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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                      Αθήνα, 31.12.2015 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                            
Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12Α,        Αρ. Πρωτ: 5271 
10433- Αθήνα 
Πληροφορίες: Α. Μπαλώσου 
                          Μ. Γουλιέλμου                         ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
Τηλ:  213 2037559 - 561                                                   ΣΕ ΕΥΡΩ 
Φαξ:213 2037531 
E -mail: abalosou@moh.gov.gr 
    mgoulielmou@ moh.gov.gr 
        

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 
 
 «Διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με τη χρήση 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με 
εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, για την προμήθεια δεκαέξι 
(16) δραστικών ουσιών με CPV 33690000-3 από το ΠΠΥΦΥ 2014, με 
προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού στη συμφωνία-πλαίσιο της 
συνολικής ποσότητας των εν λόγω δραστικών ουσιών για δύο (2) έτη, με 
δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος,  17.976.050,00 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε έτος της συμφωνίας- πλαίσιο και 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη  35.952.101,00 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα δύο (2) έτη της συμφωνίας-πλαίσιο» 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή  

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 17.976.050,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ για κάθε έτος της συμφωνίας- πλαίσιο και συνολική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη  35.952.101,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ για τα δύο (2) έτη της συμφωνίας-πλαίσιο» 
Διάρκεια παροχής Δύο (2) έτη 

Ταξινόμηση κατά CPV: 33690000-3 

Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: 2.3.2016 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24.2.2016, ώρα 16:00μ.μ. 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΜΕΡΟΣ Α’ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 
ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΆΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΆΡΘΡΟ 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΆΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΆΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΗΡΥΞΗΣ– ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ - ΤΕΥΧΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  
ΆΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΩΣΕΙΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΆΡΘΡΟ 7. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
ΆΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΆΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  
ΆΡΘΡΟ 10. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΆΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΆΡΘΡΟ 12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α΄ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
ΆΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α’ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1ΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»  
ΆΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α’ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 2ΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ»  
ΆΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α’ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3ΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»  
ΆΡΘΡΟ 16. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α’ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 4ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
ΆΡΘΡΟ 17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β’ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
ΆΡΘΡΟ 18. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΆΡΘΡΟ 19. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΆΡΘΡΟ 20. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΆΡΘΡΟ 21. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΆΡΘΡΟ 22. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
ΆΡΘΡΟ 23. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
ΆΡΘΡΟ 24. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ – 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΆΡΘΡΟ 25. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΆΡΘΡΟ 26. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  
ΆΡΘΡΟ 27. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
ΆΡΘΡΟ 28.      ΠΑΡΑΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΆΡΘΡΟ 29.      ΕΚΧΩΡΗΣΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΆΡΘΡΟ 30.      ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
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ΜΕΡΟΣ Β’  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΆΡΘΡΟ 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΆΡΘΡΟ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΆΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   
ΆΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   
ΆΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ  
ΆΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  
ΆΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ  
ΆΡΘΡΟ 8. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ  
ΆΡΘΡΟ 9. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  
ΆΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ  
ΆΡΘΡΟ 11. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
ΆΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ  
ΆΡΘΡΟ 13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
ΆΡΘΡΟ 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  
ΆΡΘΡΟ 15. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΆΡΘΡΟ 16. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  
ΆΡΘΡΟ 17. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

           
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
 
 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΙΣ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΥ 3/2014 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ηλεκτρονικός διεθνής  ανοικτός  διαγωνισμός με 
τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για τη 
σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, με εκτελεστικές 
συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, για την 
δεκαέξι (16) δραστικών ουσιών με CPV 
33690000-3 από το ΠΠΥΦΥ 2014, με 
προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού στη 
συμφωνία-πλαίσιο της συνολικής ποσότητας .    

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33690000-3 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Οι ανώτατες ποσότητες των δραστικών ουσιών 
περιγράφονται ανά Φορέα Προορισμού στο 
Παράρτημα Α2΄ της παρούσης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

17.976.050,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ για κάθε έτος της συμφωνίας- πλαίσιο και 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη  35.952.101,00 
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα 
δύο (2) έτη της συμφωνίας-πλαίσιο» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τακτικό προϋπολογισμό των Φορέων 

Προορισμού (ΚΑΕ 1312). 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 
Υπέρ  ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% 

Χαρτόσημο  ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ 
ΟΓΑ Χαρτ/μου  20% επί Χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ 
Υπέρ  Ψυχ. Υγείας 2% 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(άρθρο 64 του Ν.4172/2013) 

Κατά την πληρωμή των ειδών παρακρατείται ο 

προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν.4172/13 

φόροςεισοδήματος, ήτοι 4%   

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 Το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
(ΕΣΗΔΗΣ) 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

17.2.2016 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

24.2.2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 2.3.2016 ώρα 10:00΄ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΝΑΙ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΟΧΙ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  

Εντός 72 ωρών από την αποστολή της 
παραγγελίας  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
Εκτελεστικές Συμβάσεις.  

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

22.12.2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
24.12.2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

24.12.2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ 

ΚΗΜΔΗΣ 
4.1.2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

4.1.2016 

 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Α) Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης τους ανάλογα με τις απαιτήσεις του Φορέα Προορισμού, τις 
διαθέσιμες πιστώσεις και το δικαίωμα προαίρεσης. 
Β) Ορίζεται το ανώτατο εκτιμώμενο  κόστος, το οποίο ενδέχεται να μειωθεί  
βάσει του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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Ορισμοί 
Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα νοούνται ως εξής:  
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  

Οι εποπτευόμενοι από την Αναθέτουσα Αρχή Φορείς, οι 
οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν παραγγελίες ειδών ή 
ομάδας ειδών δραστικών ουσιών υπό τους όρους της 
Συμφωνίας Πλαίσιο και ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 
της παρούσας. 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Οι Οικονομικοί Φορείς, οι οποίοι θα υπογράψουν την 
Συμφωνία Πλαίσιο και στους οποίους θα ανατεθεί η 
Προμήθεια.  

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 
Η ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 

Κάθε (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο ή ένωση προσώπων που έχει 
καταθέσει (παραδεκτή) προσφορά στο Διαγωνισμό.   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔΑ) 

Η ορισθείσα από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή , η οποία, 
μεταξύ άλλων, έχει ως αντικείμενο τη διενέργεια του 
Διαγωνισμού και την αξιολόγηση των Προσφορών, σύμφωνα με 
τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στην Συμφωνία Πλαίσιο.  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο για 
την προμήθεια, στους Φορείς Προορισμού, ειδών ή ομάδας 
ειδών δραστικών ουσιών ετήσιου  προϋπολογισμού   
17.976.050,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε 
έτος της συμφωνίας- πλαίσιο και συνολική προϋπολογισθείσα 
δαπάνη  35.952.101,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
για τα δύο (2) έτη της συμφωνίας-πλαίσιο» 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Το αντικείμενο που υλοποιείται από τους Αναδόχους και το 
οποίο οριοθετείται από την εκάστοτε Εκτελεστική Σύμβαση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Συμφωνία Πλαίσιο. 

ΗΜΕΡΑ(ΕΣ) 
Οι ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της Συμφωνίας Πλαίσιο ή των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων αυτής. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΣ) 
Η υποβολή αιτήματος από τους Φορείς Προορισμού στους 
Αναδόχους για την προμήθεια των οριζόμενων στις 
Εκτελεστικές Συμβάσεις ποσοτήτων. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ(ΣΕΙΣ) 
Η παράδοση  συγκεκριμένων ειδών ή ομάδας ειδών 
δραστικών ουσιών από τους Αναδόχους στις καθορισμένες 
από τις Εκτελεστικές Συμβάσεις  τοποθεσίες παράδοσης. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η πρόταση που υποβλήθηκε από τον Διαγωνιζόμενο κατά τη 
διαγωνιστική διαδικασία  για τη σύναψη της Συμφωνίας 
Πλαίσιο και κατά τη διαδικασία για τη σύναψη Εκτελεστικών 
Συμβάσεων. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

Η συμφωνία, η οποία καθορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις σχετικά με την προμήθεια συγκεκριμένων ειδών 
ή ομάδας ειδών δραστικών ουσιών για συγκεκριμένους 
Φορείς Προορισμού, μέσω Εκτελεστικών Συμβάσεων, καθ’ όλη 
τη διάρκειά της Συμφωνίας Πλαίσιο.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η πρόσκληση που αποστέλλεται από τους Φορείς Προορισμού 
προς τους Αναδόχους  οι οποίοι υπέγραψαν την Συμφωνία 
Πλαίσιο. Στην πρόσκληση αυτή καθορίζονται για κάθε 
Εκτελεστική Σύμβαση : η προϋπολογισθείσα δαπάνη, το είδος 
ή ομάδα είδους δραστικών ουσιών, η αναγκαία ανά Φορέα 
Προορισμού ποσότητα ειδών ή ομάδας ειδών δραστικών 
ουσιών, ο τόπος και ο χρόνος παραλαβής, ο τρόπος και ο 
χρόνος πληρωμής, οι κρατήσεις, οι επιβαρύνσεις, ο αναλογών 
ΦΠΑ, ο φόρος εισοδήματος καθώς και πρόσθετες 
λεπτομέρειες για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, που ο 
εκάστοτε  Φορέας Προορισμού κρίνει αναγκαίες και οι οποίες 
δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές 
τροποποιήσεις στους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διαδικασία για τη σύναψη των  Εκτελεστικών της 
Συμφωνίας Πλαίσιο Συμβάσεων, η οποία καταλήγει στην 
υπογραφή συγκεκριμένης Εκτελεστικής Σύμβασης, με 
συγκεκριμένους μειοδότες, για συγκεκριμένη ποσότητα ειδών 
ή ομάδας ειδών δραστικών ουσιών, σύμφωνα με τους όρους 
της Συμφωνίας Πλαίσιο.  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ   

Οι έγγραφες συμφωνίες μεταξύ του εκάστοτε Φορέα 
Προορισμού και των Αναδόχων για την προμήθεια 
συγκεκριμένης ποσότητας ειδών ή ομάδας ειδών δραστικών 
ουσιών και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με 
τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο. Κάθε Φορέας Προορισμού 
δύναται καθ΄ολη τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο να 
υπογράψει για τις ίδιες δραστικές ουσίες από δύο (2) έως 
τέσσερις (4) έγγραφες συμφωνίες. Σχέδιο Εκτελεστικής 
Σύμβασης προσαρτάται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ) και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ(ΕΣ) 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Οι διευθύνσεις παράδοσης των ειδών ή ομάδας ειδών 
δραστικών ουσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τον Φορέα 
Προορισμού σε κάθε Εκτελεστική Σύμβαση. 
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ΤΕΥΧΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Είναι η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της και το Τεύχος 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΜΕΡΟΣ  

Είναι η Αναθέτουσα Αρχή, οι Φορείς Προορισμού και οι Ανάδοχοι 

 
Γενικά: 
Η χρήση :  
(i) του ενικού αριθμού θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον πληθυντικό αριθμό και 
το αντίστροφο, 
(ii) ενός γένους θεωρείται ότι αφορά και το άλλο γένος, 
(iii) oι αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά 
πρόσωπα και τις κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων,  
(iv) οι αναφορές σε οποιοδήποτε νομοθέτημα (λ.χ. νόμος, κανονισμός, οδηγία, 
διάταγμα, υπουργική απόφαση) αφορούν το νομοθέτημα όπως αυτό ισχύει κατά 
την ημέρα δημοσίευσης της Διακήρυξης. 
Οι επικεφαλίδες και τα κεφαλαία γράμματα τίθενται μόνον για λόγους οργάνωσης 
της ύλης και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του περιεχομένου της Διακήρυξης ή της 
Συμφωνίας Πλαίσιο. 
Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που προβλέπονται στα Τεύχη Δημοπράτησης 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση άσκησης 
διοικητικών προσφυγών και προσφυγής στη δικαιοσύνη με οποιονδήποτε ένδικο 
βοήθημα εφαρμόζονται οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις των 
οικείων νομοθετημάτων. 
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Πίνακας  Αγοραστών 
 

 
 
A/A 

 
ΥΠΕ 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

1 
1η 

Γ.Ν.Α "O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" 

2 1η Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α."Η ΣΩΤΗΡΙΑ" 
3 1η Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤ"- ΕΚΑ 
4 1η Γ.Ν. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" 
5 1η Γ.Ν.Α. "ΛΑΪΚΟ" 
6 1η Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" 
7 1η Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
8 1η Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 
9 1η Γ.Ν. "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"-Γ.Ν.Α "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 
10 1η Γ.Ν.Α "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ." 
11 1η Γ.Ν. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛ.ΦΛΕΜΙΝΓΚ" 
12 1η ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 
13 

1η 
Γ.ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ" 

14 1η Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Γ.Ο.Ν.Κ) "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" 
15 1η Γ.Ν.Α "ΕΛΠΙΣ" 
16 1η Ν. ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 
17 1η Γ.Ν. "Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ" 
18 

1η 
Ν. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
"ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ" 

19 1η Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" 

20 
2η 

Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν. ΔΥΤ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" 

21 2η Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" 
22 2η Ε.Α.Ν.Π "ΜΕΤΑΞΑ" 
23 2η Γ.Ν ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" 
24 

2η 
ΓΝ ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"-Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ 
"ΪΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"-Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" 

25 2η Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" 
26 2η Γ.Ν. -Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 
27 2η Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ" 
28 2η Γ.Ν. -Κ.Υ.  ΝΑΞΟΥ 
29 2η Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 
30 2η Γ.Ν. -Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ 
31 2η Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" 
32 2η Γ.Ν. -Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ 
33 2η Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 
34 2η Ψ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
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35 2η Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" 
36 2η Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" 
37 2η ΓΝ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ" 

38 
3η 

Γ.Ν.Θ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"-
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΘΕΣ.) 

39 3η Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ "ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"-Γ.Ν.Θ. "ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" 
40 

3η Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

41 
3η 

Γ.Ν. "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"-Γ.Ν. "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" (Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 
"ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"-Γ.Ν. ΠTΟΛΕΜΑΪΔΑ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ") 

42 
3η 

Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ-Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  (Γ.Ν. ΓΙΑNΝΙΤΣΩΝ-Γ.Ν. 
ΕΔΕΣΣΑΣ) 

43 3η Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ-Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ) 
44 3η Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
45 3η Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛ. Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" 
46 3η Γ.Ν.Θ. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"  
47 3η Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

48 
4η 

Γ.Ν. ΘΕΣ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" (Γ.Ν. ΘΕΣ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"-
Ν.ΑΦΡ.ΔΕΡΜ.ΝΟΣΩΝ) 

49 4η Π.Γ.Ν.Θ."ΑΧΕΠΑ" 
50 4η ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ν. Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" 
51 4η 1ο ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
52 4η Ν. ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
53 4η Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
54 4η Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ (Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ- Γ.Ν-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) 
55 4η Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
56 4η Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 
57 4η Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
58 4η Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 
59 4η Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" 
60 4η Π.Γ.Ν "ΕΒΡΟΥ-ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΓΝ "ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ" 

61 5η Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" 
62 5η Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 
63 

5η 
ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ" 

64 5η Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
65 5η Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
66 5η Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ 
67 5η Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.Ν.-ΚΥ ΚΥΜΗΣ- Γ.Ν.-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
68 5η Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
69 5η Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

70 
6η 

ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ("ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"-ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚ. ΔΥΤ. ΕΛΛ. 
"ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ") 

71 6η Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
72 6η Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΝ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΓΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) 
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73 6η Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Ψ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 
74 

6η 
Γ.ΠΑΝ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" (Γ.ΠΑΝ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"-ΨΥΧ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ) 

75 6η Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ-Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-Γ.Ν. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ) 
76 6η Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 
77 6η Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
78 6η Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ-Γ.Ν. ΜΟΛΑΩΝ) 
79 6η Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ) 
80 6η Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ- Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ) 
81 6η Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΧΑΪΑΣ (Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ-Γ.Ν. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) 
82 6η Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
83 6η Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-Γ.Ν.- Κ.Υ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
84 6η Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
85 6η Γ.Ν. -Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
86 6η Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΕΙΟ" 
87 6η Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
88 6η Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ ("ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ") 
89 6η Π.Γ.Ν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

90 7η Π.Α.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"  
91 

7η 
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΟΑΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-Γ.Ν.-
Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) 

92 7η Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 
93 7η Γ.Ν.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
94 

7η 
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"(Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ"-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ)  

95  ΕΟΠΥΥ 

96  ΚΕΘΕΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α’  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Άρθρο 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού – Προϋπολογισμός- Νομικό πλαίσιο 
 
Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει με την παρούσα 
Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, με προσυμφωνημένο 
ποσοστό επιμερισμού επί της συνολικής προμήθειας δραστικών ουσιών στις 
Εκτελεστικές Συμβάσεις, με τη διαδικασία Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού και με 
αντικείμενο την επιλογή Αναδόχων για την Προμήθεια με τίτλο: «Διενέργεια 
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με εκτελεστικές 
συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, για την προμήθεια δεκαέξι (16) 
δραστικών ουσιών με CPV 33690000-3 από το ΠΠΥΦΥ 2014, με 
προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού στη συμφωνία-πλαίσιο της 
συνολικής ποσότητας των εν λόγω δραστικών ουσιών για δύο (2) έτη, με 
δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 
17.976.050,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε έτος της 
συμφωνίας- πλαίσιο και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη  35.952.101,00 
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα δύο (2) έτη της συμφωνίας-
πλαίσιο» 
Η Σύμβαση που πρόκειται να καταρτισθεί αφορά την προμήθεια  με αριθμό 
αναφοράς CPV 33690000-3  δραστικών ουσιών. 
Το συνολικό κόστος της Προμήθειας έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των τριάντα 
ένα εκατομμυρίων ενενήντα δύο  χιλιάδων τριάντα οκτώ ευρώ (€35.952.101,00), 
μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Η χρονική διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο για την Προμήθεια είναι δύο (2) 
έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος.  
 
