,1991 485,97 

28. Menveo Τεμάχιο 20 48,6877 973,75 

29. Infarix Hexa Τεμάχιο 15 45,4195 681,29 

30. Prevenar Τεμάχιο 30 60,6033 1.818,10 

31. Havrix 1440 Τεμάχιο 1 24,6854 24,69 

32. Engerix 20 Τεμάχιο 3 12,2160 36,65 

1. Οινόπνευμα     300 ml Τεμάχιο 40 2,0469 81,88 

2. Fusicort cr Τεμάχιο 2 8,9202 17,84 

3. Phenergan  cr Τεμάχιο 2 ,9859 1,97 

4. Fenistil gel Τεμάχιο 2 4,2817 8,56 

5. Depon  tb Τεμάχιο 20 ,7042 14,08 

6. Betadine  240ml Τεμάχιο 3 3,1174 9,35 

7. Panadol extra Τεμάχιο 2 2,1221 4,24 

8. Pulvo spray Τεμάχιο 3 5,9531 17,86 

9. Panadol tb Τεμάχιο 3 1,4554 4,37 

10. Tobrex drops Τεμάχιο 1 2,3568 2,36 

11. Φυσιολογικός ορός  500ml Τεμάχιο 2 1,3521 2,70 

12. 
Φυσιολογικός ορός  (5ml) 

(με 30 τεμάχια) 
Κουτί 2 6,5634 13,13 

13. Αμμωνία για τσιμπήματα stick Τεμάχιο 4 ,9390 3,76 

14. Ασπιρίνη tb Τεμάχιο 5 1,6995 8,50 

15. Inj voltaren Τεμάχιο 2 1,9343 3,87 

16. Inj musco-ril Τεμάχιο 1 4,1408 4,14 

17. Inj solu-cortef  500 Τεμάχιο 1 8,2911 8,29 

18. Inj solu-cortef  250 Τεμάχιο 2 5,7089 11,42 

-- ΣΥΝΟΛΟ  7.907,62 

-- ΦΠΑ 6,5% 514,00 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   8.421,62 

 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1. 

Σύριγγες ινσουλίνης 1 ml U-

100E 30Χ5/16  0.30Χ80 mm 

CICOPIUMA  1cc 30g (8mm) 

Τεμάχιο 1.000 ,1770 177,00 

2. Σύριγγες 5cc Τεμάχιο 50 ,1770 8,85 

3. Hansaplast (διάφορα μεγέθη) Τεμάχιο 20 2,2124 44,25 

4. Hibitane   240ml Τεμάχιο 3 4,3805 13,14 

5. Αποστειρωμένες γάζες 10Χ10 Τεμάχιο 5 ,5310 2,66 

6. Λευκοπλάστ Τεμάχιο 4 1,3274 5,31 

7. Αυτοκόλλητες γάζες  10X10 Τεμάχιο 20 ,4425 8,85 

8. 
Ταινίες μέτρησης σακχάρου 

FOR A Comfort plus G30  

Τεμάχιο 

(100 

ταινιών) 

30 59,00 1.770,00 

9. Επιστόμιο σπειρομέτρησης Τεμάχιο 2400 ,2920 700,80 

10. 
SKINTACT ECG 

ELECTRODES  
Τεμάχιο  9600 ,2743 2.633,28 
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11. 
Ταινίες μέτρησης χοληστερίνης 

Accutrend Cholesterol 

Τεμάχιο 

(25 

ταινιών) 

185 54,8673 10.150,45 

12. Thin Lancets Τεμάχιο 300 5,3097 1.592,91 

13. 
Ταινίες μέτρησης γλυκόζης 

Accu Check Aviva 
Τεμάχιο 90 22,1238 1.991,14 

-- ΣΥΝΟΛΟ  19.098,64 

-- ΦΠΑ 13% 2.482,82 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   21.581,46 

 

 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1. Αντισηπτικό     1.000 ml Τεμάχιο 4 8,1301 32,52 

2. Βαμβάκι (μεγάλο) Τεμάχιο 40 ,8130 32,52 

3. 
Δοχείο αιχμηρών αντικειμένων 

5lt 
Τεμάχιο 10 2,0325 20,33 

4. Γάντια μίας χρήσης Νο M και S Τεμάχιο 10 4,3171 43,17 

5. 

