ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΚ3-ΠΕΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συνεδρίαση 11η της 8-4-2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 11η Συνεδρίαση της 8-4-2014 της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 156/2014
Περίληψη: «: Επικαιροποίηση έγκρισης όρων διακήρυξης για την Προµήθεια
φαρµακευτικού υλικού για το κοινωνικό φαρµακείο.»
Στη Νέα Σµύρνη σήµερα την 8-4-2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ συνήλθε η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6ος
όροφος, αποτελούµενη από τους:
1.
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΟ-∆ΗΜΑΡΧΟ
2.
∆ΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟ
3.
ΓΙΑΤΖΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4.
ΚΑΣΤΟΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5.
ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν µε την υπ. αρ. πρωτ.16807/4-4-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Τα Τακτικά
Μέλη κ. κ. Κουτελάκης Γεώργιος , Αθανασίου Αθανάσιος Τσιάπης Παναγιώτης και Ματής Αλέξιος
απουσίαζαν λόγω κωλύµατος, αν και νόµιµα κλήθηκαν.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία µε τα πιο πάνω µέλη, προέβη στην συζήτηση επί του
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
«Κύριε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζω:
α)
την υπ’ αριθµ. 70/10-2-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά συνεχιζόµενη δαπάνη
από το οικονοµικό έτος 2013.
β)
Την υπ. Αριθµ. 80/2013 µελέτη του ∆ήµου µας.
γ)
Την υπ. Αριθµ. 16040/1-4-2014 Α.∆.
δ)
Όρους διακήρυξης.
και παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώµα να πάρει απόφαση για την επικαιροποίηση των όρων
διακήρυξης για την Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού για το κοινωνικό φαρµακείο.»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο-∆ήµαρχο και αφού έλαβε υπόψη της
α) την υπ. αρ. ΑΑΥ 70/10-2-2014 συνηµµένη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά
συνεχιζόµενη δαπάνη από το οικονοµικό έτος 2013,
β) την υπ. αρ. 80/2013 συνηµµένη µελέτη του Τµ. Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου µας,
γ) τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές ,
γ) την υπ. αρ. 16040/1-4-2014 συνηµµένη Απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την οποία
επαναπροκήρυχθηκε ο εν λόγω διαγωνισµός ,
δ) την υπ. αρ. 98/2014 Α.Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε η συνεχιζόµενη πίστωση #45.000# ευρώ ,
στ) τους συνηµµένους όρους διακήρυξης ,
µετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει οµόφωνα τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές και την επικαιροποίηση των όρων διακήρυξης
για την Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού για το κοινωνικό φαρµακείο.
Οι όροι διακήρυξης έχουν ως ακολούθως :

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης προκηρύσσει ∆ηµόσιο Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθµ 80/2013 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας
και τις ισχύουσες διατάξεις για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2014 έως 31/12/2014 .
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ΑΡΘΡΟ 1ο
Η δηµοπρασία θα γίνει την ...... του µηνός ...................... ηµέρα .............…………..και ώρα
....... σε κτίριο του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 18 Ν. Σµύρνη, 4ος
όροφος, από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής Προµηθειών, µε σφραγισµένες γραπτές προσφορές,
σύµφωνα µε το άρθρο 11 για τον χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών και µε το άρθρο 12
παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η προµήθεια ακολουθούν τις διατάξεις της
Υπ.Αποφ.11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) περί «Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» , του Ν2286/95 και τις ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Εµπορίου.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτήν είναι τα εξής :
1. Οι παρόντες όροι διακήρυξης.
2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ #45.000,00#,
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 6,5% και θα καλυφθεί από ∆ηµοτικά Έσοδα, σύµφωνα µε τον
εγκεκριµένο Κ.Α.: 15.6699.0019 οικονοµικού έτους 2014 του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι προµηθευτές ή αναγνωρισµένες εταιρείες
εµπορίας και που θα υποβάλλουν φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό αξίας 5% επί του προϋπολογισµού ήτοι
2.115,00€.
β) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των Όρων ∆ιακήρυξης και των
σχετικών µε αυτή διατάξεων και νόµων και τους αποδέχεται πλήρως.
γ) Φορολογική ενηµερότητα.
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ
’αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια
αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
ε) Ασφαλιστική ενηµερότητα.
