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ΠΡΟΣ :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού προς
κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)»
Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε
ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (υλικά πρώτων βοηθειών) προς
κάλυψη των σχετικών αναγκών της. Κριτήριο κατακύρωσης της εν λόγω προμήθειας ορίζεται η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας
πρόσκλησης.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2410102001 «Αγορές φαρμακευτικού
υλικού» προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Ειδικού Φορέα 1023-610-0000000
βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 103481/17-9-2020 Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΖΦΜΗ40Χ).
Επισημαίνεται ότι ο Προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια φαρμακευτικού υλικού
θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Σελίδα 1 από 6

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή
pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, του Τμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και τις 2/10/2020, ημέρα
Παρασκευή. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες
και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.
Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα:
i)

Υπεύθυνη Δήλωση

ii)

Οικονομική Προσφορά

Αναλυτικότερα:
i) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου
(δεν απαιτείται βεβαίωση γνήσιου υπογραφής), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία
της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν και


Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:
i.

Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση.



ii.

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.

iii.

Δεν έχουν τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

Να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, ότι τους
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ii) Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σε ευρώ σύμφωνα με το
παρακάτω υπόδειγμα:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Συνολική Δαπάνη

Συνολική Δαπάνη

(Χωρίς Φ.Π.Α.)

(με Φ.Π.Α.)

1
2
3
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών
και ποσοτήτων επί ποινή απόρριψης.
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Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και αφορά στο σύνολο των υπό προμήθεια
ειδών (σύνολο ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων).
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει ποσότητα διαφορετική από την
αναγραφόμενη στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι, χωρίς όμως να υπερβαίνει το όριο της
πίστωσης των εκατόν πενήντα (150,00€).
Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αναφέρει στην προσφορά
του προκειμένου η Υπηρεσία να αξιολογήσει τις προσφορές ως προς το συνολικό κόστος τους.
•

Χρόνος

&

Τόπος

Παράδοσης:

Η

παράδοση

των

φαρμακευτικών

ειδών

θα

πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους –
Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος, εντός δέκα πέντε ημερών (15) από την
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον προμηθευτή. Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής
επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
•

Παραλαβή: Η παραλαβή των ειδών πραγματοποιείται από την αρμόδια ετήσια επιτροπή

παραλαβής που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 19315/17-02-2020 Απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
•

Πληρωμή επί πιστώσει: Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο

όνομα του δικαιούχου μετά την έκδοση του τιμολογίου και την προσκόμιση πρωτοκόλλου
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή της ΕΓΔΙΧ. Ο Προμηθευτής οφείλει να καταθέσει στο
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΓΔΙΧ έγγραφο - βεβαίωση της τραπέζης στην οποία επιθυμεί
να γίνει η πληρωμή με την αναγραφή του ονόματος της εταιρείας και του αριθμού ΙΒΑΝ, ή
εναλλακτικά με φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τραπέζης.
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

Πηνελόπη Παγώνη
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Εσωτερική Διανομή :
1.
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
2.
Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
2.
Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
3.
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
4.
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΛΙΚΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΓΔΙΧ (Βάσει του ΦΕΚ 2562/Β΄/11-10-2013)
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΥΣ
Ακετυλοσαλικιλικό οξύ

Ασπιρίνη 500MG

2 συσκευασίες
των 20 δισκίων
Παρακεταμόλη
Depon Αναβράζοντα Δισκία 3 συσκευασίες
500MG
των 10 δισκίων
Παρακεταμόλη
Depon 500MG
5 συσκευασίες
των 20 δισκίων
Αντιϊσταμινικά δισκία -Δεσλοραταδίνη
Aerius 5MG
1 συσκευασία
των 30 δισκίων
Δισκία κορτιζόνης - Πρεδνιζολόνη 5mg
Prezolon 5MG
1 συσκευασία
των 30 δισκίων
Ενέσιμο
σκευασμά
κορτιζόνης
- SOLU-MEDROL
2 VIAL 2ML
μεθυλπρεδνιζολόνη
125MG/VIAL
Αντιόξινα δισκία
Simeco Μασώμενα Δισκία
1 συσκευασία
των 60 δισκίων
Σπασμολυτικά δισκία-βουτυλοσκοπολαμίνη
Buscopan plus
1 συσκευασία
των 40 δισκίων
Αντιδιαρροϊκά δισκία - Λοπεραμίδη
Imodium 2MG
1 συσκευασία
των 12 δισκίων
Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση- Χλωριούχο Physiodose
Αμπούλες
νάτριο
Φυσιολογικού
Ορού 30 Χ 5ml
Αντισηπτικό κολλύριο - Τομπραμυκίνη
Tobrex eyedrops 3MG/ML
1 τμχ των 5ml
Αντιϊσταμινική αλοιφή
Fenistil gel
1 τμχ – γέλη των
30gr
Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων
Flogo calm cream
1 τμχ των 50ml
Αποστειρωμένες γάζες των 5 Χ 5εκ.
8PLY
Κουτί των 100
τμχ
Αποστειρωμένες γάζες των 15 Χ 15 εκ.
Κουτί των 12τμχ
Καθαρό Υδρόφιλο Βαμβάκι
1 συσκευασία
των 100gr
Λευκοπλάστης πλάτους 0.08 εκ.
1 ρολό
Τριγωνικός επίδεσμος
Asepta triangular 90*90*127
1τμχ
Αιμοστατικός επίδεσμος XL 32*20
1τμχ
Οξυζενέ
1 τμχ των 100ml
Οινόπνευμα καθαρό 95%
1 τμχ των 200ml
Αντισηπτικό διάλυμα εξωτ.χρήσης - Povidone Oxisept
1 τμχ των 240ml
iodine 10%
Θερμόμετρο μετώπου
Χαρακτηριστικά: θερμόμετρο 1 τμχ
υπερύθρων, ψηφιακό,
ανέπαφης μέτρησης, άμεσης
μέτρηση θερμοκρασίας
σώματος, φωτιζόμενης
οθόνης LED, με σήμανση CE,
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει ποσότητα διαφορετική από την
αναγραφόμενη στον ανωτέρω πίνακα, χωρίς όμως να υπερβαίνει το όριο της πίστωσης των
εκατόν πενήντα (150,00€).
Τα ανωτέρω είδη – φάρμακα θα πρέπει να φέρουν μακρά ημερομηνία λήξης.
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