ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να
καλύψει την ετήσια κατανάλωση σε φαρμακευτικά σκευάσματα και διαλύματα ηλεκτρολυτών και
δεξτρόζης, σας προσκαλεί όπως υποβάλλετε τις προσφορές σας, έως και την Πέμπτη 31/1/19.
Οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση θα δίδεται καθημερινά από το Φαρμακείο του Θεραπευτηρίου,
Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια από τις 8:00 έως και τις 15:00.
Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 220 και 210 72 08 300.

Για την εταιρεία,

Παναγιώτης Φωτόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στο διαγωνισμό που προκηρύσσεται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε. για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων και διαλυμάτων
ηλεκτρολυτών και δεξτρόζης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της, ισχύουν οι παρακάτω όροι:
ΓΕΝΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 1 - Δικαιούμενοι συμμετοχής, τρόπος, δικαιολογητικά.
α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας, που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997
και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια
της παρούσας.
β. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με την κατάθεση της έγγραφης προσφοράς από τον
ενδιαφερόμενο μέσα στην προθεσμία και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
γ. Κριτήριο αξιολόγησης της όποιας έγγραφης προσφοράς θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
δ. Η προκήρυξη, η διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και η ανακήρυξη των μειοδοτών γίνεται από
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται από την Γενική Διεύθυνση του ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε..
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 2 - Κατάθεση προσφορών.
Οι έγγραφες προσφορές παραδίδονται από αυτόν που επιθυμεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό ή
πληρεξούσιο αυτού, έως και την Πέμπτη 31/1/2019, από τις 8.00 π.μ. - 15.00 μ.μ, στο Φαρμακείο του
Θεραπευτηρίου (6ος όροφος).
Ο φάκελος πρέπει να περιέχει την οικονομική και τεχνική προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 3 - Τύπος και περιεχόμενο προσφοράς.
α. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα,
εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. Ιδιαίτερα, τα έντυπα που αφορούν στην
οικονομική προσφορά, όπως περιγράφεται στην παράγραφο β του παρόντος άρθρου, να υποβληθούν
υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .xls) με οπτικό δίσκο (CD), με διάταξη που φαίνεται
στο πρότυπο αρχείο excel και να συμπεριληφθούν στον φάκελο προσφορών.
β. Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν:
β1. Να δηλώνουν την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν και συγκεκριμένα
στην δήλωση καταγωγής των προσφερόμενων υλικών να δηλώνεται εκτός από το εργοστάσιο
κατασκευής του προσφερόμενου είδους και η εμπορική του ονομασία.
β2. Να γράφουν την κατά μονάδα (τεμάχιο-ζεύγος κ.λπ.) τιμή των προσφερομένων ειδών.
β3. Να αναγράφουν την τιμή, σε ΕΥΡΩ (€), των προσφερομένων φαρμάκων (ανά τεμάχιο-μονάδα
δόσης) ανά είδος αριθμητικά και να αναφέρουν σε κάθε ένα για τα υπό προμήθεια φάρμακα-
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δραστικές ουσίες-περιεκτικότητα. Στην τελική καθαρή γραπτή τιμή να περιλαμβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση των
φαρμάκων εντός του χώρου του Φαρμακείου. Επίσης, να αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης επί
της Νοσοκομειακής Τιμής.
β4. Να αναγράφουν ότι η προμήθεια και παράδοση των υπό προμήθεια φαρμάκων θα γίνετε
ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της, με ευθύνη,
δαπάνη και μέριμνα του προμηθευτή, εντός του χώρου του Φαρμακείου του Νοσοκομείου.
β5. Να γράφουν ότι η πληρωμή θα γίνεται είτε επί πιστώσει, και σε χρονικό διάστημα όχι
μικρότερο των 60 ημερών από κάθε παραλαβή, είτε τοις μετρητοίς.
ΑΡΘΡΟ 4 - Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι,
δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής) προς το ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή/και νομικά
πρόσωπα που απαρτίζουν τον Προσφέροντα και που υποβάλλουν την Προσφορά.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνήσιου υπογραφής.







Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους (να αναφέρεται) κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
O προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην
προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο
προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της ή όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν
οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν
την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον
τόπο εγκατάστασής της.
Αν η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει ορισμένα από τα ζητούμενα είδη, να
διευκρινίζεται ποια είδη είναι αυτά.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

γ. Τεχνική προσφορά που πρέπει να περιλαμβάνει:
γ1. Προσφερόμενα είδη-φάρμακα και Τεχνικά χαρακτηριστικά, όπου πρέπει να περιλαμβάνεται
η περιγραφή των προσφερομένων ειδών (φαρμάκων) και τις τεχνικές προδιαγραφές τους και
το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια
κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.
γ2. Συμπληρωμένοι Πίνακες Συμμόρφωσης, όπως αυτός αναφέρεται στο Παράρτημα Γ της
παρούσας προκήρυξης, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες,
τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:
 Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι
τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες
απαντήσεις.
 Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας
αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται
συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα.
Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου
Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από
την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου

3



χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη
πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής
προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου
διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας, εγκατάστασης και υποστήριξης
κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των
Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των
περιεχόμενων της.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά
το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο
τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα
σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η
ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)
ΑΡΘΡΟ 5 - Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού
α. Οι έγγραφες προσφορές, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να υποβληθούν μέσα στην ταχθείσα από την
προκήρυξη προθεσμία και να συνοδεύονται από τα αναφερόμενα στα προηγούμενα άρθρα
δικαιολογητικά.
β. Η επιτροπή διαγωνισμού μπορεί να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή της οποιαδήποτε έγγραφη
προσφορά, καίτοι υποβλήθηκε κανονικά, εάν ο προσφέρων δεν παρέχει τα εχέγγυα πλήρους
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, ή δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στις ανατεθείσες σε αυτόν
προμήθειες ή εργασίες κατά το παρελθόν.
γ. Οι έγγραφες προσφορές επιλέγονται με πρώτο κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η Επιτροπή, μπορεί
να προτιμήσει άλλη προσφορά από τη μικρότερη, εάν η προσφερόμενη μεγαλύτερη τιμή
υπερκαλύπτεται από την τεχνικοοικονομική υπεροχή του προσφερόμενου ακριβότερου είδους.
δ. Κάθε έγγραφη προσφορά, καταχωρίζεται στον πίνακα του μειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.
ε. Η Επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό και το υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου.
στ. Σε επείγουσες περιπτώσεις, συνδεόμενες με την άμεση λειτουργία οιουδήποτε τμήματος, για τη
διενέργεια του διαγωνισμού αρκεί η συγκέντρωση εκ μέρους της Επιτροπής τουλάχιστον τριών
προσφορών και συνακόλουθη απόφασή της, με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 6 - Κατάρτιση και εκτέλεση της σύμβασης
α. Η απόφαση της Επιτροπής διαγωνισμού περί του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανακοινώνεται
εγγράφως στον μειοδότη στο οποίον κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, μέσα στο χρόνο ισχύος της
προσφοράς του.
β. Με τον ανάδοχο θα ακολουθήσει η υπογραφή σχετικής συμβάσεως μεταξύ της Κλινικής και αυτού.
Η εν λόγω σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους με δικαίωμα από την πλευρά του αναδόχου να
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παραταθεί για ένα ακόμη έτος εφόσον δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος (ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται
οι οικονομικές δυσχέρειες) από την πλευρά της Κλινικής να μην προβεί σε σχετική ανανέωση της
σύμβασης. Η σχετική ανανέωση θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.
γ. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της προμήθειας ή εργασίας, η Επιτροπή
Διαγωνισμού εισηγείται και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ή την εκπρόθεσμη παραλαβή, ή την
κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 7 - Υποχρεώσεις των μειοδοτών
α. Τα είδη που θα παραδίδονται θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να έχουν τις ιδιότητες που
έχουν συμφωνηθεί και να είναι χωρίς ελαττώματα, διαφορετικά η Εταιρεία με απόλυτη επιλογή της
έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή ολόκληρη ή μέρος των παραδιδόμενων ειδών και να ορίσει
στον προμηθευτή προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών για την αντικατάσταση των ακαταλλήλων
ειδών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας εάν δεν γίνει αντικατάσταση των ακαταλλήλων ειδών, η
εταιρεία μπορεί να προμηθευτεί τα είδη από άλλη πηγή σε βάρος του προμηθευτή. Τα ίδια ισχύουν και
εάν το ελάττωμα, η ποιότητα, η έλλειψη ιδιοτήτων ή η διαφορά με την προσφορά εμφανιστούν μετά
την παραλαβή οπότε η εταιρεία έχει δικαίωμα της επιστροφής ή αντικατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία της εταιρείας.
β. Η παράδοση και η παραλαβή των ειδών θα γίνεται στο Φαρμακείο της εταιρίας (6ος όροφος) στην
διεύθυνση Παπαδιαμαντοπούλου 20, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 8.00π.μ. - 15.00μ.μ. Κάθε
παραλαβή ειδών γίνεται με την επιφύλαξη της έλλειψης ελαττωμάτων και της ύπαρξης ιδιοτήτων που
έχουν συμφωνηθεί.
γ. Οι τιμές που έχουν προσφερθεί βάσει των οποίων έγινε η κατακύρωση, θα ισχύουν για όσο χρόνο
προβλέπει η προκήρυξη με μονομερές δικαίωμα παράτασής τους για ένα επιπλέον χρόνο από το
ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., αποκλειόμενης της αναθεώρησης ή αναπροσαρμογής
αυτών για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό λόγο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
α) Στο Παράρτημα Α περιγράφονται οι γενικές κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων που
ζητούνται από την εταιρία, βάσει στοιχείων της έως τώρα κατανάλωσής τους.
β) Στο Παράρτημα Β περιγράφονται τα διαλύματα ηλεκτρολυτών και δεξτρόζης που ζητούνται από
την εταιρία.
Κάθε άλλο ζήτημα καθορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για την εταιρεία,
Παναγιώτης Φωτόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Φάρμακα παθήσεων πεπτικού συστήματος
1.1
Φάρμακα αφορώντα στη λειτουργία τηs γαστρικής έκκpισηs
1.2
Φάρμακα επιδρώντα στην κινητικότητα του πεπτικού συστήματos
1.3
Αντιεμετικά
1.4
Φάρμακα κατά της διάρροιας ,του μετεωρισμού και τηs δυσπεψίαs
1.5
Καθαρτικά
1.6
Φάρμακα κατά των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου
1.7
Φάρμακα παθήσεων δακτυλίου
1.8
Φάρμακα ηπατοπαθειών και παθήσεων χοληφόρων
Φάρμακα παθήσεων κυκλοφορικού συστήματος
2.1
Φάρμακα με θετική ινότροπη δράση
2.2
Διουρητικά
2.3
Αντιαρρυθμικά φάρμακα
2.4
β-Αδρενεργικοί απoκλειστέs
2.5
Αντιυπερτασικά
2.6
Νιτρώδη, απoκλειστέs διαύλων ασβεστίου και άλλα αντιστηθαγχικά φάρμακα
2.7
Συμπαθητικομιμητικά (αδρενεργικοί διεγέρτεs)
2.8
Αντιπηκτικά και Πρωταμίνη
2.9
Αντιαιμοπεταλιακά
2.10
Ινωδολυτικά-θρομβολυτικά
2.11
Αντιινωδολυτικά-Αιμοστατικά
2.12
Υπολιπιδαιμικοί παράγοντες
Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος
3.1
Βρογχοδιασταλτικά (φάρμακα για την αντιμετώπιση βρογχικού
άσθματos και χρόνιων αποφρακτικών πνευμονοπαθειών)
3.2
Αποχρεμπτικά - Βλεννολυτικά
3.3
Αντιβηχικά
3.4
Αντιισταμινικά
Φάρμακα παθήσεων κεντρικού νευρικού συστήματος
4.1
Αγχολυτικά (ελάσσονα ηρεμιστικά)
4.2
Αντιψυχωσικά φάρμακα
4.3
Αντικαταθλιπτικά
4.4
Αντιεπιληπτικά
4.5
Φάρμακα χορηγούμενα σε παρκινσονισμό
4.6
Αντιμυασθενικά
4.7
Οπιοειδή αναλγητικά
4.8
Φάρμακα κατά της άνοιας
4.9
Αντιεμετικά - Αντιιλιγγικά
Φάρμακα κατά των λοιμώξεων
5.1
Αντιμικροβιακά
5.2
Αντιμυκητιασικά
5.3
Αντιιικά (μόνο αντιερπητικά και φάρμακα κατά του κυταρρομεγαλοιού)
Φάρμακα παθήσεων ενδοκρινών αδένων - ορμόνες
6.1
Φάρμακα θεραπείαs του διαβήτη
6.2
θυρεoειδικέs oρμόvεs και αντιθυρεοειδικά φάρμακα
6.3
Κορτικοστεροειδή
6.4
Αναβολικά στεροειδή (Nandrolone Decanate)
6.5
Oρμόvεs υποθαλάμου, υπόφυσηs (Octreotide)
Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στη γυναικολογία, μαιευτική και επί διαταραχών της
ούρησης
7.1
Φάρμακα κατά τοπικών λοιμώξεων
7.2
Φάρμακα διαταραχών του ουροποιογεννητικού συστήματoς
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

