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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣΚΑΙΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: 2ο ΣΔΕ Λάρισας                                                    Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Διεύθυνση: Δικαστική Φυλακή Λάρισας Τέρμα Καρδίτσης,  
Τ.Κ. - Πόλη:41221, Λάρισα 
Τηλέφωνο: 2410671065 
E-mail: mail@sde-df-laris.lar.sch.gr 
Πληροφορίες: Κος Γεώργιος Τράντας     
                                                   
 

 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΓΙΑ ΤΟ2οΣ.Δ.Ε Λάρισας 

 
 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.136/1508/23-2-2018 (ΑΔΑ:691446ΨΖΣΠ-Μ6Ν) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης, και την υπ΄ αριθμ. πρωτ.603.8/1367/14491 30-4-2018 (ΑΔΑ: 6Μ6Θ46ΨΖΣΠ-ΖΧΠ)  έγκριση δαπάνης, 

καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για 

την προμήθειαυλικών φαρμακείου,για την κάλυψη των αναγκώντου 2ουΣ.Δ.Ε. Λάρισας, με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σχολική περίοδο 2017-2018. 

 

 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. καιθα βαρύνει το ΤΔΕ της Πράξης: «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ) με κωδικό ΟΠΣ 5002546 

στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και υποστήριξη της λειτουργίας 

τους (ΑΠ 7.– ΛΑΠ). 

Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται. 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφοράσε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟστην ανωτέρω 

διεύθυνση, με την ένδειξη:   

«Προσφορά για την προμήθεια υλικών φαρμακείου του 2ουΣ.Δ.Ε. Λάρισας»,το αργότερο μέχρι την 

18/5/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. 

 

Ημερομηνία  14/5/2018 

Αρ.πρωτ.: 127 
 

 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για 
το σύνολο των υλικών φαρμακείου. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ.  
 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α 
Περιγραφή ειδών / Ενδεικτική 

Συσκευασία 

Ζητούμενη 

Ποσότητα  

Προσφερόμενη 

τιμή ανά 

μονάδα  (χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

Συνολικό 

κόστος 

(χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

Φ.Π.Α. 

…… % 

Συνολικό 

κόστος 

(με 

Φ.Π.Α.) 

1 Αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά 
χάπια (τύπου ALGOFREN 600 mg TAB) 10 

    

2 
Αποσυμφορητικά και αντιπυρετικά 

χάπια τύπου COMTREX COLD TAB 6 

    

3 
Στοματολογικό σκεύασμα τύπου 

LYSOPAINE LOZ   5 

    

4 
Αντισηπτικό Διάλυμα τύπου Betadine 

30ml 3 

    

5 

Αυτοκόλλητα Επιθέματα (τύπου 

Hansaplast UNIVERSAL X40 ΔΙΑΦ. 

TEM) 2 

    

6 

Σκεύασμα για  θεραπεία του πεπτικού 

έλκους και της παλινδρομικής νόσου 

τύπου LUMAREN 150 mg X30 TAB 3 

    

7 
Αντιπυρετικά χάπια τύπου Panadol 

(tablΧ20) 5 

    

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                

(με Φ.Π.Α.) 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

 

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  

Η κατάθεσητων προσφορών μπορεί να γίνει από την δημοσίευση της παρούσης έως την 18/5/2018 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. Ηαποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18/5/2018 ημέρα Παρασκευή  και 

ώρα 17:30 μ.μ. στο κτίριο που στεγάζεται το 2οΣ.Δ.Ε. Λάρισας στο γραφείο τουΔιευθυντήστη διεύθυνση: 

Δικαστική Φυλακή Λάρισας, Τέρμα Καρδίτσης. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:2οΣ.Δ.Ε. Λάρισας τηλέφωνο: 2410671065, email: 
mail@sde-df-laris.lar.sch.gr  



 

Σελίδα 3 από 3  

 
Σε περίπτωση λήψης λιγότερων των τριών προσφορών ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και γίνεται 

επανάληψη της διαδικασίας της πρόσκλησης τουλάχιστον μία φορά. 

 
4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ: 

  Η παραλαβή τωνυλικών φαρμακείου θα γίνει από τονΔιευθυντήτου2ου Σ.Δ.Ε. Λάρισας ο οποίος θα συντάξει 

σχετικό πρακτικό παραλαβής. 

 

Η πληρωμή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού παραλαβής και την  

προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία. 

 

Θα γίνεται κράτηση ίση με το 0,01% του καθαρού ποσού κάθε πληρωμής που θα αποδίδεται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 