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του εν λόγω συστήματος. 
  
Περίληψη της Διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση: 
• στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στις 22.12.2015 
• στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 22.12.2015 
 
Περίληψη της Διακήρυξης απεστάλη επίσης :  
• στην εφημερίδα «Ηχώ των Δημοπρασιών» στις 23.12.2015 
• στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών » στις 23.12.2015 
 
Περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε   στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
«Διαύγεια» την 22.12.2015, λαμβάνοντας κωδικό ΑΔΑ: 9ΥΘΠ65ΦΥΟ-64Β 
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό, τα στοιχεία επικοινωνίας της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:  
(α) Ταχυδρομική διεύθυνση: 
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      Υπουργείο Υγείας 
 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 
 Αβέρωφ 12Α  
 10433 - Αθήνα 
(β) Αριθμός Τηλεφώνου: + 30 213 2037559 -561 
(γ) Αριθμός Φαξ: + 30 213 2037531 
(δ) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: abalosou@moh.gov.gr,  mgoulielmou@moh.gov.gr 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει το Διαγωνισμό σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και δυνάμει ιδίως των κατωτέρω νόμων, διαταγμάτων και οδηγιών 
(Α1), αποφάσεων, εγκυκλίων (Α2) και εγγράφων (Β): 
 
Α1. Διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και οδηγιών: 

1. Της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου  2005» (EE L 323/09-12-
2005). 

2. Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής 
στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων 
έργων» (EE L 395/30-12-1989). 

3. Του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου  2005» (ΦΕΚ Α’ 64/16-
03-2007). 

4. Του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150).  

5. Του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974).  

6. Του ν. 1316/1983, «Ίδρυση, οργάνωση και Αρμοδιότητες του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.) της 
Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση και συμπλήρωση της 
Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 3/11-1-1983).    

7. Του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων εν 
γένει, σύναψη δανείων, υπό  του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην 
Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλου με 
λογιστική μορφή (Άϋλοι Τίτλοι)  και άλλες διατάξεις» (Α΄43/22-3-1994). 

8. Του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (Α’ 19/1-2-1995). 
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9. Του ν. 2690/1999 άρθρο 10 παρ.2, 3 και 4 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α`45/9-3-1999).  

10. Του ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των 
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256/2-11-2001). 

11. Του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 
Α’ 30/14-02-2005).  

12. Του π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», (ΦΕΚ Α’ 
66/11-04-1996). 

13. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές   διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81/4-4-2005).  

14. Του άρθρου 35 του ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – 
Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’202/19-8-2005). 

15. Του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’68 /20-3-2007). 

16. Του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’134/18-6-
2007). 

17. Του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 «Ρύθμισης επιχειρηματικών και 
επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την 
επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’6/26-1-2010). 

18. Του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’66/11-05-2010). 

19. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α12/13-7-2010). 

20. Του ν. 3867/2010  «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ Α’128/3-8-2010). 
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21. Των άρθρων 22 και 32 του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α’129/3-8-2010).  

22. Του ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Α’ 173), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18/25-01-2013), (ΦΕΚ 
Α’ 173/30-09-2010). 

23. Του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’141/17-8-
2010). 

24. Του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις»( ΦΕΚ Α’31/2-3-2011). 

25. Του ν.3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Α’93/20-4-
2011). 

26. Του Μέρους Πρώτου του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 204/15-9-2011). 

27. Του ν. 4024/2011  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α’226/27-10-2011). 

28. Του ν. 4038/2012 « Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 
Α’14/2-2-2012). 

29. Του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου 
«Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του 
Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη 
μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’41/1-3-2012). 

30. Των άρθρων 4,10 και 12 του  ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και 
απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με 
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την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"» και άλλες διατάξεις.( 
ΦΕΚ Α’32/6-2-2013). 

31. Του ν. 4129/2013 (Α’52/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το   άρθρου 73 του ν. 4146/2013 
«Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και 
ιδιωτικές Επενδύσεις» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’90/18-4-2013). 

32. Του ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012, 4127/2013» (ΦΕΚ Α’107/9-5-2013). 

33. Του ν. 4153/2013   «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τα 
συναφή παραρτήματα Α’ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή 
σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (ΦΕΚ 
Α’116/23-05-2013).  

34. Του ν. 4155/2013  «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ A’120/29-5-2013). 

35. Του άρθρου 9 του ν. 4205/2013 « Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, 
καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’242/6-11-
2013). 

36. Του ν. 4238/2014  «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)– αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’38/17-2-2014). 

37. Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.» (ΦΕΚ Α’74/26-3-
2014) -Διόρθωση σφαλμάτων (ΦΕΚ Α’111/7-5-2014).  

38. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄143/28-6-2014). 

39. Του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’160/8-8-2014). 

40. Του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση  της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’29/19-3-2015). 

41. Του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α’ 94/14-
8-2015). 
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42. Του ν. 4328/1929   «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (ΦΕΚ Α΄ 

272/13.08.1929).  

43. Του ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο 
πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄261/9.12.2013). 

44. Του άρθρο 17 του ν.δ 96/1973 (ΦΕΚ Α’ 172/08-08-1973). 

45.  Του π.δ. 397/1988 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α’ 185). 

46. Του π.δ. 195/1995 «Περί Οργανισμού της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 102). 

47. Του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ Α’ 51). 

48. Του π.δ. 150/2001 (Α` 125) «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο 
για ηλεκτρονικές υπογραφές» (ΦΕΚ Α΄ 125/25-06-2001) . 

49. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/22-04-2005). 

50. Του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

(ΦΕΚ Α’ 194/22-11-2010). 

Α2. Αποφάσεις και εγκύκλιοι: 

1. Την με αριθμ. πρωτ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και  Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β' 1673 /23-8-2007). 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590 /16-11-2005). 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
«Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην 
επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην 
επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την 
δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 
1226/17-7-2007). 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 1862 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Κανονισμού διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στους διαγωνισμούς 
του ΠΠΥΥ» (ΦΕΚ Β’ 680/8-03-2012). 
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5. Την με αριθμ. πρωτ. Α3–2306/2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  «Τροποποίηση των άρθρων 334, 336, 340 
και 342 του κεφαλαίου 27 «ΦΑΡΜΑΚΑ» της ΑΔ 7/2009» (Β’ 1499/6-9-2010). 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 3019845/10469/0078 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 942/22.10.1997). 

7. Την με αριθμ. πρωτ. Φ80000/οικ.11385/1394 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας –Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης καταλόγου 
χορηγουμένων φαρμάκων ιδιοσκευασμάτων  βάσει των διατάξεων  της παρ.2 
του άρθρου 12 του ν.3816/2010 (Α΄, 6) (Β’ 569/30-04-2010).  

8. Την με αριθμ. πρωτ. Φ42000/8809/1081 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης- Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης περί «διαδικασίας και τρόπου απόδοσης του ποσού «επιστροφής» 
και  «πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής» του άρθρου 22 του 
ν.4052/2012(Α’,41), (ΦΕΚ  Β’ 1504/04-05-2012). 

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3α/οικ.14801 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί 
προμήθειας φαρμάκων φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας, (ΦΕΚ  Β’ 
317/25-02-2011). 

10. Tην με αριθμ. πρωτ. Π1/2390/2013 απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ Β’ 2677/21-10-2013). 

11. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο του 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση για 
το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

12. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (Β΄ 1049/29-4-2013) Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της 
παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη 
χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού 
κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 
311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων 
στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (ΕΕ L 174/1.7.2011). 

13. Τη με αριθμό πρωτ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.50125/ 23.7.2014 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, περί επιλογής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των 
διαγωνισμών φαρμάκων του ΠΠΥΦΥ (ΦΕΚ Β’ 2094/31-7-2014). 

14. Την με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ./69976/2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
«Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ Β΄ 1958/11.9.2015). 
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15.  Την 66/11.11.2015/16.11.2015 (θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης) 
απόφαση της Ολομέλειας της ΕΠΥ, με θέμα  «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών για την προμήθεια 
φαρμάκων»   

16. Την υπ’ αριθμ. 54/04.11.2014 (θέμα 1ο) απόφαση της Ολομέλειας της 

ΕΠΥ περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών  

17.  Την 69/17.12.2015/21.12.2015/22.12.2015 (θέμα 1ο εκτός ημερήσιας 
διάταξης) απόφαση της Ολομέλειας της ΕΠΥ, με θέμα  «Έγκριση δραστικών 
ουσιών και ποσοτήτων για τη διενέργεια διαγωνισμών φαρμάκων». 

18. Την 69/17.12.2015/21.12.2015/22.12.2015 (θέμα 3ο εκτός ημερήσιας 
διάταξης) απόφαση της Ολομέλειας της ΕΠΥ, με θέμα  «Έγκριση διενέργειας και 
όρων διακήρυξης ΕΠΥ 3/2014». 

Β. Έγγραφα: 

1. Την με αριθμ. πρωτ.  3/2014 Κατευθυντήρια Οδηγία  της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

2. Tην με αριθμ. πρωτ. 6/2014 Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων περί του με αρ. πρωτ. Γ.Υ./ οικ. 2632/5.4.2014 εγγράφου της 
Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του ΥΥ. 

3. Tην με αριθμ. πρωτ. 11/2015 Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

4. Το με αριθμ. πρωτ. πρωτ. 80882/13.11.2015 (αρ. πρωτ. ΕΠΥ 4474/16.11.2015) 
έγγραφο του ΕΟΦ σχετικά με τις πωλήσεις δραστικών ουσιών προς τα 
Νοσοκομεία. 

5. Τα με αριθμ. πρωτ. 5071/21.12.2015 έγγραφο  του τμήματος Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης, με το οποίο κατατέθηκαν στην υπηρεσία, οι ζητούμενες   
ποσότητες δραστικών ουσιών και οι προϋπολογισμοί,  από τους  φορείς 
προορισμού.   

6. Το με αριθμ. πρωτ. 1ο Παράρτημα του F1A/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 244-4 του 
Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης με θέμα «Επίσημο πεδίο εφαρμογής της 
διαπίστευσης του Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων Φαρμάκων της Διεύθυνσης 
Εργαστηρίων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων» από 9 Απριλίου 2014. 

7.  Το με αριθμ. πρωτ. 2ο Παράρτημα του F1Β/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 244-4 του 
Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης με θέμα «Επίσημο πεδίο εφαρμογής της 
διαπίστευσης του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Εργαστηρίων, 
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων» από 9 Απριλίου 2014. 

8. Το με αριθμ. πρωτ. 3ο Παράρτημα του F1Γ/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 244-4 του 
Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης με θέμα «Επίσημο πεδίο εφαρμογής της 
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διαπίστευσης του Τμήματος Φαρμακοποιίας και λοιπών προτύπων 
Εργαστηριακού Ελέγχου της Διεύθυνσης Εργαστηρίων, Εθνικός Οργανισμός 
Φαρμάκων» από 9 Απριλίου 2014. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 5ο Παράρτημα του F1Ε/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 244-4 του 
Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης με θέμα «Επίσημο πεδίο εφαρμογής της 
διαπίστευσης του Βιολογικού και Τοξικολογικού Εργαστηρίου της Διεύθυνσης 
Εργαστηρίων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων» από 9 Απριλίου 2014. 

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠΥ 5098/21.12.2015  έγγραφο της επιτροπής σύνταξης  
       τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού για την προμήθεια δραστικών ουσιών. 
 
Άρθρο 2. Γενικά στοιχεία για την Προμήθεια  

2.1. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) είναι, σύμφωνα με τον συστατικό νόμο 
3580/2007 αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια, έχει δε την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού 
του συστήματος προμηθειών στον τομέα της υγείας.  

2.2. Οι δραστικές ουσίες της Προμήθειας αναρτώνται στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις www.moh.gov.gr και  www.promitheus.gov.gr στις 4.1.2016, στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» την 4.1.2016  και στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος «ΚΗΜΔΗΣ» την 4.1.2016 

2.3. Με την υποβολή της Προσφοράς έκαστος Οικονομικός Φορέας καθίσταται 
απόλυτα ενήμερος της φύσης και της διαδικασίας εκτέλεσης της Προμήθειας και 
οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου και του εν γένει 
ισχύοντος νομικού πλαισίου και παραιτείται από κάθε αξίωση, η οποία 
προϋποθέτει  άγνοια των όρων και των συνθηκών εκτέλεσης της Συμφωνίας 
Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων. 

Άρθρο 3. Συνοπτική περιγραφή -Προμήθεια 

3.1. Από το Διαγωνισμό αναδεικνύονται, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός 
προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές 
που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, τουλάχιστον τρεις (3) 
προμηθευτές, είτε για το σύνολο της Προμήθειας, είτε για το σύνολο έκαστου 
είδους ή ομάδα είδους των υπό προμήθεια δραστικών ουσιών, οι οποίοι 
ανακηρύσσονται Ανάδοχοι και είναι αντισυμβαλλόμενοι της Αναθέτουσας 
Αρχής στη Συμφωνία Πλαίσιο.  

3.2. Οι ζητούμενες δραστικές ουσίες από τους Φορείς Προορισμού είναι οι 
κατωτέρω :   
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Πίνακας  των υπό προμήθεια αγαθών 

 
Α/Α 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  ΜΟΡΦΗ/ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΟΣΗΣ) 
2ΕΤΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2ΕΤΙΑ 

1 ZOLEDRONIC ACID C/S sol in 4mg/vial 77.647 4.475.730,72 

2 TEICOPLANIN ly.pd.inj 200mg/vial                                                           67.900 539.365,80 

3 TEICOPLANIN ly.pd.inj 400mg/vial 329.879 4.224.664,26 

4 LEVETIRACETAM F.C. Tabl 500  1.658.177 738.994,80 

5 LEVETIRACETAM F.C. Tabl 1000mg 4.740 3.106,45 

6 LEVETIRACETAM 
CS sol. Inf vial 5ml 

(100mg/ml) 
618.767 2.993.537,55 

7 
REMIFENTANYL 

HYDROCHLORIDE 
PD sol inj inf 2mg 68.824 239.509,25 

8 
REMIFENTANYL 

HYDROCHLORIDE 
PD sol inj inf 5mg 228.009 1.977.069,99 

9 VINORELBINE DITARTRATE inj sol (10mg/ml) 9.067 69.705,77 

10 VINORELBINE DITARTRATE inj sol (50mg/ml) 9.543 286.968,67 

11 CISATRACURIUM BESILATE 
inj sol 2mg/ml 20mg 

αμπούλες 10 ml 
438.449 1.654.154,82 

12 POVIDONE IODINE sol ext use 10%x240ml                                          944.838 1.782.340,78 

13 POVIDONE IODINE med l. Soap 7,5%x1000ml 92.817 559.672,98 

14 AMOXILILLIN+CLAVULANATE vialx1 (1+0,2)gr 654.256 669.944,69 

15 FUROSEMIDE inj sol 20mg/2ml 7.050.018 1.704.826,18 

16 
DEXAMETHASONE SODIUM 

PHOSPHATE  
amp inj sol 8mg/2ml 1.394.184 2.284.007,82 

17 AMIKACIN vial inj sol 500mg  811.477 1.446.219,95 

18 CAPECITABINE F.C. Tabl 500mg 5.844.302 7.528.487,82 

19 IPRATROPIUM BROMIDE  INH SOL 500mcg/2ml 3.295.272 780.259,26 

20 IPRATROPIUM+SALBUTAMOL  
SOL INH NEBUL 

(0,5+2,5)mg/2,5ml 
4.438.736 877.633,62 

21 ESCITALOPRAM Tabl 10mg                                                             479.514 180.688,40 

22 ESCITALOPRAM Tabl 20mg                                                    870.854 499.895,63 

23 IBANDRONIC ACID CS Sol Inf 6mg/6ml  vial 5.566 435.315,76 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για δύο (2) έτη                                                35.952.101,00 
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Οι ποσότητες των δραστικών ουσιών για τις οποίες υπογράφεται η 
Συμφωνία Πλαίσιο είναι ενδεικτικές και αποτελούν τις ανώτατες ποσότητες 
που πιθανόν οι Φορείς Προορισμού θα προμηθευτούν.  