Αντινεοπλασματικά φάρμακα
8.1
Αλκυλιούντες παράγοντες
8.2
Αντιμεταβολίτες
8.3
Κυτταροτοξικά αντιβιοτικά
8.4
Αλκαλοειδή της Vinca
8.5
Παράγωγα τηs ποδοφυλλοτοξίνης
8.6
Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα (Αναστολείς της τοποισομεράσης Ι, Παράγωγα
πλατίνης, Ταξάνες)
Φάρμακα παθήσεων αίματος και θρέψης
9.1
Φάρμακα παθήσεων αίματος
9.2
Βιταμίνες
9.3
Παρεντερικά διαλύματα (Διαλύματα ηλεκτρολυτών και δεξτρόζης, Πλάσμα και
υποκατάστατα πλάσματος, Διαλύματα παρεντερικής διατροφής)
9.4
Εντερική διατροφή
Φάρμακα αρθροπαθειών και μυοσκελετικών παθήσεων
10.1
Αναλγητικά - Αντιπυρετικά
10.2
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
10.3
Μυοχαλαρωτικά των σκελετικών μυών
10.4
Κορτικοστεροειδή
10.5
Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας
10.6
Φάρμακα επιδρώντα στον μεταβολισμό των οστών (Zoledronic acid)
Φάρμακα οφθαλμικών παθήσεων
11.1
Φάρμακα κατά των οφθαλμικών λοιμώξεων
11.2
Κορτικοστεροειδή
11.3
Μυδριατικά - κυκλοπληγικά
11.4
Αντιγλαυκωματικά
11.5
Τοπικά αναισθητικά
11.6
Αγγειοσυσπαστικά - αντιαλλεργικά
11.7
Υποκατάστατα δακρύων
Φάρμακα παθήσεων ώτων - ρινός - στοματοφάρυγγα
12.1
Φάρμακα παθήσεων ώτων
12.2
Φάρμακα παθήσεων ριvόs και παραρρίνιων κόλπων
12.3
Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα
Φάρμακα παθήσεων δέρματος
13.1
Τοπικά κορτικοστεροειδή
13.2
Φάρμακα κατά τοπικών λοιμώξεων
13.3
Αντιαλλεργικά - Αντικνησμώδη - Τοπικά αναισθητικά
13.4
Aντισηπτικά και απολυμαντικά
Ενεργητική- παθητική ανοσοποίηση
14.1
Ενεργητική ανοσοποίηση - Εμβόλια
Φάρμακα αναισθησίας
15.1
Τοπικά αναισθητικά
15.2
Γενικά αναισθητικά
Σκιαγραφικές ουσίες στις απεικονιστικές τεχνικές
Αντιμετώπιση δηλητηριάσεων
17.1
Αντίδοτα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΠΟΥ
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΙΔΟΣ
CALCIUM CHLORIDE 10% 10 ml
CALCIUM GLUCONATE 5% 10 ml
DEXTROSE 10% 1000 ml
DEXTROSE 35% 10 ml
DEXTROSE 5% 1000 ml
DEXTROSE 5% 250 ml
DEXTROSE 5% 500 ml
DEXTROSE 5% 100ml
DEXTROSE 20% 1000ml
MANNITOL 20% 250 ml
MANNITOL 20% 500 ml
POTASSIUM CHLORIDE 10% 10 ml
SODIUM BICARBONATE 8% 100ml
SODIUM BICARBONATE 4% 10 ml
SODIUM CHLORIDE 0,9% 10 ml
SODIUM CHLORIDE 0,9% 100 ml
SODIUM CHLORIDE 0,9% 1000 ml
SODIUM CHLORIDE 0,9% 2000 ml
SODIUM CHLORIDE 0,9% 250 ml
SODIUM CHLORIDE 0,9% 3000 ml
SODIUM CHLORIDE 0,9% 500 ml
SODIUM CHLORIDE 0,9% 500 ml NON PVC
SODIUM CHLORIDE 0,9% 500 ml TWIST OFF
SODIUM CHLORIDE 0,9% 1000 ml ΤWIST OFF
WATER FOR INJECTION 10 ml
WATER FOR INJECTION 1000 ml TWIST OFF
SODIUM CHLORIDE 15% 10 ml
WATER FOR INJECTION 10 ml
WATER FOR INJECTION 1000 ml
LACTATED RINGERS 1000 ml
LACTATED RINGERS 500 ml
MAGNESIUM SULPHATE 25% 10 ml
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

1

2

3

4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν
πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων
(ΕΜΕΑ).
Η ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος, η
ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε
δραστικές ουσίες, η ημερομηνία λήξης, ο
αριθμός παρτίδας, το όνομα και η
διεύθυνση του κατόχου της άδειας
κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας
κυκλοφορίας πρέπει να αναγράφονται στη
συσκευασία.
Χρόνος ανταπόκρισης μετά την αποστολή
της παραγγελίας από το Νοσοκομείο δεν
θα είναι μεγαλύτερος από 72 ώρες.
Τα είδη που χρειάζονται φύλαξη σε
θερμοκρασία 2-8 βαθμούς Κελσίου θα
πρέπει κατά την παράδοση να
συνοδεύονται από σύστημα
παρακολούθησης και καταγραφής της
θερμοκρασίας (σύστημα ψυχρής αλυσίδας)
που θα ελέγχεται από τον φαρμακοποιό.
Ο χρόνος ζωής να είναι όχι λιγότερος από
9 μήνες κατά την παράδοση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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