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  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

 
Διεύθυνση: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ 85106 

 
Ημερομηνία : 17/12/2020 

Τηλέφωνο:  2241041255 Αρ.πρωτ.:603.10.2-48 
e mail : kpepetal@sch.gr Προς : κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   

ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

Έχοντας υπ΄ όψη : 
i. Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 

ii. Την παράγραφο 6 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 

iii. Τη με αριθμό πρωτ. 136/1303/26.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΚΒΧ46ΨΖΣΠ-ΧΥ4) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης  

iv. Τη με αριθμό πρωτ. 603/52/8397/09.03.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006406623) Έγκριση Δαπάνης 

v. Τη με αριθμό πρωτ. 7295/468/02.12.2020 (ΑΔΑ: 6Φ1746ΨΖΣΠ-ΔΚ7) Απόφαση Δ.Σ  

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 

καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να 

καταθέσει προσφορά, για την προμήθεια ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  (CPV 33600000-6), για 

την κάλυψη των αναγκών του Κ.Π.Ε. . 

 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εξήντα ευρώ (660,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το ΤΔΕ της Πράξης: «Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β΄Κύκλος)» με κωδικό ΟΠΣ 5050677, στο 

πλαίσιο του Υποέργου 5 «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)» (ΑΠ 9 ΠΑΠ). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στη διεύθυνση (URL) : https://www.inedivim.gr/. 

Για την παροχή διευκρινήσεων οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να απευθύνονται στα 

στοιχεία επικοινωνίας του K.Π.Ε. 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης είναι  η συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

οικονομική προσφορά). 
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4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της έγκρισης 

ανάθεσης. 

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ταχυδρομείο ή 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δεν απαιτείται να είναι σφραγισμένες, καθώς δεν τίθενται από 

τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί ταχυδρομικά τότε πρέπει να αποστέλλεται σε 

κλειστό φάκελο , έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής : 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (Επωνυμία, δ.τ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ 85106 

Ένδειξη:  «ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/12/2020, ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00. 

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οιοδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την 

προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στο γραφείο του Υπευθύνου της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. ε μέχρι 

την καθορισμένη, από την πρόσκληση, ημέρα και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, με 

ευθύνη του ενδιαφερόμενου. 

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στο γραφείο του Υπευθύνου της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ μέχρι την καθορισμένη, από την πρόσκληση, ημέρα και ώρα λήξης υποβολής 

προσφορών, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο.  

Δεν επιτρέπονται αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές  

Ως χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζονται οι τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του “ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” της παρούσας, 

το οποίο θα αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα δημοσίευσης της 

πρόσκλησης. 

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα προκύψει κατόπιν 

συνεννόησης μεταξύ του Κ.Π.Ε. και αναδόχου. Ο ανάδοχος οφείλει α) τα προϊόντα που θα 

παραδώσει να έχουν ημερομηνία λήξης  μεγαλύτερη από την 31η Δεκεμβρίου του 2021 και β) 

να παραδίδει την προμήθεια εντός 10 ημερών, από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν έγγραφης 

ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ. 
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Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την οριζόμενη επιτροπή παραλαβής. Η επιτροπή 

παραλαβής συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ή μη παραλαβής εντός μίας 

εργάσιμης ημέρας από την παράδοση της προμήθειας το οποίο κοινοποιείται στον ανάδοχο 

εφόσον το επιθυμεί. 

Για την πληρωμή ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά 

που θα του ζητηθούν από τις υπηρεσίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (π.χ. τιμολόγιο, φορολογική 

ασφαλιστική ενημερότητα). 

Η πληρωμή θα γίνει από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντός 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας και εφόσον η προμήθεια έχει παραληφθεί από την 

επιτροπή παραλαβής. Επί της πληρωμής θα γίνει η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος.    

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Depon syr 150ml 2 

2 Betadine surgical scrub 100ml 2 

3 Depon eff. Tabs 500mg αναβραζον 2 

4 Fenistil gel 30g 2 

5 Pulvo spray 148g 2 

6 Αιμοστατικο spray 50ml 2 

7 Αποστειρωμένες γάζες κουτί 10τεμ. 36x40cm 2 

8 Αποστειρωμένες γάζες κουτί 12τεμ. 15x30cm 2 

9 Αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα κουτι 5 τεμ. 6x8cm  2 

10 Αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα κουτί 5 τεμαχίων 
10x20cm 

2 

11 Αντισηπτικό gel 500ml 2 

12 Depon maximun αναβράζον Tabs 1000mg  2 

13 Betadine solution 30ml 2 

14 Οφθαλμικές σταγόνες σε περιέκτες μιας χρήσης 0,4ml 2 

15 Propiogenta cream 20gr 2 

16 Panadol extra αναβράζον 16δισκία 2 

17 Αιμοστατικο βαμβάκι 800gr 2 

18 Ψυκτικό spray 400ml 2 

19 Βαμβάκι 70gr 2 

20 Θερμόμετρο Ηλεκτρονικό  2 

21 Solu-cortef inj sol  500mg 2 

22 Συριγγα 2,5ml 2 

23 Τσιρότα κουτί 20 τεμ. 2 
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24 Ελαστικός επίδεσμος 6cm x 4m 2 

25 ελαστικός επίδεσμος 12cm x 4m 2 

26 Αποστειρωμένο γλωσσοπίεστρο 2 

27 Κρέμα για εγκαύματα 100gr 2 

28 Leukosilk υποαλλεργική επιδεσμική ταινία 2,5cmX4,6m 2 

29 Fucidin cream 30gr 2 

30 Γαντια χειρουργικά κουτι 100τεμ. Small 3 

31 Γαντια χειρουργικά κουτι 100τεμ. Large 2 

32 Μάσκες σε κουτί 50 τεμ  6 

33 Αντισηπτικό gel 1000ml 35 

34 Αλκοολούχος λοσιόν 300ml 60 

 
 
 
 

 
Κεντρική Ομάδα Έργου 

                                                                                      


