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ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" προσκαλεί τις ενδιαφερόµενες εταιρείες να υποβάλλουν προσφορά –
εκπτώσεις, για την προµήθεια ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ στα φαρµακευτικά σκευάσµατα που αναφέρονται στον
κατάλογο που επισυνάπτεται. Ο κατάλογος, επί του οποίου οι εταιρίες πρέπει να συµπληρώσουν τις προσφορές τους, υπάρχει σε
ηλεκτρονική µορφή στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: http://www.chaniahospital.gr/ .

Η προσφορά θα αναφέρει την Εµπορική ονοµασία του φαρµάκου, τον Κωδικό ΕΟΦ, τη Νοσοκοµειακή Τιµή, το ποσοστό Έκπτωσης επί
αυτής καθώς και την Τελική Τιµή όπως αυτή διαµορφώνεται µετά την έκπτωση (συµπεριλαµβανοµένου του Rebate). Για τα
φαρµακευτικά σκευάσµατα που η συσκευασία τους περιλαµβάνει περισσότερες της µιας µονάδες µέτρησης, θα αναφέρεται και η Τελική
Τιµή ανά µονάδα (πχ ανά δισκίο, ανά φύσιγγα, ανά φιαλίδιο κλπ).
Για τις ουσίες που είναι σηµειωµένες µε «*» στο σχετικό αρχείο excel, οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν όλες τις περιεκτικότητες της
ίδιας δραστικής ουσίας και φαρµακοτεχνικής µορφής, οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε τιµή ανά χιλιοστογραµµάριο
(milligram) και το αποτέλεσµα θα είναι δεσµευτικό για όλες τις περιεκτικότητες.
∆εκτές γίνονται µόνο προσφορές µε έκπτωση πέραν του νοµίµου Rebate.
Το κριτήριο επιλογής των σκευασµάτων που θα προµηθευτεί το Νοσοκοµείο είναι η χαµηλότερη Τελική Τιµή ανά µονάδα, βάση της
Εγκυκλίου Αρ. Πρωτ. Υ4α/οικ 92976/11 /18/8/2011 Α∆Α: 4ΑΜΘΘ-3∆4. Από τη διαπραγµάτευση θα προκύψουν οι 3 χαµηλότερες Τελικές
Τιµές και το Νοσοκοµείο θα προµηθεύεται το σκεύασµα από τη χαµηλότερη, διατηρώντας τη δυνατότητα να επιλέξει την προµήθεια από
την δεύτερη εταιρία ή και την Τρίτη κατ’ αναλογία (π.χ. 50%-30%-20%), εφόσον η διαφορά στην τιµή της προσφοράς τους είναι πολύ
µικρή σε σχέση µε αυτή του µειοδότη, ή σε περίπτωση κωλύµατος προµήθειας.
Η διάρκεια ισχύος των αποτελεσµάτων της διαπραγµάτευσης είναι 1 έτος, εκτός αν διαφορετικά ορίσει το Υπουργείο Υγείας, ή η τιµή του
σκευάσµατος µε νέο ∆ελτίο Τιµών Φαρµάκων καταστεί χαµηλότερη της προσφοράς.
Ως εκ τούτου σας καλούµε να υποβάλλετε κλειστή προσφορά για τα είδη που αναφέρονται στον επισυναπτόµενο κατάλογο στην
Ελληνική Γλώσσα σε δύο µορφές: έντυπη και ηλεκτρονική αποκλειστικά µε συµπληρωµένο το επισυναπτόµενο excel αρχείο σε CD,
µέχρι την Τετάρτη 09 Ιουλίου 2014 και ώρα 14:00 µµ. στο Γραφείο Προµηθειών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την
Πέµπτη 10 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 πµ. στο Γραφείο Προµηθειών.
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

1

