
                                       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    Βέροια, 25/07/2018 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       Αρ. Πρωτ.: 20305 

Πληροφορίες:  

Tηλ. : 23313 50582 

Fax : 23313 50515 

E mail: garaveli@veria.gr 

                                     Προς: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς 

                                                         Φορείς 

 

                 

                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

      ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας 

φαρμάκων, αναλωσίμου υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου έτους 2018, για τις 

ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και 

Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.652,81 € (χωρίς 

ΦΠΑ), 3.035,40 (με ΦΠΑ 6%, 13% και 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση 

τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας. 

Μαζί με την προσφορά τους θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα 

δηλώνουν ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

ορίστηκαν από την υπηρεσία, καθώς επίσης και τις εταιρίες παραγωγής των προϊόντων 

που προσφέρουν και τον αριθμό ΕΜΠΑ τους.   

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθμ. 229/9-7-

2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, 

Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59100, μέχρι και την Δευτέρα 30/7/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.   

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των 

προσφορών. Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου προς απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασης και εκπροσώπησης εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο.  

Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  

- στην περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
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(Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι διαχειριστές αυτών,  

- στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Επισημαίνεται ότι στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 2939/2001, περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 

υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 

παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η 

τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 

δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 

που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 

4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 

παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες 

της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο 

Βέροιας (Γραφείο Προμηθειών, Μητροπόλεως 46, ισόγειο, τηλ.: 23313 50582), τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 

 

                                                                     Ασλάνογλου Στυλιανός 

  

       

Συνημμένα: 

1. Μελέτη- Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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