
  

  

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Βόλος 26/1/2018 

 

5η Υγειονοµική Περιφέρεια 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

 Αρ. Πρωτ. 1915  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 
 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

    

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΟΣ: 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Τηλέφωνο: 2421351767  
FAX: 2421351204  
E-mail: pharmacy@ghv.gr  

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

 
Θέµα: Πρόσκληση διενέργειας µειοδοτικού διαγωνισµού µε την διαδικασία κλειστών 

προσφορών για την προµήθεια φαρµάκων για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών 
Σχετ: 1. Η υπ. αρ. 3972/31-3-2010 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, που αφορά στην 

διαχείριση φαρµάκων στα Νοσοκοµεία και σύµφωνα µε την υπ. αρ. 23/3525 [2] 
τροποποίηση του κεφαλαίου 27 [φάρµακα] της Α.∆ 14/89, αρ. 439, παρ. 2 
[ΦΕΚ 1869/30-12-2005] 

2. Η µε αριθµ. 3/25-1-2018 (Θέµα 30) Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά 
µε την έγκριση του διαγωνισµού 

  

1. Σε εφαρµογή των ανωτέρω σχετικών το Γ.Ν Βόλου αποφάσισε την διενέργεια µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε την διαδικασία κλειστών προσφορών για την προµήθεια φαρµάκων για χρονικό 
διάστηµα έξι (6) µηνών, µε όλες τις Φαρµακευτικές Εταιρίες που διαθέτουν ιδιοσκευάσµατα 
προς επίτευξη έκπτωσης πέρα της Νοσοκοµειακής τιµής φαρµάκου [δραστική ουσία] 

2. Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

3. Τρόπος Υποβολής 

Α] Οι προσφορές υποβάλλονται µε ποινή αποκλεισµού στο πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου σε καλά 
σφραγισµένο φάκελο  

Β] Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί από 29/1/2018 έως 12/2/2018 

4. Κριτήρια κατακύρωσης-Τελική Προσφερόµενη Τιµή 

Α] Κριτήριο κατακύρωσης κάθε ιδιοσκευάσµατος θα είναι η χαµηλότερη τιµή και θα επιλέγεται πάντα 
ένα ιδιοσκεύασµα ανά φαρµακοτεχνική µορφή και περιεκτικότητα. 

Ο πίνακας που θα δοθούν οι προσφορές θα πρέπει να είναι όπως ο κάτωθι: 

 

∆ραστική 

Ουσία 

Μορφή-
Περιεκτι-
κότητα 

Κωδικός 
ΕΟΦ 

Εµπορική 
Ονοµασία 

Νοσοκοµειακή 
Τιµή 

Συνολικό 
Ποσοστό 
Έκπτωσης* 

Τελική 
Προσφερόµενη 
Τιµή 

Τιµή 
Μονάδος** 

Προσφέρο
υσα 

Εταιρία 

         

*Rebate + Επιπλέον Έκπτωση 

**Αφορά την τιµή της φαρµακευτικής µονάδας π.χ. κάψουλα, δισκίο, αµπούλα κλπ. 
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Ο επισυναπτόµενος πίνακας να αποσταλεί υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά συµπληρωµένος σε CD σε 
µορφή excel µαζί στον φάκελο της προσφοράς. 

• Η προσφορά θα απορρίπτεται αν δεν είναι σωστός ο Κωδ. ΕΟΦ ή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή ή το αντίστοιχο είδος. 

• Θα γίνεται πάλι διαγωνισµός µετά το πέρας 6 µηνών κατόπιν ανακοινώσεως της ∆ιοίκησης. 

• Οι εταιρίες που θα κερδίσουν τον διαγωνισµό είναι υποχρεωµένες να προµηθεύουν κανονικά το 
Νοσοκοµείο. 

• Σε περίπτωση αδυναµίας τροφοδοσίας θα προµηθεύεται από τον επόµενο µειοδότη. 

 

Συν.: ένας (1) πίνακας 

 

Κοινοποίηση: 

• Γραφείο ∆ιοικητή 

• ∆/ντρια ∆/κης – Οικ/κης Υπηρεσίας 

• Φαρµακείο 

• Τµήµα Οικονοµικού 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 
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