στ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος όπου θα δηλώνεται ότι ο συµµετέχων
δεν τελεί υπό πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναστολή ή παύση εργασιών ούτε σε διαδικασία
κατάθεσης αίτησης για πτωχευτικό συµβιβασµό ή έκδοσης απόφασης πτωχευτικού
συµβιβασµού και ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης
(µόνο αν πρόκειται για εταιρεία και όχι οι ατοµικές επιχειρήσεις) ή έναρξης διαδικασίας θέσεως
σε αναγκαστική διαχείριση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση (ανάλογα µε τη µορφή της επιχείρησης) ή προκειµένου περί αλλοδαπού
διαγωνιζόµενου σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από µία παρόµοια
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσης του και
δεν υφίστανται άλλοι νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης που να αποκλείουν την
συµµετοχή της από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. Όσα αναφέρονται στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση θα ζητηθούν πρωτότυπα από την Υπηρεσία µετά τη σύναψη της σύµβασης.
ζ) Σφραγισµένη οικονοµική προσφορά.
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ΑΡΘΡΟ 6ο
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως ορίζεται σε ποσοστό 10% του προϋπολογισµού αξίας
της προµήθειας ήτοι 4.230 €, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.2 της υπ’ αριθµ. Αποφ. 11389/93
ΕΚΠΟΤΑ, και βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, συντεταγµένης κατά τον ισχύοντα τύπο για
το ∆ηµόσιο.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 ηµερών , το
οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που
ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη .
ΑΡΘΡΟ 8ο
Η οικονοµική προσφορά θα αφορά σε όλα τα είδη του προϋπολογισµού (προµήθεια) σε αντίθετη
περίπτωση είναι αιτία αποκλεισµού.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Οι ενσφράγιστες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή του
διαγωνισµού επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια µέχρι της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας
έναρξης του διαγωνισµού.
Η τιµή προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει την αξία των προσφεροµένων ειδών
και τη µεταφορά και παράδοση του σε συγκεκριµένο χώρο που θα υποδειχθεί από την αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου.
Οι προσφορές πρέπει να είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και να είναι πλήρεις και σαφείς
σε όλα τους τα σηµεία.
Εκτός από τις τιµές προσφοράς καµία διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να γραφτεί στο έντυπο της
οικονοµικής προσφοράς.
Αν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της µίας σελίδας, αυτές θα µονογράφονται ανά
σελίδα από τον συναγωνιζόµενο.
Όλες οι νόµιµες κρατήσεις και κάθε επιβάρυνση µέχρι την παράδοση της προµήθειας σε χώρο
που θα υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, καθώς επίσης ο νόµιµος φόρος
εισοδήµατος και τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή. Ο φόρος προστιθέµενης
αξίας θα βαρύνει το ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αφού λήξει η αναφερόµενη στην διακήρυξη ώρα λήγει η παράδοση των προσφορών
(αναγράφεται αυτό στα πρακτικά). Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή
µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού.
Μετά την λήξη της
παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµοσίως, η δε επιτροπή αποσφραγίζει
τους φακέλους των προσφορών, κατά σειρά παράδοσης, και αναγράφονται στο πρακτικό τα
ευρισκόµενα έγγραφα σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά µε σαφήνεια, ώστε να φαίνεται εάν
συµφωνούν ή όχι µε τους όρους διακήρυξης.
Ο εσωτερικός σφραγισµένος φάκελος, που βρίσκεται µέσα στον παραδοθέντα από τον
διαγωνιζόµενο φάκελο και περιέχει την οικονοµική προσφορά, παραµένει σφραγισµένος.
Γράφεται δε σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι διαγωνιζόµενοι βγαίνουν
από την αίθουσα και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική.
Η επιτροπή µυστικά συνεδριάζουσα ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των συναγωνιζόµενων
και αποφασίζει περί των αποκλεισµένων.
Κατόπιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλεισµένους από τον διαγωνισµό
καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους και καλεί αυτούς να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα
τους µαζί µε τις σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές τους.
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Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών που έγιναν
δεκτές στον διαγωνισµό και µεγαλόφωνα ανακοινώνονται.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την µικρότερη τιµή προσφοράς (χαµηλότερη
τιµή). Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει την σχετική σύµβαση σε προθεσµία
δέκα εργάσιµων (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης του διαγωνισµού.
Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες κατά τον διαγωνισµό επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής .
ΑΡΘΡΟ 12ο
Η πληρωµή της αξίας των προσφεροµένων ειδών θα γίνει από τον ∆ήµο σε ΕΥΡΩ (σύµφωνα µε
την Υπ. Αποφ. 11389/93 άρθρ. 36 και µε την 1242/02-04-83 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας) σύµφωνα µε την διαδικασία παράδοσης ,δηλαδή µετά από κάθε τµηµατική
παράδοση των ειδών , την έκδοση τιµολογίου, τη σύνταξη και την υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ .
ΑΡΘΡΟ 13ο
Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή που διενήργησε
τον διαγωνισµό µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από της ανακοίνωσης του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού, η δε Επιτροπή υποχρεούται να γνωµοδοτήσει σύµφωνα µε το
άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, το οποίο καθίστανται παραρτήµατα της
παρούσας Σύµβασης.
Η παράδοση και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών στο Κοινωνικό Φαρµακείο θα
γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας µε ευθύνη µέριµνα και δαπάνη
του προµηθευτή και σε ώρα που ορίζει η Υπηρεσία στο χώρο του Κοινωνικού Φαρµακείου.
Η παράδοση θα γίνεται εντός 72 ωρών από την παραγγελία του Κοινωνικού Φαρµακείου.
Η ηµεροµηνία λήξης των φαρµάκων να είναι τουλάχιστον 12 µήνες µετά την εκάστοτε ηµέρα
παράδοσης.
Όλες οι συσκευασίες πρέπει να βρίσκονται σε άρτια κατάσταση και να φέρουν ταινία
γνησιότητας η οποία πρέπει να είναι απαραβίαστη.
Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις µε βάση τον
Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΕΑ).
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
1. Η προµήθεια και παράδοση των υπό προµήθεια φαρµάκων θα γίνεται τµηµατικά
καθ ́ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της, µε ευθύνη, δαπάνη και
µέριµνα του προµηθευτή, εντός του χώρου του Κοινωνικού Φαρµακείου.
2. Τα φάρµακα και οι ποσότητες θα παραδίδονται όπως ορίζεται στην έγγραφη παραγγελία του
Κοινωνικού Φαρµακείου, η οποία θα αποστέλλεται στον προµηθευτή.
Η παράδοση των φαρµάκων από την προµηθεύτρια εταιρία θα γίνεται εντός
72 ωρών από την ηµεροµηνία αποστολής του σχετικού αιτήµατος -παραγγελίας από το
Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.
Η ηµεροµηνία λήξης των φαρµάκων να είναι τουλάχιστον 12 µήνες µετά την εκάστοτε ηµέρα
παράδοσης.
3. Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύµατος, η παραγγελία θα δίνεται τηλεφωνικά. Η παραγγελία
θα περιλαµβάνει την ακριβή ποσότητα των φαρµάκων και ότι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο. Ο
προµηθευτής σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ή για άλλο
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κώλυµα που αφορά στην παράδοση, οφείλει να ενηµερώνει άµεσα και εγγράφως το Φαρµακείο
το αργότερο µέχρι την προηγούµενη από την ηµεροµηνία εκτέλεσης της παραγγελίας. Σε
περίπτωση επίσης που ο προµηθευτής αδικαιολόγητα καθυστερεί να παραδώσει τα φάρµακα ή
παραλείψει ορισµένα απ’ αυτά ή παραδίδει µικρότερες ποσότητες των παραγγελθέντων, τότε
κηρύσσεται έκπτωτος.
4. Εάν λήξει-παρέλθει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς από το Κοινωνικό Φαρµακείο, κατά τα ανωτέρω, χρόνος,
χωρίς να παραδοθούν τα φάρµακα, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
5. Μετά από κάθε προσκόµιση φαρµάκων στο χώρο του Κοινωνικού Φαρµακείου, ο
προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η
ηµεροµηνία προσκόµισης, το φάρµακο, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση
της οποίας προσκοµίστηκε.
6. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα κάποια από τα φάρµακα να µην ζητηθούν καθόλου καθ’ όλη
την διάρκεια της σύµβασης. Η κάθε παραγγελία θα περιλαµβάνει όποια από τα φάρµακα είναι
κάθε φορά αναγκαία και όχι αναλογική ποσότητα όλων των φαρµάκων. ∆εν δεσµεύεται σε
καµία περίπτωση για ολοκλήρωση της προµήθειας.
7. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου φαρµάκου ο προµηθευτής δύναται να το αντικαταστήσει µε
άλλο φάρµακο αντίστοιχης δραστικής ουσίας και ίσης αξίας.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Για τη διακήρυξη αυτή µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι από το τµήµα
προµηθειών του ∆ήµου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. 2132025905). Περίληψη της
παρούσας θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93
(ΕΚΠΟΤΑ ), άρθρ. 23 παρ.5 (Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός). Η δαπάνη της πρώτης δηµοσίευσης και
τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνει τον τελικό µειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 16Ο
Για κάθε Θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη , έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
της Υπουρ.Απόφ.11389/93, όπως ισχύει .
Η
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