3.3. Οι Φορείς Προορισμού καταβάλλουν στους Αναδόχους οικονομικό 
αντάλλαγμα για την εκτέλεση της Προμήθειας, σύμφωνα με τις Εκτελεστικές 
Συμβάσεις. Για την καταβολή της Αμοιβής των Αναδόχων απαιτείται η 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ειδικότερα, η Αμοιβή καταβάλλεται 
εντός εξήντα (60) ημερών από τη χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της 
προμήθειας και με την υποβολή του τιμολογίου πώλησης στους Φορείς 
Προορισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Β’ Μέρους της 
παρούσας και  στο ν. 4152/2013, παρ. Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

Άρθρο 4. Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

4.1. Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής της προσφοράς, η ημερομηνία ανάρτησης της 
διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, η ημερομηνία έναρξης 
υποβολής προσφορών και καταληκτική υποβολής προσφορών είναι η εξής: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
(ΕΣΗΔΗΣ) 

4.1.2016 
 17.2.2016 ώρα  
00:00:00 π.μ. 

24.2.2016 
ώρα 16:00:00 
μ.μ. 

 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του 
ν.4155/2013, τα άρθρα 134 έως 138 του ν.4281/2014  και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (Β’ 2677). 

4.2. Διευκρινίζεται ότι μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 
ώρας δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς στο Σύστημα. 

4.3. Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι  Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - 
Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή 
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και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/Su

pervisedList.html). 

4.3.1. Οι ενδιαφερόμενοι - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή 
τους σε αυτό (μέσω του συνδέσμου ¨Εγγραφείτε ως Οικονομικός Φορέας¨) 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 
χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών.  

• Οι Οικονομικοί Φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 
την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 
Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών.  

• Οι Οικονομικοί Φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για 
τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του 
π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του Οικονομικού Φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, τα οποία 
και προσκομίζονται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους Ενδιαφερόμενους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

4.3.2. Ο Ενδιαφερόμενος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής 
του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο Ενδιαφερόμενος χρήστης λαμβάνει 
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σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και 
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

4.4. Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα και στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα αυτής τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της, το σύνολο των οποίων είναι τα Τεύχη Δημοπράτησης. 

Άρθρο 5. Παραλαβή Διακήρυξης– γνώση συνθηκών – παροχή διευκρινήσεων - 
τεύχη μεταβολών 

5.1. Τα Τεύχη Δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΠΥ www.moh.gov.gr και 
www.promitheus.gov.gr στις 4.1.2016, στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
«Διαύγεια», από την  4.1.2016, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
«ΚΗΜΔΗΣ» από την 4.1.2016. 

5.2. Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή εκδώσει τυχόν συμπληρωματικά 
έγγραφα ή διευκρινίσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης, αυτά αναρτώνται στις 
ανωτέρω ηλεκτρονικές πύλες. Κατά συνέπεια, οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν 
να τις παρακολουθούν διαρκώς, προκειμένου να ενημερώνονται, τυχόν δε 
παράλειψη ενημέρωσής τους είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη και ουδένα 
δικαίωμα ή απαίτηση δύνανται να προβάλουν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
Κατ΄ ακολουθίαν, παράπονα σε προσφυγές επί της νομιμότητας του 
Διαγωνισμού που άπτονται σε μη ενημέρωση των Οικονομικών Φορέων επί 
τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων ή διευκρινήσεων των Τευχών 
Δημοπράτησης απορρίπτονται ως απαράδεκτα.  

5.3. Οι Οικονομικοί Φορείς υποχρεούνται μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
από την τελευταία ανάρτηση των Τευχών Δημοπράτησης στους ανωτέρω, υπό 
στοιχείο 5.2., ηλεκτρονικούς ιστότοπους, να ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
τα Τεύχη Δημοπράτησης, δηλαδή εάν περιλαμβάνουν όλα τα μέρη και άρθρα 
που αναφέρονται στον πίνακα περιεχομένων και όλες τις σελίδες, και να 
υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα ζητώντας νέο πλήρες ηλεκτρονικό 
αντίγραφο των Τευχών Δημοπράτησης αναφέροντας υποχρεωτικώς τις 
παραλείψεις που έχουν διαπιστώσει. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται είτε 
ηλεκτρονικώς, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, οπότε υπογράφεται επίσης ηλεκτρονικά από τον 
νόμιμο εκπρόσωπό του Οικονομικού Φορέα, είτε εντύπως, με έγγραφή αίτηση 
του Οικονομικού Φορέα που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και 
κατατίθεται στο  πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που δεν 
τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, προσφυγές κατά της νομιμότητας των Τευχών 
Δημοπράτησης του Διαγωνισμού με το παράπονο της μη πληρότητας του 
ηλεκτρονικού αντιγράφου τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία 
τεκμαίρεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
των Τευχών Δημοπράτησης.  
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Η ως άνω πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, 
την απαγόρευση υποβολής από Οικονομικό Φορέα εναλλακτικής 
προσφοράς καθώς και προσφοράς που περιλαμβάνει αίρεση, είναι αόριστη 
ή/και αποκλίνει από τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
Τευχών Δημοπράτησης. Επίσης συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την 
απαγόρευση της εκ των υστέρων τροποποίησης ή/και περιορισμού ήδη 
υποβληθείσας προσφοράς καθώς και την απαγόρευση υποβολής 
αντιπροσφοράς.  

5.4. Οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή αυτοί 
που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια και τους έχει χορηγηθεί όνομα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης, ύστερα από αίτησή τους δύναται να υποβάλουν στην 
Αναθέτουσα Αρχή, αποκλειστικώς ηλεκτρονικώς στο δικτυακό τόπο του 
Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
ΕΣΗΔΗΣ, μόνον στην ελληνική γλώσσα  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών , έγγραφα αιτήματα που 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου τους, με αντικείμενο την 
παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών σε σχέση με τον Διαγωνισμό.  

5.5. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικώς από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι 
και αυτό ψηφιακά υπογεγραμμένο. Στο εν λόγω αρχείο αναφέρεται 
υποχρεωτικά ο τίτλος του Διαγωνισμού και η παρακάτω ένδειξη: «Θέμα: 
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης». Προς 
αποφυγή παρανοήσεων, τα αιτήματα διευκρίνησης υποβάλλονται ταξινομημένα 
με σαφή αναφορά στο κεφάλαιο και στο άρθρο ή παράγραφο των Τευχών 
Δημοπράτησης. 

5.6. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 
προθεσμίας δεν εξετάζονται.  

5.7. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής είναι μόνον έγγραφες. Ουδείς 
Οικονομικός Φορέας δύναται να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις οργάνων 
της Αναθέτουσας Αρχής. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τυχόν 
συμπληρωματικά έγγραφα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της και στο ΕΣΗΔΗΣ 
και κοινοποιούνται μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε όσους έχουν υποβάλει αιτήματα για 
παροχή διευκρινήσεων ή πρόσθετων πληροφοριών, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έχουν δηλώσει στο ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
εκπνοή κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 33 του π.δ. 60/2007 της 
προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, υπό τον 
εξυπακουόμενο όρο ότι οι ερωτήσεις ή/και τα αιτήματα έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα.  

5.8. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τροποποιήσει τα Τεύχη Δημοπράτησης ή/και 
να εκδώσει Συμπληρωματικό Τεύχος, το οποίο να τροποποιεί ή αντικαθιστά το 
αντίστοιχο προηγούμενο Τεύχος Δημοπράτησης.  

16PROC003604318 2016-01-04

ΑΔΑ: 6ΦΓΝ465ΦΥΟ-ΑΟΜ



Σελίδα 26 από 127 

 

5.9. Εάν η τροποποίηση Τεύχους Δημοπράτησης συνεπάγεται, κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ουσιώδη μεταβολή των όρων του Διαγωνισμού, η 
Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 και π.δ. 118/2007. 

5.10. Η δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να ζητήσει την κατάθεση  δειγμάτων 
διέπεται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 και 36 του π.δ. 118/2007. 

Άρθρο 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Ενώσεις/Κοινοπραξίες που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά  

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
Ενώσεις προσώπων, συνεταιρισμοί, ή Κοινοπραξίες (Ενώσεις, Συνεταιρισμοί και 
Κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά), που εδρεύουν στην ημεδαπή ή στα 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα Κράτη – Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139) ή είναι εγκατεστημένα 
σε Κράτη τα οποία έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή τα οποία 
έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, εφόσον διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία 
και εξειδίκευση στο αντικείμενο του Διαγωνισμού και πληρούν τα κριτήρια 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής 
ικανότητας, όπως ορίζεται στα άρθρα 14 και 15 της παρούσας. 

Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται Οικονομικός Φορέας  παράλληλα να 
υποβάλει προσφορά αυτοτελώς ή/και ως μέλος Ένωσης, ή/και να στηρίξει 
τη χρηματοοικονομική επάρκεια ή/και να προσφέρει δάνεια εμπειρία στα 
κριτήρια ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας άλλου 
Οικονομικού Φορέα που συμμετέχει στον Διαγωνισμό. Επί ποινή 
απορρίψεως του συνόλου των κατατεθειμένων προσφορών στις οποίες 
συμμετέχει ο Οικονομικός Φορέας  και αποκλεισμού από το Διαγωνισμό, 
δεν δύνανται να συντρέχουν άνω της μίας ιδιότητας εκ των 
προαναφερθεισών στο πρόσωπο του ίδιου Οικονομικού Φορέα. 

6.2. Ειδικότερα για τις Ενώσεις προσώπων και τις Κοινοπραξίες που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά : 

6.2.1. Μία Ένωση/Κοινοπραξία Οικονομικών Φορέων από τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 39 του π.δ. 60/2007 μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες μετεχόντων 
στην Κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 

6.2.2. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, με την αίτηση συμμετοχής τα 
μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας υποβάλλουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 
ή ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο προσκομίζεται με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και στο οποίο δηλώνεται : 

α) Ο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας και ο αναπληρωτής του, 
β) Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία, 
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γ) Ότι τα μέλη των Ενώσεων/Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 
τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την τήρηση των υποχρεώσεών τους ως 
Αναδόχου Ένωσης, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η συνολική Προμήθεια, ή 
μέρος της Προμήθεια. 

6.2.3. Η Ένωση ή Κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση, είτε από τον κοινό 
εκπρόσωπό τους. 

6.2.4. Στην προσφορά τους πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

6.2.5. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα 
κριτήρια  χρηματοοικονομικής επάρκειας, ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας και 
τεχνικής ικανότητας πρέπει να πληρούνται από τα μέλη της σωρευτικά.  

6.2.6. Τα μέλη Ένωσης/Κοινοπραξίας μπορούν να επικαλεστούν την ίδια σύμβαση 
μόνον μία φορά.  

6.2.7. Οι Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίας που λαμβάνουν 
μέρος στο Διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ειδική νομική μορφή 
για τη συμμετοχή τους. Σε περίπτωση ανάδειξης Ένωσης ή Κοινοπραξίας ως 
Αναδόχου, και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 
την ορθή εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων 
αυτής, τα μέλη της υποχρεούνται να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια 
προκειμένου η Ένωση ή Κοινοπραξία τους να αποκτήσει την ειδικώς 
απαιτούμενη νομική μορφή. 

6.3. Μεταβολές στη σύνθεση Διαγωνιζομένων Ενώσεων/Κοινοπραξιών : 

6.3.1.  Μεταβολές στη σύνθεση ή στα ποσοστά συμμετοχής μελών 
Ενώσεων/Κοινοπραξιών κατ΄αρχήν δεν επιτρέπονται ούτε κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, ούτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Συμφωνίας 
Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων αυτής.   

6.3.2. Κατ’ εξαίρεση, η ταυτότητα των μελών των Ενώσεων/Κοινοπραξιών, 
επιτρέπεται να μεταβληθεί σε περίπτωση που κάποιο μέλος Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας κηρυχθεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, λύση ή άλλη αντίστοιχη 
κατάσταση, καθώς και εάν μεταβληθεί ο εταιρικός σχηματισμός του, όπως στην 
περίπτωση συγχώνευσης με απορρόφηση, απόσχισης κλάδου και απορρόφησης 
ή άλλη αντίστοιχη κατάσταση.  

6.3.3. Εάν συμβεί κάποιο από τα ανωτέρω, η Ένωση/Κοινοπραξία της οποίας 
μεταβλήθηκε η σύνθεση επιτρέπεται να συνεχίσει στο Διαγωνισμό είτε με τα 
εναπομείναντα μέλη, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας/τεχνικής ικανότητας, είτε 
κατόπιν έγκρισης αιτήματός της από την Αναθέτουσα Αρχή για αντικατάσταση 
του μέλους που αποχώρησε, κοινοποιώντας σε αυτήν αμελλητί τα στοιχεία του 
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αντικαταστάτη και εφόσον με το νέο μέλος πληρούνται τα κριτήρια 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας/τεχνικής 
ικανότητας.  

6.3.4. Σε τέτοια περίπτωση, η Ένωση/Κοινοπραξία της οποίας μεταβλήθηκε η 
σύνθεση, οφείλει να κοινοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή: 

(i) δήλωση περί μεταβολής της σύνθεσης στη οποία να αναφέρεται το μέλος 
που αποχωρεί και τους λόγους που επιτρέπουν τη μεταβολή, 
(ii) την πρόθεση αντικατάστασης ή μη του αποχωρούντος μέλους και, σε 
καταφατική περίπτωση, τον αντικαταστάτη,  
(iii) το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται από τα άρθρα 12, 13, 14 και 
15 της Διακήρυξης για τη νέα σύνθεση της Ένωσης/Κοινοπραξίας,  
(iv) υπεύθυνη δήλωση του νέου μέλους στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα την τεχνική και οικονομική προσφορά που έχει υποβάλει η 
Ένωση/Κοινοπραξία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, 
(v) τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, ανάλογα με τη μορφή του 
νέου μέλους.  
 
Σε περίπτωση κατά την οποία η οποιαδήποτε ως άνω μεταβολή επέλθει μετά το 
στάδιο της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει αμελλητί, πέραν 
των ανωτέρω δικαιολογητικών, στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα προβλεπόμενα 
άρθρο 23 της παρούσας δικαιολογητικά κατακύρωσης και να αντικαταστήσει 
τις Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο και των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων, που βρίσκονται εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής 
ή/και των Φορέων Προορισμού με τις αντίστοιχες που θα έχουν εκδοθεί υπέρ 
του Αναδόχου με τη νέα σύνθεσή του. 

 

6.3.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από το Διαγωνιζόμενο 
οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία απαιτούνται προκειμένου 
να διαπιστώσει κατά πόσον επιτρέπεται η μεταβολή στη σύνθεση του σύμφωνα 
με τα κριτήρια της Διακήρυξης.   

6.3.6. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να εγκρίνει το 
αίτημα για αντικατάσταση, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του π.δ. 118/2007. 

6.4. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτοτελώς ή με άλλα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα στο Διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες 
από μία προσφορές ως μέλος σχήματος, ή με άλλη ιδιότητα (λ.χ. 
συμβούλου, δανείζοντος χρηματοοικονομική επάρκεια ή ειδική 
επαγγελματική εμπειρία/τεχνική ικανότητα) επί ποινή απαραδέκτου όλων 
των προσφορών στις οποίες συμμετέχει.  

6.5. Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί συγχώνευση μεταξύ 
νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε διαφορετικές προσφορές, τότε το 
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νομικό πρόσωπο που θα προκύψει από τη συγχώνευση πρέπει να παραιτηθεί 
άμεσα από μία εκ των δύο προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, τα 
εναπομείναντα μέλη έχουν το δικαίωμα είτε να συνεχίσουν στο Διαγωνισμό με 
τα μέλη του απομένουν, είτε να αντικαταστήσουν το μέλος που αποχώρησε κατ’ 
ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 6.3. και επόμενα. 

Άρθρο 7. Λόγοι αποκλεισμού – Ουσιώδες των όρων των Τευχών 
Δημοπράτησης  

7.1. Αποκλείονται από τη διαδικασία του Διαγωνισμού όσοι δεν πληρούν τα 
κριτήρια των άρθρων 43 του π.δ./τος 60/2007 και 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
και συγκεκριμένα υπάρχει οριστική απόφαση εις βάρος του Συμμετέχοντος ή 
μέλους αυτού, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 

(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
(ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 2803/2000 (Α’ 48), ο οποίος 
ενσωμάτωσε τη σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
(iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με 
σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή 
(v) τελεσίδικη καταδίκη για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή 
του διαγωνιζομένου (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία).   
 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού 
αναφέρονται στους νομίμους εκπροσώπους σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα που προσκομίζουν. Ως νόμιμοι εκπρόσωποι νοούνται:  

- ο Πρόεδρος Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο τυχόν εντεταλμένος σύμβουλος  
στις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),  
- ο Διαχειριστής στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις ομόρρυθμες 
εταιρείες (Ο.Ε.) και τις ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) και  ιδιωτικές 
κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.).  
- το φυσικό πρόσωπο που διοικεί και εκπροσωπεί έναντι τρίτων το νομικό 
πρόσωπο σε κάθε άλλη περίπτωση, πάντοτε σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα που προσκομίζουν οι Διαγωνιζόμενοι.  