Εξεταστικό υπόστρωμα μιας 

χρήσης (ρολό για το εξεταστικό 

κρεβάτι) 

Τεμάχιο 1 4,8780 4,88 

-- ΣΥΝΟΛΟ  133,42 

-- ΦΠΑ 23% 30,69 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   164,11 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%  8.421,62 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13% 21.581,46 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23% 164,11 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 1α 30.167,19 

 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Νο 1β – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1. Οινόπνευμα 70
o
 300ml    Τεμάχιο        30            30      2,0469             61,41 

2. Depon tb κουτί Τεμάχιο 30      0,7042             21,13 

3. Betadine sol Τεμάχιο 30       1,6901             50,70 

4. Panadol extra Τεμάχιο 20       2,1221             42,44 

5. Panadol tb Τεμάχιο 20       1,4554             29,11 

6. Mesuilid tb 30 δισκιο Τεμάχιο 10       4,2530             42,53 

7. Ασπιρίνη tb Τεμάχιο 20       1,6995             33,99 

8. Zantac tb 150mg    Τεμάχιο 15       4,7512             71,27 

9. Depon αναβράζον 1000mg    Τεμάχιο 25       1,1080             27,70 

10. 
Summerline After bite stick  

Αμμωνία για τσιμπήματα 

   Τεμάχιο 
       15       3,2864             49,30 

-- ΣΥΝΟΛΟ            429,58 
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-- ΦΠΑ 6,5%             27,92 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             457,50 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1. 
Hansaplast (διάφορα  

μεγέθη) 
   Τεμάχιο           30       2,2124             66,37 

2. Γάζες αποστειρωμένες 36χ40  Τεμάχιο           10       1,7699             17,70 

3. Γάζες απλές (100τεμ) Τεμάχιο             5       7,4336             37,17 

-- ΣΥΝΟΛΟ            121,24 

-- ΦΠΑ 13%             15,76 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             137,00 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1. Βαμβάκι (μεγάλο) Τεμάχιο           15       0,8130             12,20 

-- ΣΥΝΟΛΟ              12,20 

-- ΦΠΑ 23%               2,80 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ               15,00 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%  457,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13% 137,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23% 15,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 1β 609,50 

 

ΠΑΚΕΤΟ Νο 1γ  – Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1 Betadine 240ml    Φιάλη        16      3,1174             49,88 

2 Οινόπνευμα 70
o
     Τεμάχιο        30            30      2,0469             61,41 

3 Pulvo spray Τεμάχιο 16      5,9531             95,25 

4 Fenistill gel 30gr Σωληνάριο 16      4,2817             68,51 

5 Fucidine cream 15gr Σωληνάριο 25      2,6761             66,90 

6 Depon αναβράζον 1000mg    Τεμάχιο 20      1,1080             22,16 

7 Ponstan tb 500 mg Τεμάχιο 20      2,0000             40,00 

8 Voltaren gel    Τεμάχιο         30      4,6854           140,56 

9 Depon tb 500 mg Τεμάχιο 20      0,7042             14,08 

10 Nurofen spress Τεμάχιο 20       3,5493             70,99 

11 Norgesic 450 + 35 mg Τεμάχιο 20       2,3568             47,14 

-- ΣΥΝΟΛΟ            676,88 

-- ΦΠΑ 6,5%             44,00 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             720,88 
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α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1 
Γάζες αποστειρωμένες  

