«Προμήθεια φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και κυτίων πρώτων βοηθειών»
Προϋπ/σμός δαπάνης 5.999,66 € συμπ/νου του ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.: Εξάρχου Μαρίκα
Τηλ.:
24313-51213

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
«Προμήθεια φαρμάκων και κυτίων πρώτων βοηθειών»

CPV:

33 68 00 00 –0 «φαρμακευτικά είδη»
33 14 16 23 - 3 «Ιατρικά αναλώσιμα»
33 14 16 23 - 3 «κυτία πρώτων βοηθειών»

ΠΡΟΫΠΟΛ.:

5.071,52
928,14
5.999,66

χωρίς το ΦΠΑ
ΦΠΑ 6% , 13% & 24%
με το Φ. Π. Α

Συνημμένα:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄»
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«Προμήθεια φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και κυτίων πρώτων βοηθειών»
Προϋπ/σμός δαπάνης: 5.999,66 € συμπ/νου του ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και κυτίων
πρώτων βοηθειών για τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου για τον φαρμακευτικό εξοπλισμό
των οχημάτων του Δήμου Τρικκαίων.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 3850/2010, την Υ.Α. οικ. 32205/δ 10.96/2-10-2013 και την εγκύκλιο οικ. 36801/Δ
10.114/8-11-13 για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων, κάθε χώρος εργασίας πρέπει να διαθέτει
εξοπλισμένο φαρμακείο πρώτων βοηθειών με εμφανή σήμανση και οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι
ενημερωμένοι για τις βασικές αρχές πρώτων βοηθειών και τις οδηγίες χρήσης του φαρμακευτικού υλικού.
Σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 3555/27-1-2017 έγγραφο της Ιατρού Εργασίας του Δήμου μας, προτείνεται
να διατεθούν σε όλα τα οχήματα του Δήμου, (112 οχήματα), βαλιτσάκια πρώτων βοηθειών με τα
απαραίτητα φάρμακα και το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

προϋπολογίσθηκε στο ποσό

των

5.999,66 ευρώ

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6681 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017 .
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 του ν. 3852/2010.
 του ν. 3463/2006 (άρθρο 209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει εφάπαξ στο Αμαξοστάσιο του Δήμου.
Τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνει κατόπιν έγγραφης εντολής ή τηλεφωνικά από το
Δήμο και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία.
Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του
κάθε φορέα ξεχωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή
μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Tα είδη αναλύονται και αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Α΄ .

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 1 Σεπτεμβρίου 2017
Η Συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 1 Σεπτεμβρίου 2017
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 1 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Εξάρχου Μαρίκα

Ευθυμίου Παναγιώτα

Σιακαβάρας Ιωάννης
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«Προμήθεια φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και κυτίων πρώτων βοηθειών»
Προϋπ/σμός δαπάνης 5.999,66 € συμπ/νου του ΦΠΑ

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά χαρακτηριστικά
Για την προμήθεια αυτή πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές, που θα αναφερθούν κατωτέρω για να διασφαλίζεται η
ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών και η αντοχή τους, που θα καθιστά δυνατό τον αντικειμενικό προσδιορισμό των
προϊόντων.
Η διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προϊόντων θα γίνει με μακροσκοπικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Τα υλικά φαρμακείου θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία. Αν κατά την
παραλαβή βρεθούν είδη, τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, και δεν γίνονται δεκτά από το
φορέα προμήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάστασή τους, με δικά του έξοδα και χωρίς καμία
αποζημίωση και σε προθεσμία, που θα του ορίζεται από το φορέα της προμήθειας.
Τα κυτία πρώτων βοηθειών θα ασφαλίζουν καλά, θα φέρουν κατάλληλη σήμανση φαρμακείου στο εξωτερικό τους και
θα μπορούν να φιλοξενήσουν τα είδη του παραρτήματος Α΄. Επίσης θα πρέπει να έχουν οδηγίες πρώτων βοηθειών και
οδηγίες χρήσεως εντός της συσκευασίας.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Όλα τα προϊόντα, που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ).
2. 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 , πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία.
3. Χρόνος ανταπόκρισης μετά την αποστολή της παραγγελίας από την υπηρεσία, να μην είναι μεγαλύτερος από
10 εργάσιμες ημέρες και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
4. Ο χρόνος ζωής των φαρμάκων να είναι μεγαλύτερος από 24 μήνες κατά την παράδοση.
5. Τα κυτία πρώτων βοηθειών θα παραδοθούν ετοιμοπαράδοτα, δηλαδή το κάθε κυτίο θα περιέχει όλα τα
απαραίτητα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 1 Σεπτεμβρίου 2017
Η Συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 1 Σεπτεμβρίου 2017
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 1 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Εξάρχου Μαρίκα

Ευθυμίου Παναγιώτα

Σιακαβάρας Ιωάννης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα 5/9/2017
Η ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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«Προμήθεια φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και κυτίων πρώτων βοηθειών»
Προϋπ/σμός δαπάνης: 5.999,66 € συμπ/νου του ΦΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.071,52 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 5.999,66 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο, καθώς οι τελικές ζητούμενες
ποσότητες διαμορφώνονται από τις εκάστοτε ανάγκες .
Οι τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα αγοράς .

