
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Ημερ. 6-3-2017 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                Αρ.Πρωτ: 324 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α, ΤΚ 71601, Ηράκλειο 

Τηλ2813409863, fax: 2813409809 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της 

ανάθεσης με την συλλογή Προσφορών και την επιλογή της χαμηλότερης τιμής για την προμήθεια 

συνταγολογίων της επιχείρησης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές 

κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

1)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 

377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007 

5) τον ενδεικτικό προϋπολογισμό  που επισυνάπτεται 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13/3/2017  στο Πρωτόκολλο της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Ηρακλείου με την ένδειξη προμήθεια παροχής υπηρεσίας ταχυμεταφορών στα 

γραφεία της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου: Διευθ. Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο, Κρήτης, Τ.Κ. 71601.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας:   2813 409863 κα. Σαντιξή Ασπασία, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Αντικείμενο της ανάθεσης  είναι η «Προμήθεια Συνταγολογίων» στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για 

την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών των Προγραμμάτων της επιχείρησης . Τα συνταγολόγια θα πρέπει 

να έχουν τις ακόλουθες τεχνικές προδιάγραφες : 

 Συνταγολόγια ψυχιατρικών φαρμάκων διπλής γραμμής (κόκκινης) 50 φύλλων διπλότυπα – 

καρμπονιζέ μπλοκ χωρίς αρίθμηση. 

 Συνταγολόγια ψυχιατρικών φαρμάκων μονής γραμμής (κόκκινης) 50 φύλλων διπλότυπα – 

καρμπονιζέ μπλοκ χωρίς αρίθμηση. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

   Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

Α/

Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣO 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

(Δεν 

συμπεριλαμβάν

εται ο ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

(Δεν 

συμπεριλαμβάν

εται ο ΦΠΑ) 

 

 

1 

ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

(ΚΟΚΚΙΝΗΣ)50 ΦΥΛΛΩΝ 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ-ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 

ΜΠΛΟΚ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΙΣΗ. 

 

 

ΤΕΜ 

 

 

100 

 

 

3,00€ 

 

 

600,00€ 

 

 

2 

ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

(ΚΟΚΚΙΝΗΣ)50 ΦΥΛΛΩΝ 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ-ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 

ΜΠΛΟΚ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΙΣΗ. 

 

 

ΤΕΜ 

 

 

200 

 

 

3,00€ 

 

 

300,00€ 

             

                                                                                           Σύνολο   900,00€ 

                                                                                              Φ.Π.Α. 24%  216,00€ 

                                                                                               Γ. Σύνολο 1116,00€ 

                                                                                            

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε 

αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.  

Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των 1116,00€ . Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Η παραπάνω δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 10-6612.002 του προϋπολογισμού της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης . Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, με τίτλο 

«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου προγραμμάτων». 

Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή 

επιτροπή του άρθρου 221 παρ.3 του Ν.4412/2016  

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συλλογή κλειστών προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή στο Γ.Σύνολο και να μην ξεπερνάει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Θα γίνει σύμφωνα με 

τις διατάξεις της νέας ισχύουσας νομοθεσίας δηλ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 

3463/06 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με 

την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Προμηθευτών που θα 

υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 



 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

Η προσφορά των ενδιαφερόμενων θα συνοδεύεται από: 

 

1. Την οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο σφραγισμένο. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986)  που θα δηλώνει ότι βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι τεχνικές 

προδιαγραφές είναι αυτές που αναγράφονται στην προκήρυξη. 

  

 

Δεν θα γίνονται αποδεχτές οι προσφορές που δεν είναι με τον τρόπο που έχουμε υποδείξει  

 

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ 

Γεώργιος Τσαγκαράκης 