36 x 40 
     Κουτί        16          1,7699             28,32 

2 Αυτοκόλλητες γάζες (5τεμ.) Kουτί 40          3,9823           159,29 

3 
Hansaplast (διάφορα  

μεγέθη) 
     Kουτί        25          2,2124             55,31 

4 
Ελαστικούς επιδέσμους 

(διάφορα μεγέθη) 
Τεμάχιο 40          1,0619             42,48 

5 
Sterillium (αλκοολούχο 

αντισηπτικό δέρματος) 
Φιάλη 30          7,0796           212,39 

6 Tape 2,5 cm Τεμάχιο 20          2,6549             53,10 

-- ΣΥΝΟΛΟ            550,89 

-- ΦΠΑ 13%             71,62 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             622,51 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1 Βαμβάκι (μεγάλο) Τεμάχιο        30            0,8130             24,39 

2 Γλωσσοπίεστρα  Kουτί  4            4,4309             17,72 

3 
Γάντια μιας χρήσης        

Νο M και L 
Τεμάχιο  4            4,3171             17,27 

4 Περιλαίμια (διάφορα μεγένθ.)  Τεμάχιο 20            5,6098           112,20 

5 Ψυκτικό spray ice pronto Τεμάχιο 60            3,0079           180,47 

-- ΣΥΝΟΛΟ            352,05 

-- ΦΠΑ 23%             80,97 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             433,02 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%  720,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13% 622,51 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23% 433,02 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 1γ 1.776,41 

 

 

 

 

-- Σύνολο Πακέτο Νο 1α 30.167,19 

-- Σύνολο Πακέτο Νο 1β 609,50 

-- Σύνολο Πακέτο Νο 1γ 1.776,41 

-- 
Γενικό Σύνολο Πακέτο Νο 1 
(με ΦΠΑ) 

32.553,10 
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                                    ΠΑΚΕΤΟ Νο 2 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1 Voltaren gel    Τεμάχιο         250         4,6854          1.171,35 

2 Fenistil gel Τεμάχιο           20         4,2261               84,52 

3 Fucicort (κρέμα) Τεμάχιο           10          8,9202               89,20 

4 Ponstan sir Τεμάχιο           10          1,5869               15,87 

5 Betadine sol Τεμάχιο           10          1,6901               16,90 

6 Pulvo spray  Τεμάχιο             5          5,9531               29,77 

7 Stick αμμωνία Τεμάχιο           10          0,9390                 9,39 

-- ΣΥΝΟΛΟ           1.417,00 

-- ΦΠΑ 6,5%               92,10 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            1.509,10 

 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1 Ταινίες ζαχάρου freestyle      Κουτί           60      30,9735          1.858,41 

2 
Βελόνες  Thin Lancets  

(SOT) 
     Κουτί           70         5,3097             371,68 

3 
Hansaplast (διάφορα  

μεγέθη) 
   Τεμάχιο           30         2,2124               66,37 

-- ΣΥΝΟΛΟ           2.296,46 

-- ΦΠΑ 13%             298,54 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            2.595,00 

 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1 
Δοχεία απόρριψης  

βελονών 
Τεμάχιο           6         2,0325               12,20 

2 

Ταινίες μέτρησης  

χοληστερίνης  

CH 

Κουτί          60       45,3659          2.721,95 

3 
Σεντόνια μιας χρήσης,  

ρολό 
Τεμάχιο            2         4,8780                 9,76 

4 Arnica CR Τεμάχιο          10       12,1940             121,94 

-- ΣΥΝΟΛΟ           2.865,85 

-- ΦΠΑ 23%             659,15 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            3.525,00 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%           1.509,10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13%          2.595,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23%          3.525,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 2 7.629,10 
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                                               ΠΑΚΕΤΟ Νο 3 – ΔΕΚΠΟΤΑ 

 
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1 Depon sir (παιδικό) 150ml φιάλη 10 2,1221 21,22 

