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                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Κεφαλονιάς προτίθεται να προβεί σε ανάθεση για την  προμήθεια 

φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου Αντισηπτικού και επιτοίχιων βάσεων ,   

για της ανάγκες  του Δήμου Κεφαλονιάς.    

Οι Προσφορές θα γίνονται δεκτές στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Τμήματος Προμηθειών,  και για (5) πέντε ημέρες συμπεριλαμβανομένη  την 

ημερομηνία της ανάρτησης, στο  Φαξ-26710-22572 ή θα αποστέλλονται 

ταχυδρομικός και θα πρωτοκολλούνται με ευθύνη των ενδιαφερομένων.  

 

Ακολουθεί έντυπο ειδών  και  προϋπολογισμός  

 

 

 

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

 

 



 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ανά ωφελούµενη δοµή 

 

∆οµή ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κόστος 
ανά 
µονάδα 
(€) 

Συνολικό 
Κόστος 
(€) 

25 
Νηπιαγωγεία  Αλκοολούχο 

Αντισηπτικό 
∆ιάλυµα του 1 

lt 

Φιάλη 
1000ml (1 

lt) 

225 lt 

 
7,30 € 

1.642,5 

6 ∆ηµοτικοί 
Παιδικοί 
σταθµοί  

72lt 525,6 

ΣΥΝΟΛΑ (α) 297lt 

Φιάλες 
7,30 2.168,10 

25 
Νηπιαγωγεία 

Επιτοίχια 
Βάση 

υποδοχής 
διαλύµατος µε 
βραχίονα 

TEM 

30 τεµ. 

24,00 € 

720,00 

6 ∆ηµοτικοί 
Παιδικοί 
Σταθµοί 

8 τεµ. 192,00 

ΣΥΝΟΛΑ (β) 38 τεµ. 24,00 912,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ προ ΦΠΑ (α+β) 3.080,10 

ΦΠΑ 23% 708,42 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.788,52 

Σε κάθε νηπιαγωγείο (25 συνολικά) αντιστοιχούν 9 φιάλες του 1 lt. 

Σε κάθε Παιδικό σταθµό (6 συνολικά) αντιστοιχούν 12 φιάλες του 1 lt. 



 

 Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
υγειονοµική νοµοθεσία.  

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πρέπει να δώσουν 
πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους (π.χ. συσκευασία, βάρος, 
ονοµασία προϊόντος, µάρκα κ.λ.π.). Τα είδη παραδίδονται έτοιµα προς 
χρήση χωρίς απόβαρο. 

Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι διαδεδοµένα στην ελληνική αγορά, να 
είναι αναγνωρίσιµα και δοκιµασµένα. 

Κάθε ενδιαφερόµενος ανάδοχος, υποχρεούται επί ποινή αποκλεισµού να 
προσκοµίσει στην τεχνική του προσφορά, την άδεια του ΕΟΦ για το 
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυµα που το χαρακτηρίζει φαρµακευτικό 
ιδιοσκεύασµα.  

Τυχόν ελλαττωµατικά τεµάχια ή φιάλες δεν θα παραλαµβάνονται. Ο 
προµηθευτές έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά τα ελαττωµατικά είδη εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να υποβάλουν πρόσφορα σε ένα από 
τα είδη της προµήθειας. 

Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν προσφορά για τη 
συνολική προµήθεια (∆ιάλυµα + επιτοίχια βάση) για την κάλυψη των 
αναγκών και των δύο ωφελούµενων φορέων σωρευτικά. 

 

 

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  3.788,52 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς 
2015 και 2016 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν ως ακολούθως: 

 

� Επιτοίχιες βάσεις υποδοχής διαλύµατος: Άπαξ µετά την υπογραφή 
της σύµβασης και εντός 5 ηµερών από αυτήν, στην έδρα του 
Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ 

� Φιάλες αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύµατος (1000ml): Οι πρώτες 
100 φιάλες εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης που 
θα καλύψουν τις ανάγκες του υπολοίπου ηµερολογιακού έτους 
2015. 



� Εντός των πρώτων 10 ηµερών του έτους 2016, ο ανάδοχος θα 
παραδώσει µε τον ίδιο τρόπο και ευθύνη του, άλλες 100 φιάλες 
διαλύµατος.  

� Εντός των 10 τελευταίων ηµερών του µηνός Απριλίου 2016, ο 
ανάδοχος θα παραδώσει τις υπόλοιπες 97 φιάλες διαλύµατος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