7.2. Επίσης αποκλείονται όσοι εμπίπτουν σε κάποιον από τους κατωτέρω 
λόγους αποκλεισμού: 
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(i) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 
(ii) έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα κατά την παροχή των 
υπηρεσιών τους, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την 
Αναθέτουσα Αρχή, 
(iii) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, 
(iv) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή 
φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, 
(v) υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις ή ψευδή δικαιολογητικά κατά την παροχή 
των πληροφοριών για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, 
(vi) κηρύχθηκαν έκπτωτοι τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. 
ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν 
συμβατικές τους υποχρεώσεις ή έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις από 
αναθέτουσες αρχές σε  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
(vii) αποκλείστηκε η δυνατότητα συμμετοχής τους σε Διαγωνισμούς για μελέτες, 
υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση αρμόδιας αρχής, 
(viii) αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
ανωτέρω κυρώσεις από τις οικείες αρχές, 
(ix) Διαγωνιζόμενοι που παρέλειψαν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη, 
(x) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετείχαν στην προετοιμασία της 
Διακήρυξης του Διαγωνισμού και συνδεδεμένες με αυτά επιχειρήσεις, 
(xi) Διαγωνιζόμενοι που αποδεδειγμένα παραβίασαν τη μυστικότητα των 
προσφορών ή της διαγωνιστικής διαδικασίας και νόθευσαν τον ανταγωνισμό. 

7.3. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας (οποιασδήποτε μορφής)  που υποβάλλει 
κοινή προσφορά, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται σε κάθε μέλος 
αυτής χωριστά και σε περίπτωση συνδρομής έστω και ενός, συμπαρασύρουν σε 
ακυρότητα την υποψηφιότητα της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

7.4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης είναι ουσιώδεις. 
Παράβαση οποιουδήποτε όρου των Τευχών Δημοπράτησης συνεπάγεται, 
αδιαφόρως εάν προβλέπεται ή όχι η ποινή αποκλεισμού στο άρθρο που 
προβλέπει τον παραβιαζόμενο όρο, την ακυρότητα της προσφοράς του 
Διαγωνιζομένου.       

Άρθρο 8. Χρονική ισχύς προσφορών  

8.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για τριακόσιες 
εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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8.2. Σε περίπτωση παράτασης ή περαιτέρω παράτασης της ισχύος των 
προσφορών των Διαγωνιζομένων, η Αναθέτουσα Αρχή υποβάλλει έγγραφο 
ερώτημα προς τους Διαγωνιζόμενους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
λήξη ισχύος των προσφορών, εάν συναινούν και αποδέχονται παράταση ή 
περαιτέρω παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Διαγωνιζόμενοι 
οφείλουν εγγράφως να απαντήσουν στο ερώτημα της Αναθέτουσας Αρχής το 
αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν τη λήξη της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που  
ένας (1) τουλάχιστον από τους Διαγωνιζόμενους συναινεί και αποδέχεται 
παράταση ή περαιτέρω παράταση της προσφοράς του για το σύνολο των υπό 
προμήθεια ειδών ή ομάδας ειδών για το οποίο συμμετέχει, ο Διαγωνισμός 
συνεχίζεται με μόνη τη συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου αυτού. . Κάθε  απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι 
ειδικώς αιτιολογημένη, περιλαμβάνουσα συγκριτικά στοιχεία τιμών για τις υπό 
προμήθεια δραστικές ουσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. η) 
σε συνδυασμό με το άρθρο 22Α παρ. 3 του π.δ. 118/2007. 

8.3. Η ισχύς της προσφοράς του Διαγωνιζόμενου που ανακηρύσσεται Ανάδοχος, 
σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας παρατείνεται αυτοδικαίως με μόνη την 
ανακήρυξή του για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της Συμφωνίας Πλαίσιο 
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης. 

Άρθρο 9. Εγγυητικές επιστολές 

9.1. Οι Εγγυητικές Επιστολές του παρόντος άρθρου προσκομίζονται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και 
στις παρ. 3 και 5  του άρθρου 25  του π.δ. 118/2007. Τα έγγραφα των 
εγγυητικών επιστολών αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση. 

9.2. Δεν απαιτείται η υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Διαγωνιζομένου 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α) παρ. 1 του άρθρου 157 του 
ν.4281/2014. 

9.3. Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο : 

9.3.1. Για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο ο Ανάδοχος καλείται να 
καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η 
οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος  Β.1. της 
παρούσας, ύψους που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής 
συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών που του έχουν κατακυρωθεί, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αποκλειστική επιβάρυνσή του.  

9.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης παραμένει σε ισχύ στα χέρια της 
Αναθέτουσας Αρχής και επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο μετά την 
ολοκλήρωση και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προμήθειας και 
ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση και 
παραλαβή Μέρους της Προμήθειας, η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να προβεί σε 
τμηματική αποδέσμευση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της 
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Συμφωνίας Πλαίσιο, κατά το αντίστοιχο ποσοστό αναλογίας της για τις υπό 
προμήθεια δραστικές ουσίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 
γ) του άρθρου 157 του ν.4281/2014, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών (ΕΔΑ) και με την προϋπόθεση ότι στο 
πρωτόκολλο παραλαβής δεν αναφέρονται παρατηρήσεις ή εκπρόθεσμη 
παράδοση. Σε περίπτωση κατά την οποία αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης και στο π.δ. 
118/2007, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

9.4. Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης : 

Για την καλή εκτέλεση εκάστης των Εκτελεστικών Συμβάσεων ο Ανάδοχος 
καλείται να καταθέσει στους Φορείς Προορισμού Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος  
Β.2 της παρούσας, περιλαμβάνει ποσό ύψους που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
επί της συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αποκλειστική 
επιβάρυνσή του. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αποδεσμεύεται έπειτα 
από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας κάθε 
Εκτελεστικής Σύμβασης, εκκαθάριση οποιονδήποτε τυχόν απαιτήσεων, έκδοση 
βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης και μετά από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του Φορέα 
Προορισμού.  

9.5. Κατάπτωση Εγγυητικών Επιστολών:  

Η κατάπτωση μέρους ή του συνόλου των Εγγυητικών Επιστολών  που σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας βρίσκονται εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής και 
των Φορέων Προορισμού είναι δυνατή στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται 
στα Τεύχη Δημοπράτησης ή/και στη Συμφωνία Πλαίσιο ή/και στις Εκτελεστικές 
Συμβάσεις που υπογράφονται με τους Αναδόχους. Η κατάπτωση συντελείται με 
μόνη τη σχετική δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ή των Φορέων Προορισμού 
προς την εκδότρια Τράπεζα, χωρίς άλλη διατύπωση. 

Οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης, πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου και πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο στην παρούσα 
υπόδειγμα. 

9.6. Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας προμηθευτών οι ανωτέρω Εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

9.7. Σημειώνεται η υποχρέωση του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6.3. της παρούσας. 

9.8. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του Αναδόχου στη διαδικασία σύναψης 
της Εκτελεστικής Σύμβασης καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
της Συμφωνίας Πλαίσιο. 
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Άρθρο 10. Γλώσσα διαγωνισμού 

10.1. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Μόνον στην Ελληνική 
γλώσσα συντάσσονται τα έγγραφα της Αναθέτουσας Αρχής. Τα έγγραφα των  
Οικονομικών Φορέων συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, όσα δε έγγραφα 
των Οικονομικών Φορέων δεν είναι συντεταγμένα στην Ελληνική, συνοδεύονται 
υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική (λ.χ. τα φύλλα οδηγιών 
των δραστικών ουσιών). Ως επίσημη μετάφραση νοείται αυτή που προέρχεται 
είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από  
δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ελληνικό Κώδικα Δικηγόρων ή από 
ελληνική προξενική αρχή. 

10.2. Κατά μοναδική εξαίρεση, τα δείγματα συσκευασιών (mock ups) των 
Οικονομικών Φορέων  μπορούν να παρέχονται μόνον στην Αγγλική γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική.  

10.3. Δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή φέρουν υποχρεωτικά: 

-Επισημείωση (apostille) του οικείου αρμοδίου οργάνου, όπως ορίζεται στην 
από 5.10.1961 Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση υποχρεωτικής επικύρωσης 
των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α’ 
188), όπως ισχύει, εφόσον το έγγραφο έχει συνταχθεί από δημόσια αρχή 
χώρας-μέλους της Σύμβασης. 

-Θεώρηση από την οικεία προξενική αρχή στις λοιπές περιπτώσεις.  

Διευκρινίζεται: Η επισημείωση (apostille) αφορά καταρχήν τα δημόσια έγγραφα 
και τα εξομοιούμενα προς αυτά. Τα ιδιωτικά έγγραφα απαιτείται να φέρουν 
επισημείωση (apostille) μόνο όσα από αυτά φέρουν υποχρεωτικά βεβαίωση 
δημοσίου οργάνου περί γνησιότητας της υπογραφής. Εφόσον δηλαδή δεν 
απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής στα ιδιωτικά έγγραφα που 
προσκομίζονται στον παρόντα Διαγωνισμό, δεν απαιτείται η επίθεση της 
σφραγίδας "Apostille". 

10.4. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, 
των Διαγωνιζομένων και των Αναδόχων διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να διευκολύνει την επικοινωνία των 
ξενόγλωσσων υπαλλήλων, στελεχών συμβούλων ή συνεργατών του με την 
Αναθέτουσα Αρχή, με διάθεση διερμηνέων. 

 

Άρθρο 11. Διαδικασία υποβολής προσφορών  

11.1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους των Τευχών 
Δημοπράτησης και πρέπει να περιλαμβάνουν όλα όσα καθορίζονται σε αυτά. Οι 
προσφορές των Οικονομικών Φορέων μπορεί να αφορούν το σύνολο ή μέρος 
των υπό προμήθεια ειδών ή ομάδων ειδών, υποχρεωτικά όμως για το σύνολο 
του κάθε είδους ή ομάδας είδους. 
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11.2. Για την επικύρωση των αντιγράφων των απαιτούμενων  εγγράφων ισχύουν 
τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4250/2014, όπως ισχύει. Για τον χρόνο 
υποβολής και θεώρησης των  Υπεύθυνων Δηλώσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3 του ν. 4250/2014, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στα 
Τεύχη Δημοπράτησης.   

11.3. Οι προσφορές δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για όσο χρόνο αυτές 
ισχύουν.  

11.4. H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση 
για την εκτέλεση της Προμήθειας, είτε αυτή αναφέρεται στο σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας των υπό προμήθεια δραστικών, είτε στο σύνολο 
είδους ή ομάδας είδους δραστικής ουσίας. 

 
11.5. Εναλλακτικές ή υπό αίρεση προτάσεις αφορώσες είτε στο σύνολό της 

Προμήθειας, είτε στα επί μέρους είδη ή ομάδες ειδών της Προμήθειας, δεν 
γίνονται δεκτές και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

11.6.  Προσφορά που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, είναι αόριστη ή/και 
ανεπίδεκτη εκτίμησης ή/και τελεί υπό αναβλητική ή/και διαλυτική αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11.7. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίσης της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι 
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

11.8. Ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα 
στοιχεία. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται 
στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός σελίδας. 

11.9. Τρόπος υποβολής προσφορών: 

11.10. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο  ν.4155/2013 
(ΦΕΚ/Α/120/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-
102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», στο π.δ. 60/2007 
και συμπληρωματικά στο π.δ. 118/2007.  

11.11. Προσφορές με κατάθεση εντύπου φακέλου στα Γραφεία της Αναθέτουσας 
Αρχής, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες, είναι απαράδεκτες και δεν γίνονται δεκτές 
σε καμία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέφονται δε στους 
αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται 
σε λόγους ανωτέρας βίας. Η επιστροφή των κατά τα ανωτέρω απαράδεκτων 
προσφορών γίνεται μετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων για 
την παραλαβή τους, η οποία περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των 
προσφορών. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός 
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διμήνου από την ειδοποίησή τους, οι προσφορές καταστρέφονται από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής. 

11.12. Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς : 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ‘Ενας ηλεκτρονικός υποφάκελος Α’ (στο εξής: «Υποφάκελος Α΄») με την ένδειξη 

«Υποφάκελος Α΄- Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» ο 
οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την απόδειξη της προσωπικής κατάστασης του 
Διαγωνιζόμενου, την χρηματοοικονομική του επάρκεια, την ειδική 
επαγγελματική του εμπειρία, την τεχνική του ικανότητα και τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς του, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 12, 
13, 14, 15 και 16 της παρούσας και  

(β) Ένας ηλεκτρονικός υποφάκελος  Β’ (στο εξής: «Υποφάκελος Β΄») με την ένδειξη 

«Υποφάκελος Β΄-Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονομικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου, όπως αυτά περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας.  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται 
από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά 
αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές 
των προσφορών. 

Επαναλαμβάνεται ο όρος ότι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει 
και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 
και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που 
περιλαμβάνονται στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

Άρθρο 12. Περιεχόμενο Υποφακέλου Α΄ «Υποφάκελος Α΄ - Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» 

Στον «Υποφάκελο Α’ Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» 
υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, που αποδεικνύουν την 
πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κάτωθι τέσσερις επιμέρους ενότητες και με τη 
σειρά που προβλέπεται σε αυτές. Το περιεχόμενο κάθε ενότητας αναλύεται 
κατωτέρω στα άρθρα που ακολουθούν (άρθρα 13, 14, 15 και 16). 

1η Ενότητα : «Προσωπική Κατάσταση» 

2η Ενότητα : «Χρηματοοικονομική Επάρκεια» 

3η Ενότητα : «Ειδική Επαγγελματική Εμπειρία -Τεχνική Ικανότητα» 
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4η Ενότητα : «Τεχνική Προσφορά» 

Σημειώνεται ότι στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ τα κάτωθι δικαιολογητικά των 
υποφακέλων Α΄και Β΄ καταχωρίζονται χωρίς ενότητες αλλά με τη σειρά 
που περιγράφονται στην παρούσα. 

Επισημαίνονται τα εξής: 

- Εάν στο κράτος καταγωγής ή προέλευσης του Οικονομικού Φορέα δεν 
εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ζητούμενες περιπτώσεις, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση του ιδίου του Οικονομικού Φορέα εάν πρόκειται περί φυσικού 
προσώπου, ή του νομίμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα, εάν πρόκειται 
περί νομικού προσώπου ή του εκπροσώπου Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Εάν στο 
κράτος καταγωγής ή προέλευσης του Οικονομικού Φορέα δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3. εδ.β. της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ,  υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του Οικονομικού Φορέα εάν πρόκειται 
περί φυσικού προσώπου, ή του νομίμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα, 
εάν πρόκειται περί νομικού προσώπου ή του εκπροσώπου ένωσης ή 
κοινοπραξίας ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους αυτού.  

- Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον Οικονομικό Φορέα, 
φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν.4250/2014 (A’ 74) και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής.  

- Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου τύπου .pdf και συνοδεύονται με διαβιβαστικό, στο οποίο 
καταγράφονται όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.  

- Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία είναι αρμόδια για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, ή 
στο Φορέα Προορισμού, αποστέλλονται ή προσκομίζονται, εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, στο Πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας από τους Συμμετέχοντες (με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο. Εντός 
του  φακέλου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από την Διακήρυξη 
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή σε φάκελο με εξωτερική ένδειξη «Έντυπα 
δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «Έντυπα οικονομικής 
προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. 

Άρθρο 13- Υποφάκελος Α’ - Περιεχόμενο 1ης Ενότητας «Προσωπική 
Κατάσταση» 
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Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να προβούν  
στις κατωτέρω ενέργειες και να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία: 

α) Νομιμοποιητικά Έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη 
σύσταση και λειτουργία του Οικονομικού Φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Προς 
διευκόλυνση των Οικονομικών Φορέων, παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος 
των νομιμοποιητικών εγγράφων κατωτέρω στο παρόν άρθρο και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄. 

β) Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  
σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του π.δ. 118/2007, το ν.4155/2013 (Α’ 120) και το 
άρθρο 11 της  ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

Α. Έλληνες Πολίτες ή Αλλοδαποί Πολίτες. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.   

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει. Αναλυτικά στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 πρέπει: 

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
Οικονομικοί Φορείς.  

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και της 
περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ.2 άρθρου 6 του π.δ..118/2007, ήτοι για 
κάποιο από τα ακόλουθα: 
- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 
351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

- Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

- Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
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τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η 
οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με 

το ν. 3424/2005 (Α΄305). 
- Για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. 
- Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει. Αναλυτικά στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 πρέπει: 

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 
δεν τελούν: 
-   Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση της παρ. 2 α) και β) του 

άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και της περίπτωσης (2) του εδ. α΄ και εδ. γ’ της 

παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 καταστάσεις, ήτοι αφενός ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ήτοι κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του άρθ. 106 περ. ια΄ 
του ΠτΚ, (όπως προστέθηκε με το άρθ. 12 του ν.4013/11) και επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νομοθετημάτων παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε ανάλογη κατάσταση, ή σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του (σε περίπτωση αλλοδαπού) και 
αφετέρου ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία ή σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση, ή σε κοινή εκκαθάριση 
ή ειδική εκκαθάριση, των ανωτέρω νομοθετημάτων, ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 
καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασης του προσφέροντος. 

