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επί της αριθμ. 9565/2-4-2019 Διακήρυξης

«Ενιαία προμήθεια φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου
και των νομικών του προσώπων, 2019-2020».
Κατόπιν ερωτήματος σχετικά με είδη, που δεν κυκλοφορούν πια, ή είναι σε έλλειψη, όπως π.χ.
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Anapen

Ένεση παιδική
αδρεναλίνης σε
στυλό

Επινεφρίνη

Ένεση 0,3
ml x 150mg

Προφύλαξη
αλλεργικού
σοκ
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capoten tab

Αντιυπερτασικό

Captopril
25 mg

Κουτί
14 δισκίων

Αντιυπερτασικό

33

45

Γάζες Fusidin
10X10Χ10

Γάζες εμποτισμένες
με Αντιβιοτικό

Φουσιδικό
Οξύ

Κουτί
10 Τμχ.

Τραυματισμοί Κακώσεις

Απάντηση
Λόγω δυσκολίας εύρεσης
Anapen, δεν θα απαιτηθεί
κατά την παραλαβή ολόκληρη
η ποσότητα αλλά μόνο η
διαθέσιμη στο εμπόριο.

Μπορεί να προσφερθεί
είδος άλλης εμπορικής
ονομασίας
Μη αναγραφή
προσφερόμενης τιμής

Απάντηση
 Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας (ενδεικτικός τύπος) των ειδών, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί
κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς με είδη άλλης εμπορικής ονομασίας. Η αναφορά γίνεται προς
διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων.
 Σε περίπτωση προσφοράς άλλης εμπορικής ονομασίας (μάρκας) είδους από αυτή που αναγράφεται,
τότε θα πρέπει στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ να αναγράφεται ο τύπος και η εμπορική ονομασία του
είδους, που προσφέρεται και να περιγράφεται αναλυτικά σε κάθε στήλη.
 Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τους φορείς καθώς οι τελικές
ζητούμενες ποσότητες διαμορφώνονται από τις εκάστοτε ανάγκες των δομών .
 Για το είδος με α/α 33 Γάζες εμποτισμένες με Αντιβιοτικό, που δεν υπάρχει στο εμπόριο,
παρακαλούμε να μην αναγραφεί η προσφερόμενη τιμή στο έντυπο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Σε περίπτωση όμως που δοθεί προσφερόμενη τιμή, αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση τιμών
μεταξύ των συμμετεχόντων.
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