2 Depon tb 500mg κουτί 20 0,7042 14,08 

3 Ponstan sir (παιδικό) 125ml φιάλη 10 1,5869 15,87 

4 Ponstan tb  500mg κουτί 10 2,0000 20,00 

5 Zinadol tb 500mg κουτί 6 9,7183    58,31 

6 Claripen sir 60ml φιάλη 6 6,5825 39,50 

7 Claripen caps (21 τεμ.) κουτί 6 14,7606 88,56 

8 Augmentin sir 457 φιάλη 8 4,9296 39,44 

9 Augmentin caps 625mg κουτί 16 4,1221 65,95 

10 Zantac tb 150mg κουτί 12 4,7512 57,01 

11 Losec caps 20mg κουτί 8 10,1972 81,58 

12 Capoten tb 50mg κουτί 4 4,5634 18,25 

13 Adalat (υπογλώσσιο) 5mg κουτί 8 3,0329 24,26 

14 Lasix amp 2ml κουτί 4 1,9343 7,74 

15 Lasix tb 12δισκίων κουτί 4 1,4460 5,78 

16 Mesuilid tb 30δισκία κουτί 10 4,2530 42,53 

17 Fenistill sir  κουτί 6 2,6860 16,12 

18 Fenistill tb 20 δισκίων κουτί 4 1,1362 4,54 

19 Xosal sir  200ml κουτί 8 6,6948 53,56 

20 Solumedrol drops 40 mg κουτί 8 1,7371 13,90 

21 Solumedrol drops 80 mg κουτί 8 6.5822 52,66 

22 Soldesanil drops 10ml κουτί 4 5,1643 20,66 

23 Fucidine cream 15gr σωληνάριο 4 2,6761 10,70 

24 Fenistill gel 30gr σωληνάριο 12 4,2817 51,38 

25 Φυσιολογικός ορός των 1000ml κουτί 6 1,5117 9,07 

26 
Φυσιολογικός ορός των 5ml 

Demo 
κουτί 6 10.7981 64.79 

27 Tobrex (κολλύριο ματιών) τεμάχιο 4 2.3568 9.43 

28 Betadine 240ml φιάλη 16 3.1174 49.88 

29 Pulvo spray τεμάχιο 10 5.9531 59.53 

30 Οινόπνευμα 70
0
 φιάλη 22 1.9718 43.38 

31 Οινόπνευμα καθαρό 95
0
 φιάλη 12 15.9624 191.55 

 ΣΥΝΟΛΟ  1.251,23 

 ΦΠΑ 6,5% 81,33 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   1.332,56 

 

 
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1 
Ελαστικούς επιδέσμους 

(διάφορα μεγέθη) 
τεμάχιο 40 1,0619 42,48 

2 Αυτοκόλλητες γάζες (5τεμ.) κουτί 6 3,9823 23,89 

3 Γάζες απλές (100τεμ.) κουτί 20 7,4336 148,67 

4 Γάζες αποστειρωμένες 36Χ40 κουτί 20 1,7699 35,40 

5 Durapore (λευκό)  τεμάχιο 6 3,0089 18,05 

6 Sterillium (αλκοολούχο φιάλη 10 7,0796 70,80 
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αντισηπτικό δέρματος) 

7 Hansaplast (διάφορα μεγέθη)  κουτί 18 2,2124 39,82 

8 Ταινίες Σακχάρου Contour κουτί 40 28,0531 1.122,12 

9 
Ταινίες Σακχάρου Freestyle 

Precision 
κουτί 101 24,7788 2.502,66 

 ΣΥΝΟΛΟ  4.003,89 

 ΦΠΑ 13% 520,51 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   4.524,40 

 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιμή  

1 

Εξεταστικό υπόστρωμα μιας 

χρήσεως (για το εξεταστικό 

κρεβάτι) 

τεμάχιο 4 4,8780 19,51 

2 Βαμβάκι μεγάλο τεμάχιο 10 ,8130 8,13 

3 Γλωσσοπίεστρα  κουτί 4 4,4309 17,72 

4 
Ταινίες Χοληστερίνης Multi 

care 
κουτί 15 45,3659 680,49 

5 
Ταινίες Τριγλυκεριδίων Multi 

care 
κουτί 15 45,3659 680,49 

6 
Ταινίες Χοληστερίνης 

Accutrend 
κουτί 100 50,4065 5.040,65 

7 
Ταινίες Τριγλυκεριδίων 

Accytrend 
κουτί 100 50,4065 5.040,65 

8 Βελόνες One touch κουτί 60 7,5041 450,25 

 ΣΥΝΟΛΟ  11.937,89 

 ΦΠΑ 23% 2.745,71 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   14.683,60 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%           1.332,56 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13%          4.524,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23% 14.683,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 3 20.540,56 

