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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  

∆ιακηρύττει ότι
  Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές  και µε  το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας
από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιµής  στο σύνολο των ειδών, η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισµού µελέτης 913,77€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την υπ' αριθµ.
ΑΜ 29/2019  µελέτη  του Τµήµατος Προµηθειών της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας  του ∆ήµου
Κορινθίων.  Αντικείµενο  της  σύµβασης  είναι  η  προµήθεια  φαρµάκων  και  υγειονοµικού  υλικού  για  τα  Νοµικά
πρόσωπα του ∆ήµου Κορινθίων (K.E.Π.Α.Π. και Κ.Κ.Π.), για το έτος 2019, σύµφωνα µε την σχετική Μελέτη.
  Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού θα εφαρµοσθούν οι διατάξεις των νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στην
υπ' αριθµ.πρωτ. 45263/16-12-2019 αναλυτική  διακήρυξη  διαγωνισµού.  Ενδεικτικά  αναφέρουµε:
Ν.4412/2016,Π.∆.80/2016, Ν.4270/2014, Ν.4314/2014, Ν3852/2010.
 Ο  διαγωνισµός  θα  διεξαχθεί  στα  Γραφεία  του  ∆ήµου  Κορινθίων  (Κολιάτσου  32,  2ος όροφος,  αίθουσα
συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου) την 31-12-2019, ηµέρα  Τρίτη  και ώρα 10:30  (ώρα λήξης επίδοσης
των προσφορών).
   Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισµού της Μελέτης 29/2019.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµ-
βάσεων  CPV: 33690000-3, ∆ιάφορα φάρµακα. 
Για την έγκυρη συµµετοχή  στον διαγωνισµό, δεν απαιτείται η υποβολή εγγύησης συµµετοχής.

  Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύο-
νται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
  Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας για την εκτέλεση του
αντικειµένου  της  υπό  ανάθεση  σύµβασης,  απαιτείται  οι  οικονοµικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστηµένοι  στην
Ελλάδα να είναι εγγεγραµµένοι στο Εµπορικό Επιµελητήριο, ενώ οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε
κράτος  µέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  να  είναι  εγγεγραµµένοι  στα  Μητρώα  του  παραρτήµατος  ΧΙ  του
Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016.  Κάθε προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει για έξι  (6) µήνες.
   Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε στο πρω-
τόκολλο της αναθέτουσας αρχής  (Κολιάτσου 32 και Ερµού, Κόρινθος, ΤΚ 20131)  µέχρι την ώρα λήξης της
επίδοσης  προσφορών.  Οι  ενδιαφερόµενοι,  θα  µπορούν  να  ενηµερωθούν  σχετικά,  από  το  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ), στο οποίο θα έχει αναρτηθεί η διακήρυξη και η
σχετική  µελέτη.   Για  οποιαδήποτε  άλλη  πληροφορία,  µπορούν  να  απευθύνονται  στον  ∆ήµο Κορινθίων
(Παναγοπούλου Φ., τηλ. : 27413-62846, email : f  .  panagopoulou  @  korinthos  .  gr).

Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: Ω4ΙΩΩΛ7-ΦΚ0


		2019-12-16T12:37:21+0200
	Athens




