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Άρθρο 1: Αντικείμενο της παρούσας μελέτης
Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού, Υλικά Φαρμακείου
για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, για την οργάνωση των κυτίων πρώτων
βοηθειών σύμφωνα με την Υ.Α 32205/Δ10.96/2013 για τους χώρους των γραφείων (ΚΕΠ, δημοτικά
καταστήματα), το αμαξοστάσιο του Δήμου, τα οχήματα καθώς και τα κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας –
Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωμένων, του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας & Μαζικής
Άθλησης (ΔΟΠΑΦ-ΜΑΗ), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου, της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου και της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η) για ένα έτος.
Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α/8-6- 2006), άρθρο 209
2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
3. Του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄145)
4. Του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων» .
5. Της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 240 τ. Α’) η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 τ. Α’) και ορίζει την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –
χορηγητών για την προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των
Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων.
6. Του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133/Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
7. Το Ν. 3850/2010, της ΚΥΑ 32205/Δ.10.96/2-10-2013 (ΦΕΚ 2562/11-10-2013), Απόφαση του
υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία αναφέρεται στο πλαίσιο των
μέτρων προστασίας, που πρέπει να παρέχονται για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
8. Την ισχύουσα νομοθεσία περί κυκλοφορίας, διανομής και τιμολόγησης φαρμάκων και
υγειονομικού υλικού (ΦΕΚ Β’ 1958/11-09-2015) καθώς και όλες τις τροποποιήσεις.

9. Την Αριθ. Γ5(α)/οικ.82163/15 (ΦΕΚ 2330 Β/29-10-2015) : Τροποποίηση και συμπλήρωση της
Γ5(α)/οικ.69976/15 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1958/Β΄/11-09-2015), «Διατάξεις Τιμολόγησης
Φαρμάκων».
10. Την Υ.A.ΔΥΓ3/127858/2004 - ΦΕΚ 284/Β/10-2-2004 «Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για την διάθεση των οποίων «δεν απαιτείται ιατρική συνταγή»
(κατηγορία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ), όπως όπως ισχύει σήμερα.
11. Την ΥΠΕΠΘ, 12142/1-10-1976 «Φαρμακείο Α' Βοηθειών Σχολείου».
Άρθρο 3: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
α) Τεχνική Έκθεση
β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο 4: Κριτήριο Κατακύρωσης – Εγγυητική επιστολή συμμετοχής - Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Επιπροσθέτως για την κατηγορία των
φαρμάκων, η προσφερόμενη τιμή κατά είδος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τη λιανική τιμή που έχει οριστεί
από το ισχύον, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης
χρήσης του Υπουργείου Υγείας.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών ή για
συγκεκριμένα είδη. Κατακύρωση θα γίνει ανά είδος.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α. των προσφερόμενων ειδών.
Αν ο οικονομικός φορέας δεν ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο σύνολο των ειδών της προμήθειας αλλά σε
συγκεκριμένα είδη θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική ίση με το 2% του προϋπολογισμού των ειδών της
μελέτης που ενδιαφέρεται, χωρίς το Φ.Π.Α.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης αξίας ίσης με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των ειδών
που του κατακυρώνονται.
Άρθρο 5: Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
• Tα φαρμακεία θα πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άδεια συστέγασης από την αρμόδια δημόσια
υπηρεσία.
• Οι επιχειρήσεις ή καταστήματα εμπορίας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού θα πρέπει να
διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις του αναδόχου – Τόπος Παράδοση – Παραλαβή προϊόντων
Ο προμηθευτής θα παραδώσει τα υλικά και τα φάρμακα τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, του
ΔΟΠΑΦ-ΜΑΗ, των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της ΔΗ.Κ.Ε.Η.
Για το Δήμο Ηρακλείου:
Σε χώρο που θα του υποδείξει ο υπεύθυνος του τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων, στο
Αμαξοστάσιο του Δήμου, περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.
Για το ΔΟΠΑΦ-ΜΑΗ., τις Σχολικές Επιτροπές & τη ΔΗ.Κ.Ε.Η.:

Σε χώρους που θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι των Νομικών Προσώπων.
Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών έπειτα από έγγραφη ή
ηλεκτρονική ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός
Σαββάτου.
Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει:
Για το Δήμο Ηρακλείου:
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016.
Για το ΔΟΠΑΦ – ΜΑΗ:
H παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του ΔΟΠΑΦ-ΜΑΗ.
Για τις Σχολικές Επιτροπές:
H παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή κάθε σχολείου.
Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Η.:
H παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή της ΔΗ.Κ.Ε.Η.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά- παράδοση
των ειδών εντός των χώρων που θα του υποδειχθούν.
Όλα τα προσφερόμενα είδη που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα,
χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της Διακήρυξης που καθορίζουν τον τύπο, την
κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο
φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.
Όλα τα προσφερόμενα φάρμακα και το φαρμακευτικό υλικό θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ε.Ο.Φ. ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). Επίσης, ισχύει η υποχρέωση της
αναγραφής των στοιχείων που προβλέπονται στην ταινία γνησιότητας ή το γραμμωτό κώδικα (η οποία δεν
αναιρεί την υποχρέωση αναγραφής αυτών των στοιχείων και σε άλλα σημεία της συσκευασίας).
Η ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, η
ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και
ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία.
Όλα τα είδη θα φέρουν τις πιστοποιήσεις που προβλέπονται (CE ή άλλες) και θα βρίσκονται σε καινούρια
συσκευασία, άθικτη και αναλλοίωτη, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως ή ενδεδειγμένη
ημερομηνία χρήσης (για όσα είδη προβλέπεται).
Οι συσκευασίες των φαρμάκων πρέπει οπωσδήποτε να περιέχουν το επίσημο φύλλο οδηγιών.
Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν τον κατά το δυνατό μακρότερο χρόνο λήξεως, να είναι πρόσφατης
παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης τους να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της
συνολικής διάρκειας ζωής τους. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως
του ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, υποχρεούται
ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας, εντός προθεσμίας που θα του ταχθεί.
Ειδικά για τις παραδόσεις που αφορούν στο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. και τις Σχολικές Επιτροπές, τα υπό προμήθεια
είδη θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχουν ημερομηνία λήξης δύο (2) ετών τουλάχιστον ή
το μέγιστο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, από την εκάστοτε παράδοση-παραλαβή.

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο
φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.
Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού δεν είναι σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή
αποκαταστήσει τα είδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.
Εκτός από τις παραπάνω υποχρεώσεις του, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος στην αποκατάσταση
οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημιάς που θα προέλθει από ελαττωματικά ή κατεστραμμένα τμήματα.
Άρθρο 7: Αναθεώρηση Τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές
και αμετάβλητες.
Άρθρο 8: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης
Ο χρόνος ισχύος των συμβάσεων που θα προκύψουν είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
ανάρτησης τους στο ΚΗΜΔΗΣ.
Άρθρο 9: Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο και τα Νομικά
Πρόσωπα.
Άρθρο 10: Έκπτωση του αναδόχου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν.
4212/2016. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση έκπτωσης ορίζονται από το άρθρο 4 του ίδιου
άρθρου καθώς και από το άρθρο 207 του ίδιου νόμου όπου ορίζονται οι κυρώσεις σε περίπτωση
εκπρόθεσμης παράδοσης. Σε περίπτωση απόρριψης των συμβατικών υλικών ισχύουν τα προβλεπόμενα από
το άρθρο 213 του Ν. 4212/2016.
Άρθρο 11: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες και βάσει των δικαιολογητικών που
προβλέπονται από το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, τμηματικά, μετά από την παραλαβή των ειδών που
παραδίδονται κάθε φορά, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με την διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
Τα τιμολόγια θα παραδίδονται από τον Προμηθευτή:
-Στον υπεύθυνο του τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων, στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, περιοχή
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, για το Δήμο Ηρακλείου,
-Στα γραφεία του ΔΟΠΑΦ – ΜΑΗ, για το ΔΟΠΑΦ-ΜΑΗ.
-Στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας και στη συνέχεια θα προσκομίζονται από τους οικονομικούς
διαχειριστές των σχολείων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης
του τιμολογίου μήνα, για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.
Ηρακλείου.
-Στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Η., για τη ΔΗ.Κ.Ε.Η.

Άρθρο 12: Επίλυση Διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή των επιμέρους συμβάσεων, επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016.

Για τον έλεγχο
Ο υπεύθυνος
του Τμήματος Προμήθειων

Για τη σύνταξη

Ε. Χατζάκη
Τζανιδάκης Βασίλειος
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια Οικονομικών
Υπηρεσιών

Σταυρακάκη Ελένη