 
 
 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί  με το  ενδεικτικό ποσό των 60.722,76 € 

(συμπεριλαμβανόμενου το ΦΠΑ),  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή του κάθε πακέτου 

για διάστημα πέντε μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους 

πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τους  αντίστοιχους  κωδικούς του προϋπολογισμού του 1)  Δήμου 

Δράμας,  του  2) Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας και  της 3) ΔΕΚΠΟΤΑ του οικονομικού έτους 

2014.  

 Δήμου Δράμας  32.553,10 € 

Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας  (30.167,19 €)  

Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού    (1.776.41 €) 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  (609,50 €) 

 Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας  -  7.629,10 €  

 ΔΕΚΠΟΤΑ  --  20.540,56 € 
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Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε ένα ή 

σε περισσότερα πακέτα των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. 

Ο Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από 

έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων φαρμάκων και 

αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν  όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα 

υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.  

 

 

                                                                                                 Δράμα, 13 Φεβρουαρίου 2014  

                                                                                                                      

 

                    

                                     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

         Η Προϊσταμένη του             Η Προϊσταμένη του                          Ο Προϊστάμενος της                                                                                                        

      Τμήματος Προστασίας Τμήματος Παιδείας και                    Διεύθυνση Κοινωνικής                     

          &Προαγωγής της       Δια Βίου Μάθησης              Προστασίας, Παιδείας  

          Δημόσιας Υγείας                    & Πολιτισμού                                       & Πολιτισμού 

                

 

 

 

 

     Αναστασία Μωϋσιάδου           Ραχήλ Μοχωρίδου                  Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Σελίδα 33 από 45 
 

                      «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Νο 1 - ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

Πακέτο Νο 1α   -   Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας   

Πακέτο Νο 1β   -   Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Πακέτο Νο 1γ  -   Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού 

 

 
 

      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

Του   ………………………………………………………………….. 

Έδρα ………………………………………………………………….. 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………. 

Fax: ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Νο 1α – Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιμή) 

1. 
Οινόπνευμα     

300 ml 
40   

 

2. Fusicort cr 2    

3. Phenergan  cr 2    

4. Fenistil gel 2    

5. Depon  tb 20    

6. Betadine  240ml 3    

7. Panadol extra 2    

8. Pulvo spray 3    

9. Panadol tb 3    

10. Tobrex drops 1    

11. 
Φυσιολογικός 

ορός  500ml 
2   

 

12. 

Φυσιολογικός 

ορός  (5ml) 

(με 30 τεμάχια) 

2   

 

13. 
Αμμωνία για 

τσιμπήματα stick 
4   

 

14. Ασπιρίνη tb 5    
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15. Inj voltaren 2    

16. Inj musco-ril 1    

17. 
Inj solu-cortef  

500 
1   

 

18. 
Inj solu-cortef  

250 
2   

 

19. Voltaren  gel 2    

20. Ατροπίνη 2    

21. Pentavac 20    

22. Engerix 10 30    

23. Meningitec 20    

24. MMR Vax-Pro 15    

25. Varilrix 30    

26. HPV- Gardasil 10    

27. Havrix 720 30    

28. Menveo 20    

29. Infarix Hexa 15    

30. Prevenar 30    

31. Havrix 1440 1    

32. Engerix 20 3    

1. 
Οινόπνευμα     

300 ml 
40   

 

2. Fusicort cr 2    

3. Phenergan  cr 2    

4. Fenistil gel 2    

5. Depon  tb 20    

6. Betadine  240ml 3    

7. Panadol extra 2    

8. Pulvo spray 3    

9. Panadol tb 3    

10. Tobrex drops 1    

11. 
Φυσιολογικός 

ορός  500ml 
2   

 

12. 