Κωδικός Είδους

Είδος

1

25.09.

0001

Αμμωνίες stick

3

25.09.

0003

Gel
απολύμανσης
χεριών

5

25.09.

0005

14

25.09.

0014

20

25.09.

0020

42

25.09.

0042

47

25.09.

0047

50

25.09.

0050

54

25.09.

0054

Λευκοπλάστης
Ρολό
1,25 cm Χ 5m

57

25.09.

0057

Οξυζενέ διάλυμα

73

25.09.

0073

74

25.09.

0078

75

25.09.

0079

Δραστική
ουσία

Συσκευασία

Ενδεικτικός
Τύπος

15 ml
Benzyl
salicilate,
alcool 75%

Αντισηπτικό
Povidone
Διάλυμα 30ml
iodine 10%
Αναλγητικά
Παρακεταμό
Δισκία παραλη 500 mg
κεταμόλης
Αντιισταμινική
Διμεθινδένη
αλοιφή
Γάζες Αποστειρωμένες μικρές
15 χ 15 cm
Γάντια μιας
χρήσης
Επίδεσμος Ρολό
10cm Χ 5μ.

Hydrogen
Peroxide 3%
Διάλυμα

Λευκοπλάστης 0,30 X 0,72
με γάζα αποστειρωμένη

Πλαστική
φιάλη 100
ml
Φιάλη
30 ml
Κουτί
20
Δισκίων
Σωληνάριο
30 gr
Κουτί
12 Τμχ.

MASTER-AID
GEL
ΑΠ/ΝΣΗΣ
BETADIN
SOL

Ποσότητα

α/α

Συνολική Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

Τιμή μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

112

1,00

112,00

448

2,42

1.084,16

6%

13%

24%

6%

112

1,80

201,60

DEPON

112

0,71

79,52

FENISTIL GEL

112

4,60

515,20

FIRST GAUZE

294

1,00

13%

294,00

1/100 τεμ.

224

Τεμάχια

224

0,50

112,00

1,30

145,60

Τεμάχια

ENO-PLAST

112

Φιάλη
240 ml

FARMACZABBAN

112

Κουτί
40
ταινιών

HANSAPLAST

224

Κυτίο πρώτων βοηθειών για
οχήματα
ατραυματικά ψαλίδια διάσωσης
γαζών μήκους 18-20 cm

24%

4,50

1.008,00

1,22

136,64

3,45

772,80

112

5,00

560,00

10

5,00

50,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

796,32
47,78
844,10

1.324,40
172,17
1.496,57

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 1 Σεπτεμβρίου 2017
Η Συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 1 Σεπτεμβρίου 2017
Η Προϊσταμένη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 1 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Εξάρχου Μαρίκα

Ευθυμίου Παναγιώτα

Σιακαβάρας Ιωάννης

2.950,80
708,19
3.658,99
5.071,52
928,14
5.999,66

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα 5/9/2017
Η ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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«Προμήθεια φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και κυτίων πρώτων βοηθειών»
Προϋπ/σμός δαπάνης: 5.999,66 € συμπ/νου του ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τρίκαλα 1/9/2017

Ταχ. Διεύθυνση : Ασκληπιού 18
Ταχ. Κώδικας : 42131
Πληροφορίες: Εξάρχου Μαρίκα
Τηλ.: 24313 51 213
Ε-mail: mexarchou@trikalacity.gr

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και κυτίων πρώτων
βοηθειών για τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου για τον φαρμακευτικό εξοπλισμό των οχημάτων του
Δήμου Τρικκαίων.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.999.66 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει
τον ΚΑ: 15-6681 «Υλικά φαρμακείου» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.
Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια
σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των
τμημάτων αυτών. Εξαιρουμένων των συμβάσεων οι οποίες έχουν διαιρεθεί υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 4, οι
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε
τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341.
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά φάρμακα, αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και κυτία πρώτων βοηθειών.
Αναλυτικότερα η εν λόγω προμήθεια αφορά τον φαρμακευτικό εξοπλισμό των 112 οχημάτων του Δήμου. Τα κυτία Α΄
βοηθειών πρέπει να παραδοθούν εντός 10 ημερών από την παραγγελία και ετοιμοπαράδοτα προς χρήση (να
περιέχουν μέσα όλα τα είδη) για να τοποθετηθούν άμεσα σε κάθε όχημα, για την ασφάλεια των εργαζομένων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τυχόν διαίρεση της σύμβασης σε χωριστά τμήματα, σημαίνει ότι μπορεί να
προκύψουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, άρα δεν είναι εφικτό να παραδοθούν με τον τρόπο και το χρόνο που
αναφέρεται παραπάνω, δεδομένου ότι ο διαχωρισμός και η κατανομή των ειδών ανά κυτίο είναι αδύνατον να γίνει
από το προσωπικό της Δ΄νσης Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου , το οποίο δεν έχει τις απαραίτητες ειδικές γνώσεις.
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

Ευθυμίου Παναγιώτα
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