3.Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει. Αναλυτικά στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 πρέπει: 

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι:  
-  Aσφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για τους ίδιους και για 

το προσωπικό που απασχολούν, που αφορούν εισφορές  κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους 
οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης και 
φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
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-   Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία 
του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν 
(ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό 
επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, 
ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών 
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων 
που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, 
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. 

-  Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του π.δ. 60/2007 και ότι δεν 
έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 

-    Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του π.δ.118/2007 
κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

-    Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

-   Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του ΠτΚ, καθώς και ότι 
δεν έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθ.99 
του ΠτΚ, όπως ισχύει με την αντικατάστασή του από το άρθ. 12 του 
ν.4013/2011. 

-     Δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση του Δημοσίου Τομέα. 
-     Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
-   Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει. Αναλυτικά στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 πρέπει: 

• Να δηλώνεται ότι :   
- Έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης και 

των Τευχών Δημοπράτησης. 
- Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και του 

συνόλου των Τευχών Δημοπράτησης. 
- Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή και 

προσκόμιση δείγματος, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
- Η υποβαλλόμενη προσφορά τους καλύπτει το σύνολο των υπό προμήθεια 

ειδών ή τη συνολική ποσότητα ορισμένων μόνο υπό προμήθεια ειδών, ήτοι 
δραστικών ουσιών ή ομάδας ειδών.  

- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή. 
-Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – 
ματαίωση του Διαγωνισμού. 

- Συμμετέχουν με μια μόνο προσφορά για κάθε είδος ή ομάδα ειδών 
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συγκεκριμένης δραστικής ουσίας στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. 
- Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική 
υποβολή / έντυπη προσκόμιση, όπου απαιτείται των δικαιολογητικών της 

παρούσας Διακήρυξης. 
- Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για  προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση 

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 της παρ. 2 
του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 23 της παρούσας 
Διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του π.δ. 118/2007. 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει. Αναλυτικά στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 πρέπει: 

• Να δηλώνεται ότι:  
- πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής επάρκειας και τεχνικής και ειδικής επαγγελματικής 
ικανότητας, όπως απαιτείται στα άρθρα  14 και 15 της Διακήρυξης και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ αυτής, κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με την 
φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κατάσταση καθώς και τις τεχνικές ικανότητες του Οικονομικού 
Φορέα,  

-  ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 8 και 8α του π.δ. 118/2007 τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 
τα ως άνω. 

-  ότι αποδέχεται σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού λόγω 
τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό Σύστημα μέσω του οποίου διεξάγεται ο 
Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός, ότι αυτός επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και 
ώρα που γνωστοποιεί η Αναθέτουσα Αρχής στους Συμμετέχοντες. 

- Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από Οικονομικό Φορέα που δεν 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον 
Οικονομικό Φορέα  μαζί με την προσφορά του, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των οριζομένων στο άρθρο 8 παρ.2 του π.δ. 118/2007, τα 
δικαιολογητικά των περ. δ, ε και ζ του άρθρου 8 παρ.2 του π.δ. 118/2007 που 
αφορούν μόνο τον ανωτέρω κατασκευαστή. 

 

 
Β. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α. «Έλληνες πολίτες 
ή Αλλοδαποί πολίτες», αντιστοίχως.  

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
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υπογράφονται με ψηφιακή υπογραφή από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. Ι.Κ.Ε και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 

 
Γ.  Συνεταιρισμοί 

 

Δ.   Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

 
Σημειώνεται: Για τα προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος 
μέλος της ΕΕ, ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκου (ΚΑΚ) ή ο Τοπικός 
Αντιπρόσωπος πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει  και  άδεια χονδρικής 
πώλησης ή σε περίπτωση που συνεργάζεται με επιχείρηση η οποία έχει 
αδειοδοτηθεί ειδικά, για τη χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων για 
ανθρώπινη χρήση να προσκομίσει την άδεια της επιχείρησης που 
συνεργάζεται. 

13.2.  Επειδή το οικονομικό αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού 
υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ, οι ενδιαφερόμενες ανώνυµες εταιρείες 
που συμμετέχουν στον παρόντα Διαγωνισµό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία 
ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητα 
προσκομίζουν τα εξής Πρόσθετα Δικαιολογητικά Συµµετοχής, επί ποινή 
απαραδέκτου:  

13.2.1. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 
στοιχεία Α καθώς και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

Διευκρινίζεται ότι: 
• το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο 

αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  
• οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ.. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή, που 
συμμετέχει στην Ένωση/Κοινοπραξία. Επιπροσθέτως, απαιτείται η προσκόμιση  
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού περί ορισμού 
νομίμου εκπροσώπου και αναπληρωτού αυτής καθώς και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται για τις Ενώσεις ή Κοινοπραξίες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. 
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Ι. Ημεδαπές ή αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή 
μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από 
τις διατάξεις του π.δ. 82/96 (Α΄ 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 3310/2005 
(Α΄ 30), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.3414/2005 (Α΄ 279) και 

όπως ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω 
διατάξεις. Οι µετοχές, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές μέχρι φυσικού προσώπου. 
Εφόσον µέτοχος των εταιρειών αυτών είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό 
συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές 
της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι 
φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής στο Διαγωνισµό εταιρειών 
άλλης νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή 
κατέχουν εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρείες, µε ποσοστό συµµετοχής στο 
εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι 
υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. 

ΙΙ. Ως προς τις ηµεδαπές επιχειρήσεις,  η υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω  
ονοµαστικοποίηση των µετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η 
ελληνική ανώνυµη εταιρεία (ή η τυχόν άλλης νοµικής µορφής οντότητα, στην 
οποία συµµετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή µε την προσφορά της : 

(α) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει την εταιρεία σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, από το οποίο προκύπτει ότι οι 
µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές, μέχρι 
φυσικού προσώπου. 

(β) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον 
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

ΙΙΙ. Οι ανωτέρω, υπό στοιχ. (Ι) υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές 
ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές 
ανώνυµες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία 
έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για 
συγκεκριµένη δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο 
σύνολό τους, µέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα 
εξής : 

(α) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών των 
αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν 
την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας 
αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται 
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου των Διαγωνιζομένων εταιρειών.  

(β) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η 
αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει έγκυρη και 
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ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας. 

(γ) Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, 
υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, 
σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι 
γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να 
αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω 
µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση 
της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη 
δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των 
µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει 
έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 

IV.  Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό, 
εφόσον σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, 
επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη 
δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, στο σύνολό τους µέχρι 
φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα 
έγγραφα : 

 (α) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας 
της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον 
καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. 

(β) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον 
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της 
έδρας της µε ηµεροµηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από 
την υποβολή της προσφοράς. 

(γ) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση 
µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της εταιρείας, που έχει συντελεστεί το 
αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της 
υποψηφιότητας. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενηµερωµένα, από την 
ανακηρυχθείσα ανάδοχο εταιρεία, πριν από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (β) και (γ) πρέπει να προκύπτει 
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της εταιρείας, η 
οποία να έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από 
την υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο 
αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας της Διαγωνιζόμενης εταιρείας και να 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
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V. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, εφόσον σύμφωνα 
με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για 
το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού 
προσώπου, πρέπει να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους : 

(α) Βεβαίωση (ή ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (α) της 
ανωτέρω περ. (3). 

(β) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της 
ανώνυµης εταιρείας, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (β) της ανωτέρω περ. 
(3). 

(γ) Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, 
υποχρεούται να προσκοµίσει, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (γ) της 
ανωτέρω περ. (3), σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα 
τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους 
για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή 
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά 
νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας της υποψήφιας εταιρείας και 
να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

VI. Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι 
έχουν τηρήσει τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παράγ. 5 του π.δ 82/1996, όπως 
τροποποιηµένο ισχύει. 

Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν 
ισχύει ως προς τις εταιρείες που είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών – 
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 

Εκτός  από  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά,    οι συµµετέχουσες στο διαγωνισµό 
εταιρείες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής 
µορφής οντότητες, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εµπρόθεσµα και κάθε 
άλλο συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 3310/2005 
και του π.δ 82/1996, όπως τροποποιηµένες ισχύουν. 

Η  συµµόρφωση  προς  τις  υποχρεώσεις  των προηγούµενων παραγράφων 
αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή συµµετοχή της ανώνυµης εταιρείας ή 
κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής 
οντότητας στην οποία µετέχει ανώνυµη εταιρεία, στον παρόντα διαγωνισµό. 
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Η  Αναθέτουσα  Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 3310/2005, ελέγχει, επί  ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη 
διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα 
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005, όπως 
αυτό συµπληρώθηκε µε την παράγ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3414/2005. Στην 
περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αµέσως µετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων.  

13.3. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι 
παραπάνω λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται σε κάθε Μέλος αυτής χωριστά και 
σε περίπτωση συνδρομής έστω και ενός, συμπαρασύρουν την υποψηφιότητα 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

13.4. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
Yποφακέλου « Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» που έχουν 
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν 
στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική τους υποβολή είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο Οικονομικό Φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι, τα  
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

Άρθρο 14- Υποφάκελος Α’ - Περιεχόμενο 2ης Ενότητας «Χρηματοοικονομική 
Επάρκεια».  

14.1. Απαιτήσεις για την Χρηματοοικονομική Επάρκεια του Οικονομικού Φορέα : 

Με δεδομένη την αναγκαιότητα, την πολυπλοκότητα και τη σοβαρότητα της 
Προμήθειας οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη 
χρηματοοικονομική επάρκεια και φερεγγυότητα ώστε να μπορούν να 
αναλάβουν την έγκαιρη και προσήκουσα υλοποίηση αυτού. Προς απόδειξη της 
χρηματοοικονομικής ευρωστίας τους οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να 
υποβάλλουν, τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

14.1.1. Τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του Οικονομικού 
Φορέα ύψους 30% του αθροίσματος του προϋπολογισμού, χωρίς το ΦΠΑ, όλων 
των ειδών ή της ομάδας ειδών για τα οποία ο συγκεκριμένος Οικονομικός 
Φορέας συμμετέχει.  

14.1.2. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) 
προηγούμενων ετών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών 
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
Οικονομικός Φορέας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ο 
ισολογισμός του προηγούμενου έτους, τότε προσκομίζεται ο ισολογισμός των 
τριών (3) προηγούμενων ετών αυτού. Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα διάθεσης κερδών 
(σε εταιρικό και, εφόσον υπάρχουν, σε ενοποιημένο επίπεδο) του 
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Διαγωνιζόμενου κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις (2012, 2013, 2014). Σε 
περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου 
Εισοδήματος (Income Tax Filings)  και Εκκαθαριστικά σημειώματα (Income Tax 
Returns), ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά.  

Οι οικονομικές καταστάσεις των νομικών προσώπων πρέπει να είναι ελεγμένες 
από ορκωτό ελεγκτή και υποβάλλονται σε επικυρωμένα αντίγραφα, όπως 
δημοσιεύτηκαν νομίμως. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει νομική υποχρέωση 
δημοσίευσης και ελέγχου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με 
κάποιο νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση ορκωτού 
ελεγκτή συνοδευόμενη από υπογεγραμμένες οικονομικές καταστάσεις που 
αποτυπώνουν την περιουσιακή διάρθρωση του εν λόγω νομικού προσώπου για 
την αντίστοιχη περίοδο. 

14.1.3. Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα 
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης, για τις τρεις (3) 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις. Ο Μέσος Όρος του κύκλου εργασιών του 
Οικονομικού Φορέα, όπως αυτός απεικονίζεται στις οικονομικές του 
καταστάσεις κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, πρέπει να είναι 
ίσος ή μεγαλύτερος από το 30% του αθροίσματος του προϋπολογισμού όλων 
των ειδών ή της ομάδας ειδών για τα οποία ο συγκεκριμένος Οικονομικός 
Φορέας συμμετέχει.  

14.1.4. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω 14.1.2. και 14.1.3. δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Ειδικότερα για την περίπτωση (14.1.3) και εφόσον ο 
Οικονομικός Φορέας στηρίζεται στις δυνατότητες πλέον του ενός Φορέων, 
διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να πληρείται η απαίτηση στην παρούσα, 
λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των μέσων όρων του κύκλου εργασιών στον 
τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης, για τις τρεις 
(3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, όλων των συμμετεχόντων σε αυτή 
σταθμισμένων ανάλογα με τον αριθμό αυτών. Το άθροισμα που προκύπτει 
πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 30% του αθροίσματος του 
προϋπολογισμού όλων των ειδών ή ομάδας ειδών για τα οποία ο 
συγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας συμμετείχε.  

14.2. Επίκληση δάνειας χρηματοοικονομικής επάρκειας:  

Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς στηρίζονται στη χρηματοοικονομική επάρκεια 
τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης 
των δεσμών τους με αυτούς, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή 
ότι έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών (δάνεια 
χρηματοοικονομική επάρκεια). 

14.2.1. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου φορέα (δανείζοντος) κατά τα 
ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση στην προσφορά: 
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(i) Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την 
Αναθέτουσα Αρχή με την οποία αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής 
των απαραίτητων  οικονομικών πόρων προς τον Οικονομικό Φορέα σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε αυτόν. 

(ii) Έγγραφης συμφωνίας, με προγενέστερη της κατάθεσης των 
δικαιολογητικών της προσφοράς ημερομηνία, μεταξύ τρίτου και Οικονομικού 
Φορέα ή μέλους αυτού, από την οποία αποδεικνύεται ότι ο τρίτος δεσμεύεται 
να παρέχει την επικαλεσθείσα από τον Οικονομικό Φορέα χρηματοοικονομική 
επάρκεια για την εκτέλεση των αναληφθησομένων συμβατικών υποχρεώσεων 
για όλη τη διάρκεια της Προμήθειας.   

(iii) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (14.1) από τα οποία αποδεικνύεται η 
χρηματοοικονομική επάρκεια του τρίτου.  

(iv) Νομιμοποιητικά Έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη 
σύσταση και λειτουργία του δανείζοντος τρίτου και αφετέρου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας 
παράλληλα να υποβάλει προσφορά αυτοτελώς ή/και ως μέλος 
Ένωσης/Κοινοπραξίας, ή/και να στηρίξει τη χρηματοοικονομική επάρκεια 
άλλου Οικονομικού Φορέα που συμμετέχει στον Διαγωνισμό. Επί ποινή 
απορρίψεως του συνόλου των κατατεθειμένων προσφορών στις οποίες 
συμμετέχει ο Οικονομικός Φορέας και αποκλεισμού του από το 
Διαγωνισμό, δεν δύνανται να συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου 
Οικονομικού Φορέα άνω της μίας ιδιότητας εκ των προαναφερθεισών. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
Yποφακέλου « Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» που 
έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ηλεκτρονική τους υποβολή είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο Οικονομικό Φορέα και κατά συνέπεια 
δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι, τα  
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Άρθρο 15. Υποφάκελος Α’ - Περιεχόμενο 3ης Ενότητας «Ειδική Επαγγελματική 
Εμπειρία - Τεχνική Ικανότητα» 

Λόγω της ειδικής φύσης της Προμήθειας, για την παραδεκτή συμμετοχή τους οι 
Οικονομικοί Φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική επαγγελματική εμπειρία και τεχνική 
ικανότητα κατά τα τρία (3) τελευταία έτη στο αντικείμενο των δραστικών ουσιών.  

Επισημαίνεται η υποχρέωση των Οικονομικών Φορέων περί συμπλήρωσης και 
προσκόμισης με την υποβαλλόμενη προσφορά τους του Παραρτήματος Δ΄ της 
παρούσας.  

15.1. Απαιτήσεις για την ειδική επαγγελματική εμπειρία του Οικονομικού Φορέα : 
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15.1.1. Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας του Οικονομικού Φορέα, καθώς 
και των τυχόν προσώπων που έχουν αναλάβει να συμβληθούν μαζί του για την 
υλοποίηση της Προμήθειας. 

15.1.2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας. Σε περίπτωση 
συμμετοχής αλλοδαπών εταιρειών με οποιοδήποτε τρόπο (είτε αυτοτελώς, είτε 
ως μέλη Ενώσεων/Κοινοπραξίας, είτε ως παρέχουσα δάνεια εμπειρία) το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό εγγραφής απαιτείται με την υποβολή της προσφοράς 
σε επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα.  

15.1.3. Αναλυτικό κατάλογο με τη μορφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της 
παρούσας, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις, εντός 
ή/και εκτός Ελλάδος για τις προσφερόμενες δραστικές ουσίες των τριών (3) 
τελευταίων ετών. Από τις παραδόσεις αυτές πρέπει να προκύπτει, ότι η 
παραδοθείσα ποσότητα είναι ίση ή μεγαλύτερη του 30% του συνόλου της 
ποσότητας για την οποία εν προκειμένω συμμετέχει ο Οικονομικός Φορέας.      