Φυσιολογικός 

ορός  (5ml) 

(με 30 τεμάχια) 

2   

 

13. 
Αμμωνία για 

τσιμπήματα stick 
4   

 

14. Ασπιρίνη tb 5    

15. Inj voltaren 2    

16. Inj musco-ril 1    

17. 
Inj solu-cortef  

500 
1   

 

18. 
Inj solu-cortef  

250 
2   

 

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  6,5%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

 

                 



Σελίδα 35 από 45 
 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x  

Τιμή) 

1. 

Σύριγγες 

ινσουλίνης 1 ml 

U-100E 30Χ5/16  

0.30Χ80 mm 

CICOPIUMA  

1cc 30g (8mm) 

1.000   

 

2. Σύριγγες 5cc 50    

3. 
Hansaplast 

(διάφορα μεγέθη) 
20   

 

4. Hibitane   240ml 3    

5. 
Αποστειρωμένες 

γάζες 10Χ10 
5   

 

6. Λευκοπλάστ 4    

7. 
Αυτοκόλλητες 

γάζες  10X10 
20   

 

8. 

Ταινίες μέτρησης 

σακχάρου FOR A 

Comfort plus G30  

30   

 

9. 
Επιστόμιο 

σπειρομέτρησης 
2400   

 

10. 
SKINTACT ECG 

ELECTRODES  
9600   

 

11. 

Ταινίες μέτρησης 

χοληστερίνης 

Accutrend 

Cholesterol 

185   

 

12. Thin Lancets 300    

13. 

Ταινίες μέτρησης 

γλυκόζης Accu 

Check Aviva 

90   

 

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  13%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x 

 Τιμή) 

1. 
Αντισηπτικό     

1.000 ml 
4   

 

2. Βαμβάκι (μεγάλο) 40    

3. 
Δοχείο αιχμηρών 

αντικειμένων 5lt 
10   

 

4. 

Γάντια μίας 

χρήσης Νο M και 

S 

10   

 

5. 

Εξεταστικό 

υπόστρωμα μιας 

χρήσης (ρολό για 

το εξεταστικό 

κρεβάτι) 

1   
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-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  23%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 1α  

 

 

_________________________ 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Νο 1β – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x 

 Τιμή) 

1. 
Οινόπνευμα 70

o 

 300ml 
       30            30 

 
 

 

2. Depon tb κουτί 30    

3. Betadine sol 30    

4. Panadol extra 20    

5. Panadol tb 20    

6. 
Mesuilid tb 30 

δισκιο 
10   

 

7. Ασπιρίνη tb 20    

8. Zantac tb 150mg 15    

9. 
Depon αναβράζον 

1000mg 
25   

 

10. 

Summerline After 

bite stick  

Αμμωνία για  

τσιμπήματα 

       15   

 

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  6,5%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x  

Τιμή) 

1. 
Hansaplast (διάφορα  

μεγέθη) 
          30   

 

2. 

Γάζες 

αποστειρωμένες 

36χ40  

          10   

 

3. 
Γάζες απλές 

(100τεμ) 
            5   
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-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  13%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x  

Τιμή) 

1. Βαμβάκι (μεγάλο)           15    

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  23%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 1β  

 

______________________________ 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Νο 1γ  – Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού 

 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x  

Τιμή) 

1 Betadine 240ml        16    

2 Οινόπνευμα 70
o
         30            30    

3 Pulvo spray 16    

4 Fenistill gel 30gr 16    

5 
Fucidine cream 

15gr 
25 

 
 

 

6 
Depon αναβράζον 

1000mg 
20 

 
 

 

7 
Ponstan tb 500 

mg 
20 

 
 

 

