
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Καλλιθέα,   17-05-2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ. Πρωτ.:69610,  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Σχετ.: 67548, 61405 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

Ταχ. Δ/νση: Κτίριο 210
Α
, Παραλία Καλλιθέας  - Μοσχάτου 

(πρώην Ολυμπιακές εγκαταστάσεις) 

Ταχ. Κωδ.: 176 02 - Καλλιθέα 

Πληροφορίες: Αθ. Ιατρού  

Τηλέφωνο: 213 2129122 

Fax: 213 2129113 

Email: doiknt@patt.gov.gr 

  

 

 

 ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς » 

 

        Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε 

οικονομική προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το ιατρείο του 

Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής & Προαγωγής Υγείας, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 

Μέριμνας  της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με την αριθ. 915/2019 (ΑΔΑ:65ΣΡ7Λ7-1ΒΠ) 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης και την υπ’ αριθ. 

166180/08-05-2019 (ΑΔΑ:ΨΨΝΩ7Λ7-5ΔΠ) Απόφαση Ανάληψης, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 

750,00€ (επτακοσίων πενήντα  ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

        Το φαρμακευτικό-υγιεινομικό υλικό που απαιτείται είναι το εξής : 

Α/Α Περιγραφή είδους        ΤΜΧ 

1.   Επινεφρίνη ενέσιμο(τύπου Αnapen)300mcg/0,3ml 1 

2.  Επινεφρίνη ενέσιμο(τύπου Αnapen)150mcg/0,3ml 1 

3.  Μεθυλπρεδνιζολόνη (τύπου medrol) 16mg ταμπλέτες 3 

4.  Μεθυλπρεδνιζολόνη (τύπου medrol)  4mg ταμπλέτες 2 

5.  Μεθυλπρεδνιζολόνη ενέσιμο 500mg (τύπου Solu-cortef, Solu-medrol) 2 

6.  Μεθυλπρεδνιζολόνη ενέσιμο 250mg (τύπου Solu-cortef, Solu-medrol) 2 

7.  Δεσλοραταδίνη 5mgr ταμπλέτες (τύπου Aerius) 2 

8.  Iωδιούχος ποβιδόνη (τύπου betadine solution) 30ml 5 

9.  Παρακεταμόλη αναβράζοντα δισκία 500mg(τύπου Depon) 2 

10.  Παρακεταμόλη ταμπλέτες  500mg (τύπου Depon , panadol extra) 10 

11.  Παρακεταμόλη ταμπλέτες  1000mg (τύπου Depon extra, panadol extra) 5 

12.  Σετιριζίνη ταμπλέτες  (τύπου ΖΙΡΤΕΚ) 10mg 3 κουτιά 

13.  Καθαρό οινόπνευμα  150ml 20 

14.  Αυτοκόλλητα επιθέματα τραύματος στρογγυλά (τύπου χανζαπλάστ ) 20 κουτιά 

15 κουτιά 
15.  

Γάντια μιας χρήσεως latex,  μέγεθος   medium, 100 τμχ/συσκευασία 

Γάντια μιας χρήσεως latex,  μέγεθος   small,  100 τμχ/συσκευασία 5 κουτιά 

 

      Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ, βάσει  του υποδείγματος της οικονομικής προσφοράς. 

       Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας,  οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την οικονομική τους 

προσφορά πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα. 



Η υποχρέωση προσκόμισης του αντιγράφου ποινικού μητρώου  αφορά: 

 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ΙΚΕ και προσωπικών εταιρειών(O.E.,   

Ε.Ε.),  τον/τους  διαχειριστή/ές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών  τα μέλη του Διοικητικού   Συμβουλίου. 

δ) στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, αφορά το φυσικό πρόσωπο. 

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπος του. 

Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3(τρείς) μήνες  πριν από την 

υποβολή του. 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

Οι νόμιμες κρατήσεις  βαρύνουν τον ανάδοχο.   

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

 

     Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 121101 «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» και τον 

      Ε.Φ.04.072     του προϋπολογισμού  της Περιφέρειας  Αττικής για το οικονομικό έτος 2019. 

 

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν  στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών 

(Κτίριο 240Α  Πρώην Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων , Παραλία  Καλλιθέας – Μοσχάτου,  Καλλιθέα), έως  

την Παρασκευή  23-05-2019 και ώρα 12:00 με συμπληρωμένη τη φόρμα  Οικονομικής  Προσφοράς  που 

σας αποστέλλουμε συνημμένα.  

 

 

                                               Η Προϊσταμένη της Δ/νσης  Οικονομικών  

                                        κ.α.α. 

      

 

                                                                                               Χριστίνα  Ντίμτσα 
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