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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση και βιβλιοδεσία εντύπων
βιβλιαρίων για το Τμήμα Ναρκωτικών της Δ/νσης Φαρμάκου του Υπουργείου
Υγείας».
ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄/147/8-08-2016) και τις
τροποποιήσεις (Ν. 4441/16, Ν. 4446/16, Ν. 4497/17), αυτού όπως έχουν συμπληρωθεί και
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄/247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.
4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) και ισχύουν.
3. Την υπ’αριθμ.Α1β/ΓΠ οικ. 488162/28-11-2017 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.
Α1β/ΓΠ/οικ.3899/19-01-17 Απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β΄94), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/09-10-2017),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων». [ΦΕΚ Β΄/3400/20-12-2012].
6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης».
7. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
8. Την αριθμ. 1191/22-03-17 (ΦΕΚ 969/Β΄/22-03-2017) «Καθαρισμός του χρόνου,
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και
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των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν.
4412/2016».
9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β3ε./Γ.Π.οικ.99860/21-12-2018 Απόφαση «Συγκρότηση
Επιτροπών Διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια ειδών, υπηρεσιών και, υλικών που
απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας». [ΑΔΑ: 66ΙΔ465ΦΥΟ-ΟΛΛ].
10. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 18433/7-03-19 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την
εκτύπωση και βιβλιοδεσία εντύπων βιβλιαρίων για το Τμήμα Ναρκωτικών της Δ/νσης
Φαρμάκου
του
Υπουργείου
Υγείας
¨
[Πρωτογενές
αίτημα
με
ΑΔΑΜ:19REQ0045823202019-03-07].
11. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ B3α/ΓΠ/οικ. 20134/14-03-19 Απόφαση της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση
πίστωσης ποσού 4.000,00€ από τον Φ. 1015/201, Λογαριασμός 2420905001», η
οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Υπηρεσίας
μας
με
α/α
28487
[ΑΔΑ:ΩΞΘΟ465ΦΥ0-ΖΑ6,
ΑΔΑΜ:19REQ004628680 2019-03-18].
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η προμήθεια εντύπων βιβλιαρίων για τις ανάγκες Διαχείρισης Ναρκωτικών Φαρμάκων για την
κάλυψη αναγκών της Αθήνας και Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Υγείας, ως κάτωθι:
1. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής έντυπων βιβλίων αγοράς ναρκωτικών από Νο Σειρά Β 4.001
έως Σειρά Β 9.000, τεμάχια εκατό (100), για το Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
2. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής αγοράς βιβλίων ναρκωτικών φαρμάκων, από Σειρά Γ Νο
2.151 έως Σειρά Γ Νο 7.150, τεμάχια εκατό (100), για το Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
3. Βιβλιάριο κατανάλωσης ναρκωτικών φαρμάκων ποσότητα 2.000 (δύο χιλιάδες) τεμάχια,
αρίθμηση από Νο 1 έως Νο 50 για όλα τα βιβλία.
Β. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τα είδη θα παραδοθούν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού του Υπουργείου Υγείας, που εδρεύει
στη Λεωφ. Ειρήνης 2, Ταύρος στην Αθήνα, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης.
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τεχνικά χαρακτηριστικά εντύπων βιβλιαρίων Διαχείρισης Ναρκωτικών Αθηνών
1. Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής εντύπων βιβλίων αγοράς ναρκωτικών Παραρτήματος
Διαχείρισης Ναρκωτικών Φαρμάκων Θεσσαλονίκης
Ποσότητα: 100 βιβλιάρια
Διαστάσεις: ύψος 24 cm, πλάτος 17 cm (απόκλιση διαστάσεων έως 5%)
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Διπλότυπο Καρμπονιζέ
Χρώμα στελεχών: το 1ο λευκό και το 2ο κίτρινο
Περφορέ: τα πρώτα στελέχη (λευκά) κάθε φύλλου
Αρίθμηση: από Σειρά Β 4.001-9.000, (ήτοι, το 1ο βιβλιάριο: Σειρά Β 4.001-4.050, το 2ο: Σειρά
Β 4.051 – 4.100, το 3ο: Σειρά Β 4.101-4.150 ,…………………………………….., το 100ο: Σειρά
Β 8.951-9.000)
2. Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής αγοράς βιβλίων ναρκωτικών φαρμάκων
Παραρτήματος Διαχείρισης Ναρκωτικών Φαρμάκων Θεσσαλονίκης
Ποσότητα: 100 βιβλιάρια
Διαστάσεις: ύψος 24 cm, πλάτος 17 cm (απόκλιση διαστάσεων έως 5%)
Διπλότυπο Καρμπονιζέ
Χρώμα στελεχών: το 1ο λευκό και το 2ο κίτρινο
Περφορέ: τα πρώτα στελέχη (λευκά) κάθε φύλλου
Αρίθμηση: από Σειρά Γ 2.151-7.150, (ήτοι, το 1ο βιβλιάριο: Σειρά Γ 2.151-2.200, το 2ο:Σειρά Γ
2.201-2.250, το 3ο: Σειρά Γ 2.251-2.300,…………………………………….., το 100ο: Σειρά Γ
7.101-7.150) ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ
3. Βιβλιάριο κατανάλωσης ναρκωτικών φαρμάκων
Ποσότητα: 2.000 βιβλιάρια
Διαστάσεις: ύψος 17 cm, πλάτος 24 cm (απόκλιση διαστάσεων 5%)
Διιπλότυπο
Χρώμα στελεχών: το 1ο λευκό, το 2ο κίτρινο
Περφορέ: το πρώτο στέλεχος (λευκό) κάθε φύλλου
Αρίθμηση: από 01-50 για όλα τα βιβλιάρια
Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτύπωση και βιβλιοδεσία εντύπων βιβλιαρίων για το
Τμήμα Ναρκωτικών της Δ/νσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας ανέρχεται στο ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (έως 4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
24%, και θα βαρύνει τον Φ. 1015/201, Λογαριασμός 2420905001, του οικονομικού έτους
2019.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής.
Η αμοιβή θα γίνει εφάπαξ μετά την οριστική παραλαβή των εντύπων βιβλιαρίων και την
έγκριση της ετήσιας Δ΄ Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής. Στο τίμημα
περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτύπωση και βιβλιοδεσία
εντύπων βιβλιαρίων για το Τμήμα Ναρκωτικών της Δ/νσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει.
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Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 200 του N. 4412/8-08-16 καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ 431/Β/7-5-98), όπως ισχύει.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
α) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ
μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια,
αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών
εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές
και κανονιστικές Διατάξεις.
β) Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 παρ.2,
εδ.γγ’, Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013 φόρος εισοδήματος.
γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του
άρθρου 375 του Ν.4412/2016 «…Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις
συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες
συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ
Χαρτοσήμου 20%.
δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%
επί όλων των συμβάσεων (αρχικής, τροποποιητικής, ή συμπληρωματικής δημόσιας
σύμβασης) που υπάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 350 του
Ν.4412/2016, & στην ΚΥΑ 1191/22-03-17 (ΦΕΚ 969/Β΄/22-03-17) ανεξάρτητα από την πηγή
προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής
υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ
Χαρτοσήμου 20% (άρθρο 6, ΚΥΑ 1191/22-03-17). Το ποσό της κράτησης παρακρατείται
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε
ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
ε) Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α.,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το
χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, εφόσον τεθεί σε
ισχύ.
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ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλλει την προσφορά έως την Παρασκευή 12-04-19
στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας (ισόγειο, κτίριο Αριστοτέλους
19, Αθήνα), σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την εκτύπωση και βιβλιοδεσία εντύπων βιβλιαρίων για το Τμήμα Ναρκωτικών της
Δ/νσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας».
Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση συμμετοχής προς την
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς (προκειμένου
να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου) και στην οποία
πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης. Η αίτηση
πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.
Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:
A). Τεχνική προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας πρόσκλησης (εις διπλούν).
B). Οικονομική προσφορά (εις διπλούν) σε κλειστό υποφάκελο η οποία θα πρέπει να
υποβληθεί με τη μορφή του κάτωθι πίνακα:

ΕΙΔΟΣ

Εκτύπωση &
Βιβλιοδεσία

Ποσοστό
ΦΠΑ

Συνολική Τιμή

Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής
εντύπων βιβλίων αγοράς ναρκωτικών
Παραρτήματος
Διαχείρισης
Ναρκωτικών
Φαρμάκων
Θεσσαλονίκης
Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής
αγοράς
βιβλίων
ναρκωτικών
φαρμάκων
Παραρτήματος
Διαχείρισης Ναρκωτικών Φαρμάκων
Θεσσαλονίκης
Βιβλιάριο κατανάλωσης ναρκωτικών
φαρμάκων
Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και
αριθμητικώς.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15-04-19 και ώρα 11:00π.μ. στην έδρα της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας – Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών, Γραφείο 10, 6ος όροφος (Αριστοτέλους 17, Αθήνα), σε μία συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής.
Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς είναι η Δ΄ Επιτροπή
Διενέργειας & Αξιολόγησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που ορίστηκε με την αριθμ.
πρωτ. Β3ε./Γ.Π.οικ.99860/21-12-2018 (ΑΔΑ: 66ΙΔ465ΦΥΟ-ΟΛΛ).
Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης:
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ΑΔΑ: 69ΗΥ465ΦΥΟ-ΥΟΦ
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1. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, δηλαδή: 1) ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης, ΦΕΚ ή
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ, ΕΠΕ
και ΙΚΕ), 2) καταστατικό ίδρυσης του διαγωνιζομένου, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την
αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου
τριμήνου (για ΟΕ και ΕΕ), 3) ταυτότητα (για φυσικά πρόσωπα),
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής και
3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονικά)
1. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υγείας
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
3. Δ/νση Φαρμάκου
4. Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης
5. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Διαχείρισης Υλικού
6. Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών
7. Π. Γρηγοροπούλου, Πρόεδρο αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης
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