8 Voltaren gel         30    

9 Depon tb 500 mg 20    

10 Nurofen spress 20    

11 
Norgesic 450 + 

35 mg 
20   

 

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  6,5%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x 

Τιμή) 

1 

Γάζες 

αποστειρωμένες  

36 x 40 

        16   

 

2 
Αυτοκόλλητες 

γάζες (5τεμ.) 
  40   

 

3 
Hansaplast (διάφορα  

μεγέθη) 
        25   

 

4 

Ελαστικούς 

επιδέσμους 

(διάφορα μεγέθη) 

 40   

 

5 

Sterillium 

(αλκοολούχο 

αντισηπτικό 

δέρματος) 

30   

 

6 Tape 2,5 cm 20    

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  13%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x  

Τιμή) 

1 Βαμβάκι (μεγάλο)         30    

2 Γλωσσοπίεστρα      4    

3 

Γάντια μιας 

χρήσης        

Νο M και L 

   4   

 

4 
Περιλαίμια 

(διάφορα μεγένθ.)  
20   

 

5 
Ψυκτικό spray ice 

pronto 
60   

 

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  23%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 1γ  
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-- Σύνολο Πακέτο Νο 1α  

-- Σύνολο Πακέτο Νο 1β  

-- Σύνολο Πακέτο Νο 1γ  

-- 
Γενικό Σύνολο Πακέτο Νο 1 
(με ΦΠΑ) 

 

                           

 

 

 

 

 

 

                                        Δράμα       /      / 2014 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 40 από 45 
 

         «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ           

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» 

 

 

 

                              ΠΑΚΕΤΟ Νο 2 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του   ………………………………………………………………….. 

Έδρα ………………………………………………………………….. 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………. 

Fax: ………………………………………………………………….. 

 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα 

x  

Τιμή) 

1 Voltaren gel         250    

2 Fenistil gel           20    

3 Fucicort (κρέμα)           10    

4 Ponstan sir           10    

5 Betadine sol           10    

6 Pulvo spray              5    

7 Stick αμμωνία           10    

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  6,5%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x  

Τιμή) 

1 
Ταινίες ζαχάρου  

freestyle 
          60 

 
 

 

2 

Βελόνες  Thin  

Lancets  

(SOT) 

          70   

 

3 

Hansaplast  

διάφορα  

μεγέθη) 

          30   

 

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  13%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x  

Τιμή) 

1 
Δοχεία απόρριψης  

βελονών 
          6   

 

2 

Ταινίες μέτρησης  

χοληστερίνης  

CH 

         60   

 

3 

Σεντόνια μιας  

χρήσης,  

ρολό 

           2   

 

4 Arnica CR          10    

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  23%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 2  

 

 

                      

 

 

 

 

                                        Δράμα       /      / 2014 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
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     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ           

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» 

 

 

 

                                                         ΠΑΚΕΤΟ Νο 3 - ΔΕΚΠΟΤΑ 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

Του   ………………………………………………………………….. 

Έδρα ………………………………………………………………….. 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………. 

Fax: ………………………………………………………………….. 

                      

 

 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x  

Τιμή) 

1 
Depon sir 

(παιδικό) 150ml 
10   

 

2 Depon tb 500mg 20    

3 
Ponstan sir 

(παιδικό) 125ml 
10   

 

4 
Ponstan tb  

500mg 
10   

 

5 Zinadol tb 500mg 6    

6 Claripen sir 60ml 6    

7 
Claripen caps (21 

τεμ.) 
6   

 

8 
Augmentin sir 

457 
8   

 

9 
Augmentin caps 

625mg 
16   

 

10 Zantac tb 150mg 12    

11 Losec caps 20mg   8    

12 Capoten tb 50mg   4    

13 

Adalat 

(υπογλώσσιο) 

5mg 

  8   

 

14 Lasix amp 2ml   4    

15 
Lasix tb 

12δισκίων 
  4   

 

16 
Mesuilid tb 

30δισκία 
10   
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17 Fenistill sir  6    

18 
Fenistill tb 20 

δισκίων 
4   

 