Στον ανωτέρω κατάλογο γίνεται  ειδική μνεία για κάθε παράδοση: 

α) του παραλήπτη του προσφερόμενου αγαθού, είτε εμπίπτει στο δημόσιο τομέα 
είτε στον ιδιωτικό τομέα, 

β) της ημερομηνίας παράδοσης, 
γ) της ποσότητας παράδοσης ανά ημερομηνία.  

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επικυρωμένα αντίγραφα, όπως ο νόμος ορίζει: 

α) Με βεβαίωση από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν είναι Δημόσια Αρχή, υπέρ του 
οποίου πραγματοποιήθηκε η προμήθεια των προσφερόμενων δραστικών 
ουσιών, ότι αυτές παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης, η οποία να έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. 

β) Με τα αντίστοιχα παραστατικά, εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας (πχ 
ιδιωτική κλινική ή ιατρικό κέντρο), ή άλλο ανάλογο αποδεικτικό στοιχείο το 
οποίο αποδεικνύει την επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας των 
προσφερόμενων δραστικών που επικαλείται ο Οικονομικός Φορέας προς 
απόδειξη της επάρκειας και ικανότητάς του.   

15.2.   Απαιτήσεις για την Τεχνική Ικανότητα του Οικονομικού Φορέα : 

Για την απόδειξη της Τεχνικής Ικανότητας του Οικονομικού Φορέα απαιτείται η 
προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών : 

15.2.1. Άδειας κυκλοφορίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτής για το σκεύασμα κάθε 
δραστικής ουσίας που συμμετέχει ο Οικονομικός Φορέας.  Η άδεια κυκλοφορίας, 
όπως ισχύει με τις τυχόν τροποποιήσεις της, πρέπει να είναι διαρκώς εν ισχύι σε 
όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Στην περίπτωση που 
Οικονομικός Φορέας κηρυχθεί Ανάδοχος, η άδεια κυκλοφορίας πρέπει να είναι 
σε ισχύ κατά τους χρόνους της κατακύρωσης σε αυτόν του Διαγωνισμού, της 
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κατάρτισης της Συμφωνίας Πλαίσιο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
[συμπεριλαμβανομένου και του ενός (1) επιπλέον έτους του δικαιώματος 
προαίρεσης], της κατάρτισης των Εκτελεστικών Συμβάσεων και σε όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσής τους, συμπεριλαμβάνων τυχόν χρόνων επέκτασης των 
συμβατικών χρόνων τους ή μετάθεσης παράδοσης της Προμήθειας. Σε 
περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας, όπως ισχύει με τις τυχόν τροποποιήσεις 
της, λήξει σε κάποιον από τους ανωτέρω χρόνους, ο Οικονομικός Φορέας 
υποχρεούται να προσκομίσει εμπροθέσμως, πριν την εκπνοή της εν λόγω 
άδειας, την ανανέωσή της  στην Αναθέτουσα Αρχή.  

15.2.2. Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης με τους Κανόνες Καλής Παραγωγής 
(GMP certificate) για το εργοστάσιο παραγωγής ή συσκευασίας, το οποίο έχει 
εκδοθεί από τον Ε.Ο.Φ. ή από άλλη αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Αρχή, εντός των 
τελευταίων τριών (3) ετών και πρέπει ισχύει καθ’όλη τη διάρκεια του 
Διαγωνισμού και της Συμφωνίας Πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προαίρεσης.  

15.2.3. Υπεύθυνης δήλωσης:  

 (i) Καταγωγής των προσφερόμενων προϊόντων και δήλωσης της επιχείρησης 
κατασκευής του τελικού προϊόντος :  

α) Εφόσον ο Οικονομικός Φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, 
δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευάσει το 
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της, 
β) Εφόσον ο Οικονομικός Φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε 
δική του επιχειρηματική μονάδα, δηλώνεται : 
• H επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο 
προϊόν και ο τόπος εγκατάστασής της.  
• Ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση  στην 
οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής 
του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 
αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, 
σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 
αποδοχή. 

(ii) Αποδοχής της υποχρέωσης του Οικονομικού Φορέα να ενημερώσει αμελλητί 
την Αναθέτουσα Αρχή εάν τεθούν ή αλλάξουν, έπειτα από νέα επιθεώρηση, οι 
παρατηρήσεις στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με τους Κανόνες Καλής 
Παραγωγής (GMP certificate). 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

15.2.4. Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης με τους Κανόνες Ορθής Πρακτικής στη 
διανομή Φαρμάκων (GDP certificate). 

15.2.5. Για τα προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλο Κράτος μέλος της 
ΕΕ, ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκου (ΚΑΚ) ή ο Τοπικός Αντιπρόσωπος 
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υποχρεούται σε προσκόμιση της  άδειας χονδρικής πώλησης ή ειδικής άδειας 
σε ισχύ επιχείρησης, για τη χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, με την οποία συνεργάζεται. 

15.3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από υποψήφιο που δεν είναι ο 
ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
(πιστοποιητικά), αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και 
προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα.   

15.4. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, ταυτοχρόνως με την υποβολή της υποβάλλουν και τα 
ανωτέρω (15.1. και 15.2.) κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε Οικονομικό 
Φορέα που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.  Ειδικότερα για την 
περίπτωση (15.1.3) και εφόσον ο Οικονομικός Φορέας στηρίζεται στις 
δυνατότητες πλέον του ενός Φορέων, διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να 
πληρείται η απαίτηση στην παρούσα, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των 
παραδόσεων των δραστικών ουσιών, κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, όλων των 
Φορέων σταθμισμένων ανάλογα με τον αριθμό αυτών. Το άθροισμα που 
προκύπτει πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 30% της συνολικής 
ποσότητας της δραστικής ουσίας για την οποία ο Οικονομικός Φορέας 
συμμετέχει.  

15.5. Επίκληση δάνειας τεχνικής ικανότητας : 

15.5.1. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων 
φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς,  πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή, ότι 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους την απαιτούμενη 
τεχνική ικανότητα, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
αυτών (δάνεια τεχνική ικανότητα). 

15.5.2. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου φορέα (δανείζοντος) κατά τα 
ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση στην προσφορά: 

(i) Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την 
Αναθέτουσα Αρχή με την οποία αυτός αναλαμβάνει, σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύμβασης σε αυτόν, την προμήθεια των προσφερόμενων δραστικών 
ουσιών στον Οικονομικό Φορέα και για χρονικό διάστημα μέχρι και την 
ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού προς την Αναθέτουσα 
Αρχή.  
(ii) Έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, με προγενέστερη της κατάθεσης των 
δικαιολογητικών ημερομηνία, μεταξύ τρίτου και του Οικονομικού Φορέα ή 
μέλους αυτού από την οποία αποδεικνύεται, ότι ο τρίτος δεσμεύεται να 
αναλάβει την προμήθεια των προσφερόμενων δραστικών ουσιών στον 
Οικονομικό Φορέα και για χρονικό διάστημα μέχρι και την ολοκλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεων αυτού προς την Αναθέτουσα Αρχή.  
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(iii) Νομιμοποιητικά Έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη 
σύσταση και λειτουργία του δανείζοντος τρίτου και αφετέρου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 
(iv) Όλα τα παραπάνω (15.1. και 15.2.) δικαιολογητικά από τα οποία 
αποδεικνύεται η ειδική επαγγελματική εμπειρία και η τεχνική ικανότητα του 
τρίτου.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
Yποφακέλου « Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» που 
έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ηλεκτρονική τους υποβολή είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο Οικονομικό Φορέα και κατά συνέπεια 
δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι, τα  
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Άρθρο 16. Υποφάκελος Α’ Περιεχόμενο 4ης Ενότητας «Τεχνική Προσφορά» 

Στην ενότητα αυτή, ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την 
τεχνική του πρόταση για την υλοποίηση της Προμήθειας. Επίσης, ο 
Διαγωνιζόμενος με την προσφορά του πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά όλα όσα 
απαιτούνται και περιγράφονται στο Παράρτημα Α1  Τεχνικές  Προδιαγραφές 
και στην έκταση που απαιτείται για την πληρότητα της προσφοράς. 

16.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον Διαγωνιζόμενο.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο Διαγωνιζόμενος καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Διαγωνιζόμενος επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Περιλαμβάνονται ειδικότερα: 

 Πλήρες και λεπτομερές επίσημο απαντητικό σημείωμα με αναλυτικές και 
τεκμηριωμένες απαντήσεις (παραπομπές) σε όλα τα άρθρα και σημεία του 
Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, με συμπληρωμένους τους Πίνακες Κριτηρίων 
Συμμόρφωσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α1 του Τεύχους Τεχνικών 
Προδιαγραφών. Η τεκμηρίωση γίνεται με συγκεκριμένη παραπομπή στο τεχνικό 
εγχειρίδιο ή φυλλάδιο οδηγιών, με σαφή επισήμανση τυχόν διαφοροποιήσεων 
από τα προδιαγραφόμενα.  
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Οποιαδήποτε άλλη τεχνική πληροφορία ή στοιχεία είναι κατά την κρίση του 
Διαγωνιζομένου σημαντικά ή χρήσιμα.  

16.4. Τα πρωτότυπα φύλλα οδηγιών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
.pdf, και πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα ως άνω 
φύλλα οδηγιών δεν είναι πρωτότυπα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση στην ελληνική γλώσσα, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται με τα στοιχεία των φύλλων οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου. 

16.5. Τα ανωτέρω ηλεκτρονικά κατατεθειμένα πρωτότυπα φύλλα οδηγιών, καθώς 
και τα πρωτότυπα δείγματα συσκευασιών (mock-ups), απαιτείται εντός της 
προθεσμίας τριών(3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της προσφοράς να 
προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Φύλλα Οδηγιών και mock – 
ups» στην Αναθέτουσα Αρχή (με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).  

16.6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 
Οικονομικού Φορέα, τα οποία δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο 
Οικονομικό Φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή (ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι τα  πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς), υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

16.7. Στη τεχνική προσφορά δεν επιτρέπονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν 
εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν) 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Άρθρο 17. Περιεχόμενο Υποφακέλου Β΄ «Υποφάκελος Β’ -Οικονομική 
Προσφορά» 

Περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του Οικονομικού Φορέα, η οποία 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον Υποφάκελο Β’ « Υποφάκελος Β΄ - Οικονομική 
Προσφορά».  

17.1. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με συμπλήρωση της αντίστοιχης ειδική 
ηλεκτρονικής φόρμας του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν 
να περιλάβουν στον «Υποφάκελος Β΄-Οικονομική Προσφορά» τον Πίνακα 
Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτός εξάγεται από το ΕΣΗΔΗΣ. Η 
οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της παρούσας 
ενότητας και με την υποχρεωτική συμπλήρωση των ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένων πινάκων που παρατίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ.  

Ως οικονομική προσφορά νοείται : Τα μερικά και συνολικά ποσά που 
αναγράφονται στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτός εξάγεται 
από το ΕΣΗΔΗΣ. 
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Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον Οικονομικό Φορέα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως 
ορίζεται στο Άρθρο 18 του Μέρους Α’ σε συνδυασμό με τα Άρθρα 5 και 6 του 
Μέρους Β’. 

17.2. Η οικονομική προσφορά Οικονομικού Φορέα δεν επιτρέπεται να είναι 
σωρευτικώς:   

(i) Ανώτερη του προϋπολογισμού της Διακήρυξης, εφόσον συμμετέχει για το 
σύνολο των δραστικών ουσιών.  

(ii) Ανώτερη του προϋπολογισμού που η Διακήρυξη προβλέπει για το 
συγκεκριμένο είδος ή ομάδα είδους δραστικής ουσίας, εφόσον ο Οικονομικός 
Φορέας  συμμετέχει για συγκεκριμένο είδος ή ομάδα είδους δραστικής ουσίας.   

 (iii) Ανώτερη από τη νοσοκομειακή τιμή για κάθε δραστική ουσία του Δελτίου 
Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, όπως αυτή ίσχυε κατά την τελευταία 
ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού. Οι οικονομικές 
προσφορές που είναι ανώτερες από την κατά τα ανωτέρω τιμή απορρίπτονται. 

17.3. Αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών (αρθρ. 52 π.δ. 60/2007) 

17.3.1. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η προσφερόμενη οικονομική προσφορά 
είναι μικρότερη του 70% του μέσου όρου των αποδεκτών Οικονομικών 
Προσφορών, είναι δυνατόν να ζητηθεί έγγραφη αιτιολόγηση του κόστους της 
Οικονομικής Προσφοράς. Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι δύο, τότε η 
ανάγκη για τις παραπάνω διευκρινήσεις προκύπτει για τη χαμηλότερη 
οικονομική προσφορά, εφόσον είναι κατώτερη του 65% της έτερης Οικονομικής 
Προσφοράς.  

17.3.2. Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως :  

(i) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου υλοποίησης της προμήθειας,  
(ii) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο Οικονομικός Φορέας για την παροχή των προσφερόμενων 
προϊόντων,  
(iii) την πρωτοτυπία των προϊόντων, που προτείνει ο Οικονομικός Φορέας,  
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(iv) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο κατασκευής των προσφερόμενων 
προϊόντων  
(v) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον Οικονομικό Φορέα. 

17.3.3. Η  Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τη σύνθεση της προσφοράς και την 
αντιστοιχία τεχνικής και οικονομικής προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων 
δικαιολογητικών. 

17.3.4. Εφόσον η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον Οικονομικό 
Φορέα, η προσφορά μπορεί να απορριφθεί αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που ενσωματώνεται 
στην αξιολόγηση των προσφορών μόνο μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο 
Οικονομικός Φορέας δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς 
προθεσμίας την οποία τάσσει η Επιτροπή Διαγωνισμού, ότι η εν λόγω ενίσχυση 
χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή 
απορρίψει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικά την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Άρθρο 18. Τιμές προσφορών – Νόμισμα 

18.1. Τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά 
την διάρκεια του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της 
διάρκειας της Προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς δεν δικαιούνται, κατά τη 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν 
νέους πίνακες Οικονομικής Προσφοράς ή να τους τροποποιήσουν.  

18.2. Η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται μόνον σε ευρώ (€) και περιλαμβάνει 
το συνολικό ποσό, έναντι του οποίου ο Οικονομικός Φορέας εκτελεί την 
Προμήθεια, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράδοση της προμήθειας 
ελεύθερης μέχρι και εντός των αποθηκών των Φορέων Προορισμού.  

18.3. Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με 
ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

18.4. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ (€) επιτρέπεται να γίνεται με δύο δεκαδικά 
ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
μικρότερο του πέντε. 

18.5. Εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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18.6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

18.7. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπομένων 
επιβαρύνσεων και δαπανών του Οικονομικού Φορέα για την πλήρη εκτέλεση 
της Προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως νόμιμων 
επιβαρύνσεων των προσφερόμενων προϊόντων, των υποχρεώσεων προς 
τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς, κ.λ.π. πλην ΦΠΑ), και του 
συνόλου των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχολήσει. Η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Οικονομικούς 
Φορείς στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι 
δε Οικονομικοί Φορείς υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

18.8. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω 
τιμής υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα. 

18.9. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 17.2.  

18.10. Dumping  – εξαγωγικές επιδοτήσεις : 

(α) Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί αιτιολογημένα 
ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του 
προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του  προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή 
ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 
Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων 
της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.  

(β) Οι Οικονομικοί Φορείς  κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων 
χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να 
δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι 
αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής 
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. 

(γ) Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, 
την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη 
Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον 
χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την 
Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

18.11. Υπενθυμίζεται ότι ο Ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που ενδέχεται να 
προκύψει από μεταβολές των επιτοκίων, πληθωρισμού, συναλλαγματικών 
ισοτιμιών και κάθε άλλου στοιχείου το οποίο δύναται να επηρεάσει την τιμή της 
προμήθειας που απαιτείται για την υλοποίηση της Προμήθειας. 
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18.12. Στην προσφορά  του Οικονομικού Φορέα χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι  
υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν  ως και κάθε άλλη 
τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση.  

18.13. Η σύγκριση των προσφορών γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής 
προσφοράς, ανά είδος, ή ομάδα ειδών χωρίς ΦΠΑ.   

18.14. Οι προσφορές δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για όσο χρόνο αυτές 
ισχύουν.  

18.15. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που 
κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι 
γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια 
εταιρεία του προϊόντος. 

 

Άρθρο 19. Επιτροπή Διαγωνισμού 

19.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαγωνισμών (ΕΔΑ) η οποία συστήνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η 
Επιτροπή είναι αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των ηλεκτρονικών 
προσφορών, για τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών καθώς και για την 
αξιολόγηση των προτάσεων των Διαγωνιζομένων σύμφωνα με τα Τεύχη 
Δημοπράτησης και τη διατύπωση σχετικής εισήγησης προς την Αναθέτουσα 
Αρχή.  

19.2. Η ΕΔΑ  γνωμοδοτεί πέραν των θεμάτων αξιολόγησης των προσφορών και 
για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και 
κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.  

Άρθρο 20. Διαδικασία διεξαγωγής Διαγωνισμού 

20.1. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που διαπιστώνεται μετά από 
έλεγχο,  συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Οικονομικού Φορέα εκείνου του 
οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Προσφορές που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης 
αποκλείονται. 

