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Σχετ.: Το από 06-07-2016 ταυτάριθµο έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που αφορά ερώτηµά σας για το χειρισµό που θα γίνει κατά
την αξιολόγηση του διαγωνισµού «Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού έτους 2016 του ∆ήµου
Αγίου Νικολάου και των Νοµικών Προσώπων του» σε είδη του διαγωνισµού, για τα οποία η τιµή
του Υπουργείου Υγείας υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή της µε αρ. 45/8612/16 τεχνικής
περιγραφής, αλλά και προφορικά ερωτήµατα που δεχθήκαµε από άλλους συµµετέχοντες σχετικά
µε δυσκολία στην προµήθεια ορισµένων ειδών, σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τη µελέτη και
τη διακήρυξη:
1. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες
ποσότητες του συνόλου των ειδών ή για το σύνολο των ειδών ενός ή περισσοτέρων φορέων.
2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης,
όπου ορίζεται ότι γίνονται δεκτά και ισοδύναµα είδη.
3. Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαµηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών κάθε
φορέα.
Συνεπώς, σας ενηµερώνουµε για τα εξής:
α) Επειδή δεν υπάρχει άλλος ειδικός όρος στα τεύχη του διαγωνισµού, ο οποίος να αποκλείει
την υποβολή προσφορών που υπερβαίνουν κατ΄ είδος την ενδεικτική τιµή, θα γίνουν δεκτές και
προσφορές µε µεγαλύτερη τιµή σε ένα ή περισσότερα είδη, εφόσον όµως δεν γίνεται υπέρβαση
στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού της κάθε οµάδας. Η κατακύρωση για κάθε οµάδα
θα γίνει στη χαµηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών της οµάδας.
Ακολούθως ο ανάδοχος, κατόπιν της ανάθεσης και της υπογραφής σύµβασης, υποχρεούται να
εκτελέσει την προµήθεια µε βάση την τιµή της προσφοράς του για έκαστο είδος.
β) Εφόσον συµµετέχων στο διαγωνισµό, δεν υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών µιας
ή περισσότερων οµάδων, η προσφορά του αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισµού.
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Λόγω όµως της πιθανότητας ύπαρξης ελλείψεων σε ένα ή περισσότερα είδη και όλα τους τα
ισοδύναµα από την αγορά και προς αποφυγή µαταίωσης του συνόλου της προµήθειας για µία ή
περισσότερες οµάδες του διαγωνισµού για το λόγο αυτό, θα γίνουν δεκτές και προσφορές που δεν
περιλαµβάνουν το σύνολο των ειδών µίας ή περισσότερων οµάδων, µε τους εξής όρους:
-

∆εν θα έχει υποβληθεί στο διαγωνισµό άλλη προσφορά που θα περιλαµβάνει το σύνολο των
ειδών για τις οµάδες αυτές.

-

Ο προσφέρων αναλαµβάνει να αποδείξει την έλλειψη των µη προσφερόµενων ειδών µε
κάθε πρόσφορο τρόπο και να προσκοµίσει κάθε άλλο σχετικό έγγραφο του υποδείξει η
αρµόδια Επιτροπή του διαγωνισµού. Ενδεικτικά αναφέρουµε υπεύθυνη δήλωσή του µε
γνήσιο υπογραφής που να αναφέρει ότι δεν διατίθεται αυτή τη στιγµή στην αγορά το
ζητούµενο είδος ή τυχόν υποκατάστατά του, η οποία να συνοδεύεται από ενυπόγραφη και
σφραγισµένη βεβαίωση φαρµακαποθήκης ή εισαγωγέα, πρόσφατης ηµεροµηνίας, που να
επιβεβαιώνει επίσης τα ως άνω.

Η Αναπλ/τρια Προϊσταµένη
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

Λασιθιωτάκη Αγγελική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΟΚΥ∆ΑΝ, ΠΑΟ∆ΑΝ
2) Πρόεδρος Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών
3) Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών Προµηθειών
4) Προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
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