19 Xosal sir  200ml 8    

20 
Solumedrol drops 

40 mg 
8   

 

21 
Solumedrol drops 

80 mg 
8   

 

22 
Soldesanil drops 

10ml 
4   

 

23 
Fucidine cream 

15gr 
4   

 

24 Fenistill gel 30gr 12    

25 
Φυσιολογικός 

ορός των 1000ml 
6   

 

26 

Φυσιολογικός 

ορός των 5ml 

Demo 

6   

 

27 
Tobrex (κολλύριο 

ματιών) 
4   

 

28 Betadine 240ml 16    

29 Pulvo spray 10    

30 Οινόπνευμα 70
0
 22    

31 
Οινόπνευμα 

καθαρό 95
0
 

12   
 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ   ---  6,5%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 
 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδας 

Αριθμητικώς 

 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x  

Τιμή) 

1 

Ελαστικούς 

επιδέσμους 

(διάφορα μεγέθη) 

40   

 

2 
Αυτοκόλλητες 

γάζες (5τεμ.) 
6   

 

3 
Γάζες απλές 

(100τεμ.) 
20   

 

4 

Γάζες 

αποστειρωμένες 

36Χ40 

20   

 

5 Durapore (λευκό)  6    

6 

Sterillium 

(αλκοολούχο 

αντισηπτικό 

δέρματος) 

10   

 

7 
Hansaplast 

(διάφορα μεγέθη)  
18   

 

8 
Ταινίες Σακχάρου 

Contour 
40   

 

9 
Ταινίες Σακχάρου 

Freestyle 
101   
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Precision 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ   ---  13%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

α/α 
Περιγραφή 

Είδους 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Συνολική Τιμή  

 

1 

Εξεταστικό 

υπόστρωμα μιας 

χρήσεως (για το 

εξεταστικό 

κρεβάτι) 

4   

 

2 Βαμβάκι μεγάλο 10    

3 Γλωσσοπίεστρα  4    

4 

Ταινίες 

Χοληστερίνης 

Multi care 

15   

 

5 

Ταινίες 

Τριγλυκεριδίων 

Multi care 

15   

 

6 

Ταινίες 

Χοληστερίνης 

Accutrend 

100   

 

7 

Ταινίες 

Τριγλυκεριδίων 

Accytrend 

100   

 

8 
Βελόνες One 

touch 
60   

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ   ---  23%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 3  

 

 

 

 

 

 

                                        Δράμα       /      / 2014 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                    

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή) 
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                                       ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 

 

Του Προμηθευτή:_________________________ 

Διεύθυνση:______________________________ 

ΤΚ, Πόλη:_______________________________ 

Τηλέφωνο:_______________________________ 
 
 
 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1. Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν θα έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΜΕΑ).  
 

 

2. 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 θα αναγράφονται στη συσκευασία.  

 

3. Ο χρόνος ανταπόκρισης μετά την αποστολή της παραγγελίας από τη υπηρεσία 

δεν θα είναι μεγαλύτερος από 72 ώρες και σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ανάγκες της συγκεκριμένης υπηρεσίας.  
 

 

4. Τα είδη που χρειάζονται φύλαξη σε θερμοκρασία 2-8 βαθμούς Κελσίου, κατά 

την παράδοση τους, θα συνοδεύονται από σύστημα παρακολούθησης και 

καταγραφής της θερμοκρασίας (σύστημα ψυχρής αλυσίδας) που θα 

ελέγχεται από φαρμακοποιούς των νοσοκομείων. Εναλλακτικά, η 

παράδοση των προϊόντων θα γίνει με πιστοποιημένες συσκευασίες οι οποίες 

θα διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτούμενων ορίων θερμοκρασίας.  

 

6.         Ο χρόνος ζωής θα είναι όχι λιγότερος από 18 μήνες κατά την παράδοση.  

 

 

Παρατηρήσεις:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

                               

 

                                       Δράμα       /      / 2014 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                    

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή) 

 

 