20.1.1. Κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της ΕΔΑ η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 
να ζητήσει εγγράφως τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση υποβληθέντων 
δικαιολογητικών σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και οι Οικονομικοί Φορείς υποχρεούνται 
να τα προσκομίσουν συμπληρωμένα ή διορθωμένα μέσα στην προθεσμία 
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που έχει ταχθεί. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από 
την ΕΔΑ, δεν προσκομισθούν προσηκόντως μέσα στην παραπάνω 
προθεσμία, η προσφορά απορρίπτεται. 

20.1.2. Έγγραφες διευκρινήσεις παρέχονται από τους Οικονομικούς Φορείς μόνον 
όταν ζητούνται από την ΕΔΑ και λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Η παροχή διευκρινήσεων στην 
περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική για τον Οικονομικό Φορέα και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά. 

20.1.3. Για τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο, οι Οικονομικοί Φορείς 
αξιολογούνται  με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής ανά 
είδος ή ομάδα είδους δραστικής ουσίας υπό τον όρο ότι τα προσφερόμενα 
προϊόντα ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της παρούσας.  

20.1.4. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους των Τευχών 
Δημοπράτησης απορρίπτονται. 

20.1.5. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι Οικονομικοί Φορείς 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και των 
σχετικών κατατεθειμένων εγγράφων και δικαιολογητικών, πλην αυτών που 
έχουν επισημανθεί ως εμπιστευτικά. 

20.1.6. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και 
πληροφορίες που σχετίζονται με το τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο Οικονομικού 
Φορέα ή μέλους του, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θίγει 
τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να σημάνει  την 
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και η ΕΔΑ ενημερώνεται κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.   

20.1.7. Διευκρινίζεται ότι η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει ειδικά, επιμέρους 
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του Οικονομικού Φορέα που 
αναφέρονται στην Προσφορά του και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
αφορά την τεχνική πρόταση ή τα σχέδια που τη συνοδεύουν. 

20.2.  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

20.2.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  2.3.2016, ημέρα 
Δευτέρα  και ώρα 10:00΄  ,  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο 
των ηλεκτρονικών Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής 
Προσφοράς». Οι ηλεκτρονικοί Υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται σε αυτούς των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 
αυτών στοιχείων. 
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20.2.2. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς», οι Οικονομικοί Φορείς 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι Συμμετέχοντες των οποίων οι 
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να 
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν στην προσφορά κάθε 
Διαγωνιζόμενου με αύξουσα σειρά.  

20.3. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα: 

 (ι) Η ΕΔΑ, που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πιστοποιημένοι χρήστες 
του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών, προκειμένου να 
διαπιστώσει κατά πόσον οι Οικονομικοί Φορείς πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. 

 Κατά την εξέταση του περιεχομένου του Υποφακέλου Α’ «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς», η ΕΔΑ ελέγχει διαδοχικά την πληρότητα 
των δικαιολογητικών κάθε επιμέρους Ενότητας, αν πληρούνται δηλαδή τα 
κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας, ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας και 
τεχνικής ικανότητας του Οικονομικού Φορέα. Ο έλεγχος περιορίζεται στη 
διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του Οικονομικού 
Φορέα (έλεγχος pass / fail). Σε περίπτωση που η ΕΔΑ κρίνει ότι κάποιος 
Οικονομικός Φορέας  δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής, δεν διενεργεί έλεγχο 
της τεχνικής προσφοράς του.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 
των Οικονομικών Φορέων, η ΕΔΑ, για όσους Οικονομικούς  Φορείς κρίθηκε ότι 
πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, προχωρεί στην αξιολόγηση του περιεχομένου 
της 4ης Ενότητας «Τεχνική Προσφορά» και αξιολογεί την τεχνική προσφορά 
αυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, ως αποδεκτή ή μη 
αποδεκτή. Σημειώνεται ότι στο στάδιο αυτό η ΕΔΑ δύναται να ζητά τη 
συνδρομή εμπειρογνωμόνων με γνωμοδότηση που παρέχεται χωρίς δικαίωμα 
ψήφου και χωρίς τη συμμετοχή του γνωμοδοτούντος στην Επιτροπή.   

Μετά το τέλος της αξιολόγησης του υποφακέλου Α’ «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς», η ΕΔΑ συντάσσει Πρακτικό με το οποίο 
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εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή τη λήψη απόφασης σχετικά με την 
αξιολόγηση των προσφορών.  

Στο Πρακτικό περιλαμβάνονται: 

- τα στοιχεία των Οικονομικών Φορέων που κρίθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια 
συμμετοχής, 
- τα στοιχεία των Οικονομικών Φορέων που αποκλείστηκαν από την περαιτέρω 
συμμετοχή στο Διαγωνισμό λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, 
καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού τους,  
- τα στοιχεία των Οικονομικών Φορέων  οι Τεχνικές Προσφορές των οποίων 
κρίθηκε ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και όρους των τεχνικών 
προδιαγραφών που προβλέπονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών,  
- τα στοιχεία των Οικονομικών Φορέων οι Τεχνικές Προσφορές των οποίων 
κρίθηκε ότι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και όρους των τεχνικών 
προδιαγραφών, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται ο 
αποκλεισμός τους.  

Το Πρακτικό της ΕΔΑ με την εισήγησή της για την αξιολόγηση του Υποφακέλου 
Α’ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς», υποβάλλεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά 
της γνωστοποιείται η απόφασή της, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
ΕΣΗΔΗΣ, στους Οικονομικούς Φορείς.  

(ιι) Στη συνέχεια, σε ώρα και ημέρα που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η 
αρμόδια ΕΔΑ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του Υποφακέλου Β’ 
«Οικονομική Προσφορά» των Διαγωνιζομένων που εξακολουθούν να 
μετέχουν στο Διαγωνισμό. 

Ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου του Υποφακέλου Β’ 
«Οικονομική Προσφορά» και  γίνεται ο συσχετισμός τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στα Τεύχη 
Δημοπράτησης.  

Σε περίπτωση ύπαρξης αποδεκτών προσφορών η ΕΔΑ  συντάσσει  Πρακτικό 
αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς στο οποίο περιλαμβάνεται ο τελικός 
Πίνακας Κατάταξης των Διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Το 
Πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση και 
γνωστοποιείται η απόφασή της, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, 
στους Διαγωνιζόμενους.  

Σε περίπτωση απόρριψης του συνόλου των προσφορών των Διαγωνιζομένων 
στο προηγούμενο στάδιο του Διαγωνισμού και μετά την εκδίκαση τυχόν 
προσφυγών, ο οικείος Υποφάκελος Β’ «Οικονομική Προσφορά» δεν 
αποσφραγίζεται. 

20.4. Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός 
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 Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή που 
διενεργεί το Διαγωνισμό, διενεργεί Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό με τους 
Διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές δεν έχουν απορριφθεί μέχρι και 
την κατ’αρχήν οικονομική τους αξιολόγηση.  

Η Αναθέτουσα Αρχή με πρόσκλησή της ζητά την έγγραφη επιβεβαίωση της 
συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό των Διαγωνιζόμενων, των 
οποίων οι προσφορές δεν έχουν απορριφθεί μέχρι και την κατ΄αρχήν 
οικονομική αξιολόγησή τους. Η διενέργεια του Πλειστηριασμού ορίζεται 
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες μέρες από την αποστολή της ως άνω 
πρόσκλησης (παρ. 7, αρθ. 22Β, π.δ. 118/2007). 

 Την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού παρακολουθεί η ΕΔΑ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 9  του ν. 4038/2012, που συμπληρώνει  το 
π.δ. 118/2007  με την προσθήκη  του άρθρου 22Β. 

 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, το Σύστημα 
παρέχει έγγραφη πλήρη και αναλυτική αναφορά, για το αποτέλεσμα του 
Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. Η ΕΔΑ συντάσσει  Πρακτικό στο οποίο 
αποτυπώνονται οι προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά της 
τελικής προσφερόμενης τιμής κάθε Διαγωνιζόμενου, όπως αυτές 
διαμορφώθηκαν ύστερα και από τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού 
Πλειστηριασμού και με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους 
Διαγωνιζόμενους. Η χαμηλότερη τιμή, ανά είδος ή/και ομάδα είδους προμήθειας 
(χωρίς ΦΠΑ),  λαμβάνεται υπόψη  για  τη σύγκριση και κατάταξη των 
προσφορών. 

  Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγράφως σε δύο αντίγραφα 
στην Αναθέτουσα Αρχή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα λήξης του 
Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα 
προσφερόμενη τιμή ανά είδος ή/και ομάδα είδους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην YA 1862/12 (B΄/680/8-3-2012). 

20.4.1. Διαδικασία και όροι διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού:  

Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός διεξάγεται για λογαριασμό της Αναθέτουσας 
Αρχής αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πύλη του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων  Προμηθειών  (Σύστημα). 

Ι.  Ορισμοί :  

(i) Συμμετέχοντες :   
Δικαίωμα συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό έχουν όλοι οι 
Διαγωνιζόμενοι  των  οποίων  οι  ηλεκτρονικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 
και είναι  σε  ισχύ. 
Συμμετέχοντες στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό είναι όσοι εκ των ανωτέρω  
Υποψηφίων, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στον Ηλεκτρονικό 
Πλειστηριασμό, κατόπιν  σχετικής  πρόσκλησης  από  την  Αναθέτουσα Αρχή. 
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(ii)  Αποδεκτή  προσφορά:  
Αποδεκτή προσφορά, ορίζεται αυτή που ικανοποιεί ταυτόχρονα τα εξής δύο 
κριτήρια: 
α. Είναι   χρονικά   έγκυρη,  δηλαδή  καταγράφεται η εισαγωγή της στο Σύστημα 
εντός του χρόνου διάρκειας του Πλειστηριασμού και των τυχόν παρατάσεών 
του. Ο χρόνος μετρά αποκλειστικά από το χρόνο εισαγωγής/άφιξης της 
προσφοράς στο Σύστημα. 
β. Βελτιώνει τη συνολική τιμή ανά είδος ή ομάδα είδους, που έχει προσφέρει ο 
Διαγωνιζόμενος, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 
είδους δαπάνη για παράδοση αυτών ελευθέρων, χωρίς ΦΠΑ, τουλάχιστον κατά  
ποσό ίσο με το «βήμα», όπως  ορίζεται  κατωτέρω (ΙV.iii).  
Ειδικά η πρώτη προσφορά στο σύστημα γίνεται αποδεκτή εφόσον βελτιώνει το 
τίμημα εκκίνησης (ΙV ii) που ισούται με το ανά είδος ή ομάδα είδους, 
προσφερόμενο τίμημα του Διαγωνιζόμενου που αναδείχθηκε καταρχήν 
μειοδότης κατά την πρώτη πλήρη αξιολόγηση τουλάχιστον κατά ποσό ίσο με το 
βήμα που έχει οριστεί.  
Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια 
ένδειξη (μήνυμα) στην οθόνη του Διαγωνιζόμενου, για το εάν αυτή έχει γίνει 
αποδεκτή ή όχι. Προσφορά που δεν ικανοποιεί τα  ανωτέρω  κριτήρια  δεν 
γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα και θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο του Πλειστηριασμού. 

iii) Ενεργή προσφορά:  
Ενεργή προσφορά είναι η τελευταία χρονικά αποδεκτή προσφορά κάθε 
Διαγωνιζόμενου στο Σύστημα.    

ΙΙ.  Όροι  που  διέπουν τον  Ηλεκτρονικό  Πλειστηριασμό : 

(i) Γλώσσα 
Ο Πλειστηριασμός διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.  

(ii) Νόμισμα 
Το νόμισμα με βάση  το  οποίο  διεξάγεται  ο Ηλεκτρονικός  Πλειστηριασμός 
είναι το  ΕΥΡΩ.  
Οι προσφερόμενες τιμές κατά τη διάρκεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, 
είναι  χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 
κάθε είδους δαπάνη, για παράδοση των ειδών ελευθέρων και αφορούν στο 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, ανά είδος ή ομάδα είδους. 

(iii) Τύπος Πλειστηριασμού  
      Ο Πλειστηριασμός είναι “μειοδοτικού τύπου.” 

ΙΙΙ. Ειδικοί   όροι  του  Ηλεκτρονικού  Πλειστηριασμού : 

(i) Διάρκεια :  
Η διάρκεια του Πλειστηριασμού είναι 30 λεπτά. Εάν όμως, εντός του τελευταίου 
5λεπτου πριν από τη λήξη του χρόνου του Πλειστηριασμού υπάρχει προσφορά 
αποδεκτή στο Σύστημα και χαμηλότερη από την τρέχουσα βέλτιστη ενεργή  
προσφερθείσα  τιμή  στο  Σύστημα, ο χρόνος  διάρκειας του Πλειστηριασμού 
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παρατείνεται αυτομάτως για ένα 5λεπτο. Δεν υπάρχει περιορισμός στην 
ανανέωση των παρατάσεων. 

(ii) Τιμή  εκκίνησης :  
Τιμή εκκίνησης είναι η χαμηλότερη αποδεκτή, κατατεθείσα στη διενέργεια 
του Διαγωνισμού για τη Συμφωνία Πλαίσιο, ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά των Υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, 
χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή του συνόλου 
είδους ή ομάδας ειδών δραστικών ουσιών, όπως καθορίζεται  στη  
Διακήρυξη.  
Συνεπώς, κατά τη διάρκεια  του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού δεν επιτρέπεται 
η υποβολή καμίας προσφοράς που ξεπερνά την τιμή εκκίνησης.   

(iii) Βήμα  της δημοπρασίας : 
Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς Διαγωνιζόμενου αφορά στη προσφερθείσα 
τιμή από τον ίδιο τιμή και  μειώνει  την  τελευταία αποδεκτή προσφορά  του,  
τουλάχιστον κατά  0,5%. 

 
ΙV. Γενικοί όροι του  Ηλεκτρονικoύ  Πλειστηριασμoύ : 

(i) Κατά την διάρκεια του Πλειστηριασμού, κάθε Διαγωνιζόμενος που συμμετέχει, 
γνωρίζει τα κάτωθι  βασικά στοιχεία του Πλειστηριασμού :    
α. Την τιμή εκκίνησης. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή προσφοράς στο Σύστημα που 
ξεπερνά αυτό το ποσό. 
β. Την κατάταξή του στον Πλειστηριασμό (εφόσον αυτός καταθέσει αποδεκτή 
προσφορά στο Σύστημα).  
Η κατάταξη του κάθε Συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό συνδέεται τόσο με την  
προσφορά του όσο και με τη χρονική στιγμή κατάθεσης της προσφοράς. Για 
παράδειγμα εάν ένας Διαγωνιζόμενος υποβάλει την ίδια προσφορά με άλλον, 
προηγείται σε κατάταξη (ΘΕΣΗ) ο Διαγωνιζόμενος που χρονικά υπέβαλε 
πρώτος την προσφορά του, σύμφωνα με το χρόνο που η προσφορά 
παρελήφθη από το σύστημα. Ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει σε καμία περίπτωση τη 
δυνατότητα να γνωρίζει την καλύτερη υπάρχουσα προσφορά.  
γ. Τον υπολειπόμενο χρόνο διάρκειας του Πλειστηριασμού. 

(ii) Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, οι 
Διαγωνιζόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την ταυτότητα των 
προσφερόντων, τις άλλες τιμές που υποβάλλονται και τον αριθμό των 
Διαγωνιζόμενων. Οι Διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια 
στις προσφορές τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. 

iii) Οποιαδήποτε υποβολή στο Σύστημα, από καταγεγραμμένους Διαγωνιζόμενους, 
προσφερόμενης τιμής, σύμφωνης με τα οριζόμενα στην παρούσα θεωρείται 
νόμιμη και αποτελεί δεσμευτική δήλωση του Διαγωνιζόμενου στον Ηλεκτρονικό 
Πλειστηριασμό. 

iv) Οι προσφορές που υποβάλλονται στον Πλειστηριασμό δεν τελούν υπό 
προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς. 
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(v)  Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το Σύστημα δεν είναι  
δυνατόν να ανακληθεί και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες του ίδιου 
Διαγωνιζόμενου.  

(vi) Η χαμηλότερη προσφορά, που προκύπτει μετά το πέρας του Ηλεκτρονικού  
Πλειστηριασμού, δεν συνεπάγεται και αυτόματη κατακύρωση της Προμήθειας 
στον αντίστοιχο Διαγωνιζόμενο, αλλά αποτελεί μέρος της διαδικασίας στο 
πλαίσιο της  αξιολόγησης  των αποτελεσμάτων  του Διαγωνισμού.  

V. Χρονοδιάγραμμα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού 

Οι Διαγωνιζόμενοι στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό,  ειδοποιούνται από την 
Αναθέτουσα Αρχή για το χρονοδιάγραμμα του Πλειστηριασμού, το οποίο 
περιλαμβάνει την εκπαίδευση τους, την διεξαγωγή του εικονικού Πλειστηριασμού 
και την διεξαγωγή του πραγματικού Πλειστηριασμού.  

