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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµαρχος Θέρµης διακηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,
ΤΗΣ Α’ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β’ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)».
∆ίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς µόνο για κάποια οµάδα ειδών του
συγκεντρωτικού προϋπολογισµού (µερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες οµάδες ή για
το σύνολο των οµάδων.
Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς ανά οµάδα ειδών του
συγκεντρωτικού προϋπολογισµού της προµήθειας.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 24.627,20 € µε Φ.Π.Α.
Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί αντίστοιχα από ίδιους πόρους του κάθε
φορέα ως εξής:
• Από ιδίους πόρους του ∆ήµου Θέρµης του προϋπολογισµού 2013 Κ.Α. 02.10.6681
(Υλικά φαρµακείου) 2000,00 και Κ.Α. 02.15.6681 (Υλικά φαρµακείου) 211,01 €
• από ίδιους πόρους του νπ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και
Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης, οικονοµικού προϋπολογισµού έτους 2013
Κ.Α. 02.15.6681 (Υλικά φαρµακείου) 7033,81 €
• Από ιδίους πόρους της Α/βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης 10091,31 €
• Από ιδίους πόρους της Β/βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης 5291,07 €
Η σύµβαση θα υπογραφεί µεταξύ του µειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της
προµήθειας για συγκεκριµένη οµάδα ειδών του προϋπολογισµού και του φορέα για τον οποίο
προορίζονται τα είδη της συγκεκριµένης οµάδας του προϋπολογισµού.
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για δύο µήνες. Ο φορέας
της προµήθειας δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συµβατικές ποσότητες. Ακόµα η
σύµβαση θα µπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίµηνο επί πλέον από την
ηµεροµηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του ∆ηµοτικού είτε ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
κάθε φορέα υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε
των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισµού της δαπάνης.
Η έγκριση της υπ αριθµ 56/2013 ενιαίας µελέτης προµήθειας ειδών φαρµακείου και ψήφιση
της πίστωσης, στο κοµµάτι που αφορά τον ∆ήµο Θέρµης, έγινε µε τις 507 και 533/2013
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, στο κοµµάτι που αφορά την Α’θµια Σχολική Επιτροπή
η έγκριση της ενιαίας µελέτης έγινε µε την 50/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού της
Συµβουλίου, στο κοµµάτι που αφορά την Β’θµια Σχολική Επιτροπή η έγκριση έγινε µε την
36/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, ενώ στο κοµµάτι που αφορά τα Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.) η
έγκριση έγινε µε την 113/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Οι προδιαγραφές της µελέτης, ο καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης και όροι διακήρυξης
εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµ 604/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Θέρµης, ενώπιον της αρµόδιας
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, στις 10/01/2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα από
13.30 µ.µ.(ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) µέχρι 14.00 µ.µ.(ώρα λήξης παράδοσης
προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών.

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 1.231,36 Ευρώ, όταν
πρόκειται για προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισµού της µελέτης (για όλες τις οµάδες
ειδών).
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης (µε ΦΠΑ) από την υπηρεσία δαπάνης .
Εφόσον κάποιος συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µια ή περισσότερες
οµάδες της προµήθειας και όχι για όλες τις οµάδες των ειδών, µπορεί να υποβάλλει
αντίστοιχα και εγγύηση συµµετοχής ποσοστού 5% επί της προϋπολογισθείσης (µε ΦΠΑ) από
την υπηρεσία δαπάνης, για την οµάδα ή το σύνολο των οµάδων για τις οποίες υποβάλει
προσφορά και συµµετέχει στο διαγωνισµό.
Η εγγύηση συµµετοχής κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει
να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
που ζητά η διακήρυξη (ήτοι τετράµηνη ισχύ).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου Θέρµης, στη διεύθυνση 2ο
χλµ οδού Θέρµης Τριαδίου Ν. Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, ΤΚ 570 01 στα τηλέφωνα: +302310
478018,
+302310478027,
+302310478029
fax
+302310478039,
email:
x.saxinis@dimosthermis.gr Γραφείο Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Χριστόφορος Σαχίνης.
Η διακήρυξη και η περίληψη διακήρυξης θα δηµοσιευθούν και στην επίσηµη
ιστοσελίδα του ∆ήµου θέρµης, στη διεύθυνση:www.dimosthermis.gr (Ενηµέρωση –
∆ιακηρύξεις).
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