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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Σ.Δ.Ε. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 

 
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 136/1434/23-2-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΨΑ46ΨΖΣΠ-ΤΟΦ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης, και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 603.8/1360/14490-30-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΠ0Ρ46ΨΖΣΠ-Ρ86)  έγκριση 

δαπάνης, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να 

καταθέσει προσφορά, για την προμήθεια υλικών φαρμακείου, για την κάλυψη των αναγκών του Σ.Δ.Ε. 

Μαλανδρίνου 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. και θα βαρύνει το ΤΔΕ της Πράξης: «Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας» (ΣΔΕ) με κωδικό ΟΠΣ 5002546 στο πλαίσιο του Υποέργου 11 «Υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και υποστήριξη της λειτουργίας τους (ΑΠ 8– ΜΕΤ).  

Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται. 

2.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στην 

ανωτέρω διεύθυνση, με την ένδειξη:   

«Προσφορά για την προμήθεια υλικών φαρμακείου του Σ.Δ.Ε. Μαλανδρίνου», το αργότερο 

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

Μαλανδρίνο 14-05-2018 

Αρ. Πρωτ.: 61 

  

Διεύθυνση             : Γ.Κ.Κ. Μαλανδρίνου 

Πόλη      : Μαλανδρίνο   

Τ.Κ.  - Πόλη            : 35053- Φωκίδα 

Πληροφορίες        : Απόστολος Κ. Παππάς  

Τηλέφωνο/Fax      : 2266051312 

Email                       : sdemalan@sch.gr 

 

 

  

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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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 

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 Οινόπνευμα - Αλκοολούχος 
λοσιόν 2 

    

2 
Φυσιολογικό ορό για καθαρισμό 

τραύματος  1 

    

3 Αντισηπτικό διάλυμα  (χέρια) 2     

4 Κολλύριο (τεχνητά δάκρυα)  1     

5 
Αμμωνία (stick) για τσιμπήματα 

εντόμων  1 

    

6 Αντιισταμινική αλοιφή  1     

7 
Παυσίπονα αντιπυρετικά (τύπου 

DEPON/PANADOL/NUROFEN) 3 

    

8 Αλοιφή για εγκαύματα  1     

9 Βαμβάκι  5     

10 Αυτοκόλλητα επιθέματα  2     

11 
Ελαστικοί επίδεσμοι (5, 7 και 10 

cm) 6 

    

12 Τριγωνικός επίδεσμος  2     

13 Αποστειρωμένες γάζες  (15Χ15) 5     

14 Ψυκτικό σπρέι  1     

15 Αυτοκόλλητα ράμματα  1     

16 
Γάντια ελαστικά (latex), για τον 

καθαρισμό ανοικτών τραυμάτων  2 

    

17 Θερμόμετρο 2     

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                

(με Φ.Π.Α.) 
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3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  

Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει από την δημοσίευση της παρούσης έως την 18/5/2018 

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

ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:30 μ.μ. στο κτίριο που στεγάζεται το Σ.Δ.Ε. Μαλανδρίνου στο γραφείο 

του Διευθυντή, στο Κατάστημα Κράτησης Β τύπου Μαλανδρίνου. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο Σ.Δ.Ε. Μαλανδρίνου, τηλέφωνο/Fax: 2266051312  email: 

sdemalan@sch.gr.  

  

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 των υλικών φαρμακείου θα γίνει από τον Διευθυντή του Σ.Δ.Ε Μαλανδρίνου,  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.                                   

 

 

 

 

 

 

 
                                    

 

http://www.edulll.gr/?page_id=28228
http://www.edulll.gr/?page_id=28228