Ειδικότερα:  
Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σε κάθε Διαγωνιζόμενο πρόσκληση συμμετοχής 
στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό και φόρμα συλλογής στοιχείων με σκοπό την 
καταγραφή των χρηστών στο Σύστημα.  Οι  Διαγωνιζόμενοι που  έχουν δικαίωμα  
συμμετοχής οφείλουν να επιβεβαιώσουν εγγράφως τη  συμμετοχή τους σε όλα τα  
προκαταρκτικά στάδια της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, 
(εκπαίδευση και διεξαγωγή εικονικού Πλειστηριασμού) εντός δύο (2) εργασίμων 
ημερών από την  αποστολή  των  σχετικών προσκλήσεων.  
Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον Ηλεκτρονικό 
Πλειστηριασμό μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Πριν τον πραγματικό Πλειστηριασμό προηγείται  η εκπαίδευση, όπου δίδονται 
όλες οι απαιτούμενες διευκρινίσεις σχετικά με το σύστημα, καθώς και τεχνικές 
οδηγίες  χρήσης.  

Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί ο εικονικός Πλειστηριασμός, προκειμένου οι 
Διαγωνιζόμενοι να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τη διεξαγωγή του 
πραγματικού Πλειστηριασμού. Τονίζεται ότι οι Διαγωνιζόμενοι, προκειμένου να 
μην αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του πραγματικού 
Πλειστηριασμού, πρέπει να συμμετέχουν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον 
εικονικό Πλειστηριασμό. Η Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί το Διαγωνισμό δεν 
ευθύνεται για λανθασμένη εκ μέρους των Διαγωνιζόμενων χρήση του συστήματος. 

VI.   Υποδομή συμμετέχοντος 

Για τη συμμετοχή των Διαγωνιζομένων στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό 
απαιτείται η  ακόλουθη υποδομή: 

(i)   Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Ελάχιστες Απαιτήσεις 

Screen Requirements:  
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Resolution 1280x800 

Screen Colors 256 

Monitor Size οποιοδήποτε 

RAM Requirements 1 GB 

Processors (CPU) 1.4 MHz 

Remote Access ADSL 2 Mbps or faster 

Hard Drive Space 
Requirements 

20GB 

Software Requirements Microsoft IE 9  
Firefox 

 

(ii) ΔΙΚΤΥΟ  

Σύνδεση με την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών του Συστήματος  μέσω  
της  ηλεκτρονικής διεύθυνσης  http://www.promitheus.gov.gr 

- Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail  account).  
- Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιμή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης στο Internet. 

 
VII.   Εκπαίδευση υποψηφίων Διαγωνιζόμενων  

Πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, οι Διαγωνιζόμενοι 
παρακολουθούν ένα σύντομο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση του 
συστήματος Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών. Το σεμινάριο γίνεται μέσω του 
διαδικτύου ή τηλεφωνικά ή εφόσον είναι εφικτό με φυσική παρουσία των 
Διαγωνιζόμενων σε εκπαιδευτικό χώρο που τους υποδεικνύεται. Το σεμινάριο είναι 
το ίδιο για όλους τους Διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί 
αποδεκτές.  

Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται και μία δοκιμαστική/εικονική διεξαγωγή 
Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, όπου οι Διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
δοκιμάσουν το Ηλεκτρονικό Σύστημα Πλειστηριασμών με εικονικές τιμές. Η 
εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανάλυση της σύνδεσης με το σύστημα και την  
εξοικείωση με το σενάριο του Πλειστηριασμού. 
Περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό μέρος επιδεικνύεται η 
μεθοδολογία διασύνδεσης μέσω διαδικτύου στο σύστημα, καθώς και ο τρόπος 
υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος. 
Στο τέλος της εκπαίδευσης διανέμεται το εκπαιδευτικό  υλικό, το οποίο περιγράφει 
σε απλά και κατανοητά βήματα, τα στάδια, για τη συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου 
στον Πλειστηριασμό. 

ΙX.  Εικονικός Πλειστηριασμός 
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Στον εικονικό Πλειστηριασμό που ακολουθεί την εκπαίδευση, οι Διαγωνιζόμενοι 
έχουν την ευκαιρία : 
- να ελέγξουν την πρόσβαση διαδικτύου, στο Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Πλειστηριασμών από μία ή/και περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους 
- να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή προς επίλυσή τους πριν τον πραγματικό Πλειστηριασμό. Η 
επίλυση των τυχόν τεχνικών προβλημάτων γίνεται σε συνεργασία με τη Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ), αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία για το Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 

- να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιμότητα πολλαπλών και εναλλακτικών τρόπων 
διασύνδεσης και ότι οι ρυθμίσεις τους είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές, 

- να εξοικειωθούν με το σύστημα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, ώστε να μην 
έχουν ερωτήματα κατά την διάρκεια του πραγματικού Πλειστηριασμού.   

Οι Διαγωνιζόμενοι θεωρείται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα 
Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού μετά την ενημέρωση που γίνεται και τον εικονικό 
Πλειστηριασμό στον οποίο συμμετέχουν.  
Η Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί το Διαγωνισμό δεν ευθύνεται για τυχόν 
λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του Συστήματος κατά τη διεξαγωγή 
του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. 

X.  Βλάβες και τεχνικά προβλήματα 

Το  Σύστημα έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα ώστε να αποτρέψει την 
πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια του πραγματικού 
Πλειστηριασμού.  
Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα: 
(i)  Τεχνικό πρόβλημα του  Συστήματος :   

Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίζεται τεχνικό 
πρόβλημα, διακόπτεται/ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται σε νέο χρόνο  
(ημερομηνία και ώρα), τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί το 
Διαγωνισμό, γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου στους Διαγωνιζόμενους 
μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax) ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 (ii)  Τεχνικό πρόβλημα Διαγωνιζομένου :            
- Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση με το διαδίκτυο, βλάβη 
Η/Υ, κλπ) ενός Διαγωνιζόμενου, χρησιμοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική 
υποδομή του. 
- Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος 
υποδομής Διαγωνιζόμενου ή αδυναμίας υποβολής προσφερόμενης τιμής από 
Διαγωνιζόμενο. 

 

XI.  Εγγυήσεις 

- Η Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί τον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό δεν 
ευθύνεται και δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση έναντι των Διαγωνιζομένων ότι η 
πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους με το Σύστημα των Ηλεκτρονικών 
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Πλειστηριασμών είναι απρόσκοπτη, πλην των περιπτώσεων δόλου και βαριάς 
αμέλειας.   

- Η Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί τον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό δεν 
ευθύνεται για την μη παροχή ή την πλημμελή παροχή του Συστήματος, που 
οφείλεται ή σχετίζεται με γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα 
ελέγχου της ή και από ανωτέρα βία. 

 

Άρθρο 21. Κατάταξη Προσφορών 

21.1. Η  κατάταξη των προσφορών για την επιλογή των Αναδόχων µε τους 
οποίους συνάπτεται η Συμφωνία Πλαίσιο πραγματοποιείται ως εξής :  

α. Οι προσφορές των Διαγωνιζόμενων ανά είδος ή ομάδα είδους δραστικής 
ουσίας  ταξινομούνται κατ΄ αύξουσα σειρά βάσει του κριτηρίου αξιολόγησης, 
το οποίο είναι η χαμηλότερη τιµή.  
β. Από την κατάταξη αυτή επιλέγονται διαφορετικά σκευάσματα για κάθε 
είδος ή ομάδα είδους δραστικής ουσίας. Τα επιλεγέντα σκευάσματα 
αντιστοιχούν στις χαμηλότερες προσφερθείσες από τους Διαγωνιζόμενους 
τιμές και είναι τουλάχιστον τρία (3) διαφορετικά σκευάσματα για κάθε είδος ή 
ομάδα είδους δραστικής ουσίας, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός 
προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές 
που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης.  
γ. Εάν κατά την παραπάνω διαδικασία διαπιστωθεί η ύπαρξη ισότιµων 
προσφορών για είδος ή ομάδα είδους της ίδιας δραστικής ουσίας ισχύουν τα 
προβλεπόμενα κατωτέρω  υπό στοιχείο 21.2.    

 
Ειδικότερα: 
Οι οικονομικές προσφορές των Διαγωνιζομένων ανά είδος ή ομάδα είδους 
δραστικής ουσίας, ταξινομούνται σε αύξουσα σειρά βάσει του κριτηρίου 
αξιολόγησης, το οποίο είναι η χαμηλότερη τιµή.  

▪  Σε περίπτωση που για ένα είδος ή ομάδα είδους μίας δραστικής ουσίας προκύψουν 
τρεις (3) έγκυρες προσφορές Διαγωνιζομένων, η ποσότητα του είδους ή της 
ομάδας είδους της δραστικής ουσίας κατανέμεται στους Διαγωνιζόμενους με την 
χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή ως ακολούθως  :   

 (i) Ο πρώτος Ανάδοχος, δηλαδή ο Διαγωνιζόμενος που προσφέρει τη 
χαµηλότερη τιµή, λαμβάνει το 50% της προκηρυχθείσας ποσότητας της 
δραστικής ουσίας.    
 (ii) Ο δεύτερος Ανάδοχος, δηλαδή ο Διαγωνιζόμενος που προσφέρει τη 
δεύτερη χαµηλότερη τιµή, λαμβάνει το 30% της  προκηρυχθείσας ποσότητας 
της δραστικής ουσίας.     
 (iii) Ο τρίτος Ανάδοχος, δηλαδή ο Διαγωνιζόμενος που προσφέρει την τρίτη 
χαµηλότερη τιµή, λαμβάνει το 20% της προκηρυχθείσας ποσότητας της 
δραστικής ουσίας.      
(iv) Οι υπόλοιπες προσφορές απορρίπτονται. 
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  ▪ Σε περίπτωση που για ένα είδος ή ομάδα είδους μίας δραστικής ουσίας δεν 
υπάρχει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και 
αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης και 
προκύψουν μόνο δύο (2) έγκυρες προσφορές Διαγωνιζομένων, η ποσότητα 
του είδους ή της ομάδας είδους της δραστικής ουσίας κατανέμεται στους 
Διαγωνιζόμενους ως ακολούθως :     

(i) Ο πρώτος Ανάδοχος, δηλαδή ο Διαγωνιζόμενος που προσφέρει τη 
χαµηλότερη τιµή, λαμβάνει το 70% της προκηρυχθείσας ποσότητας της 
δραστικής ουσίας.    

(ii) Ο δεύτερος Ανάδοχος, δηλαδή ο Διαγωνιζόμενος που προσφέρει τη 
δεύτερη χαµηλότερη τιµή, λαμβάνει το 30% της   προκηρυχθείσας ποσότητας 
της δραστικής ουσίας.     

▪  Σε περίπτωση που για ένα είδος ή ομάδα είδους μίας δραστικής ουσίας δεν 
υπάρχει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και 
αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης και προκύψει 
μόνον μία (1) έγκυρη προσφορά Διαγωνιζομένου, η ποσότητα του είδους ή 
της ομάδας είδους της δραστικής ουσίας δύναται να κατακυρώνεται εξ΄ 
ολοκλήρου σε αυτόν µετά από διαπραγµατεύσεις επί της προσφερόµενης από 
αυτόν τιµής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του π.δ. 118/2007.  

21.2.  Εάν προκύψουν ισότιμες προσφορές για το ίδιο είδος ή ομάδα είδους της 
ίδιας δραστικής ουσίας τα ποσοστά των Αναδόχων κατανέμονται ως 
ακολούθως : 

α. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών τριών ή περισσοτέρων 
Διαγωνιζομένων με την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το ίδιο είδος ή 
ομάδα είδους της ίδιας δραστικής ουσίας, το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας επιμερίζεται και κατακυρώνεται σε αυτούς 
σε ισομερή ποσοστά. 

β. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών δύο Διαγωνιζομένων με την 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το ίδιο είδος ή ομάδα είδους της ίδιας 
δραστικής ουσίας, το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας 
επιμερίζεται και κατακυρώνεται ως ακολούθως :  

(i) Το 80% της προκηρυχθείσας ποσότητας επιμερίζεται ισομερώς  και 
κατακυρώνεται σε καθέναν από τους δύο Διαγωνιζόμενους με τη 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς, δηλαδή ο καθένας από αυτούς λαμβάνει το 
40% της προκηρυχθείσας ποσότητας.  

(ii) Το 20% της προκηρυχθείσας ποσότητας κατακυρώνεται στο 
Διαγωνιζόμενο  που υποβάλλει τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, 
δηλαδή την αμέσως μεγαλύτερη τιμή της προσφοράς των ως άνω δύο 
Διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση που η δεύτερη χαμηλότερη τιμή προσφοράς 
υποβάλλεται από περισσότερους από έναν Διαγωνιζομένους, τότε το 20% 
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της προκηρυχθείσας ποσότητας επιμερίζεται και κατακυρώνεται σε αυτούς 
σε ισομερή ποσοστά.  

γ.  Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών δύο Διαγωνιζομένων με την 
δεύτερη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το είδος ή ομάδα είδους της 
ίδιας  δραστικής ουσία, τα ποσοστά επιμερίζονται ως ακολούθως :  

Το 50% της προκηρυχθείσας ποσότητας κατακυρώνεται στον Διαγωνιζόμενο 
με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.  

Το 50% της προκηρυχθείσας ποσότητας επιμερίζεται ισομερώς  και 
κατακυρώνεται σε καθέναν από τους δύο Διαγωνιζόμενους με τη δεύτερη 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς, δηλαδή ο καθένας από αυτούς λαμβάνει το 
25% της προκηρυχθείσας ποσότητας. Σε περίπτωση που η δεύτερη 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς υποβάλλεται από περισσότερους των δύο 
Διαγωνιζομένων, τότε το 50% της προκηρυχθείσας ποσότητας επιμερίζεται 
και κατακυρώνεται ισομερώς μεταξύ των Διαγωνιζομένων αυτών.  

δ. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών δύο Διαγωνιζομένων με την 
τρίτη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το ίδιο είδος ή ομάδα είδους της 
ίδιας δραστικής ουσίας, το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας 
επιμερίζεται και κατακυρώνεται ως ακολούθως :  

Το 50% της προκηρυχθείσας ποσότητας κατακυρώνεται στο Διαγωνιζόμενο 
με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.  

Το 30% της προκηρυχθείσας ποσότητας κατακυρώνεται στο Διαγωνιζόμενο 
με τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.  

Το 20% της προκηρυχθείσας ποσότητας επιμερίζεται ισομερώς  και 
κατακυρώνεται σε καθέναν από τους δύο Διαγωνιζόμενους με την τρίτη 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς, δηλαδή ο καθένας από αυτούς λαμβάνει το 
10% της προκηρυχθείσας ποσότητας. Σε περίπτωση που η τρίτη χαμηλότερη 
τιμή προσφοράς υποβάλλεται από περισσότερους των δύο Διαγωνιζομένων, 
τότε το 20% της προκηρυχθείσας ποσότητας επιμερίζεται και κατακυρώνεται 
ισομερώς μεταξύ των Διαγωνιζομένων αυτών.  

21.3. Η κατάρτιση των Εκτελεστικών Συμβάσεων με τους Φορείς Προορισμού 
πραγματοποιείται ως εξής: οι Φορείς Προορισμού αποστέλλουν έγγραφη 
Πρόσκληση προς τους Αναδόχους που προέκυψαν από την Συμφωνία Πλαίσιο, 
προκειμένου να προσέλθουν, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε 
αυτούς της πρόσκλησης, να υπογράψουν εκάστη Εκτελεστική Σύμβαση (αρθ. 1 
Β’ Μέρος της παρούσας).  

• Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου της Συμφωνίας Πλαισίου  να 
υπογράψει Εκτελεστική Σύμβαση ή αδυναμίας κατακύρωσης σε αυτόν (π.χ. 
στην περίπτωση που δεν κατατεθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης) :  
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1.  Καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγυητική της Συμφωνίας Πλαισίου, η 
οποία βρίσκεται εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής.  

2. Κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 34 του π.δ. 
118/2007. 

3.  Οι λοιποί Ανάδοχοι καλούνται εγγράφως από τους Φορείς Προορισμού 
να καταθέσουν προσφορές για την κάλυψη του ποσοστού που απομένει, 
λόγω της αδυναμίας προσέλευσης ενός εκ των Αναδόχων, σύμφωνα με 
προβλεπόμενα στο άρθρο 1 Β΄ Μέρος της παρούσας. Ανώτατη δυνατή 
προσφερθείσα τιμή αποτελεί η αμέσως επόμενη, κατά σειρά χαμηλότερη, 
προσφερθείσα τιμή, από την τιμή του αδυνατούντος Αναδόχου. Η 
ποσότητα κατακυρώνεται στον Ανάδοχο που προσέφερε την 
χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η ποσότητα 
κατανέμεται ισομερώς.  
π.χ. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του Αναδόχου, στον οποίο, με 
την Συμφωνία Πλαίσιο, είχε κατακυρωθεί το 50% της ποσότητας για το 
συγκεκριμένο είδος ή ομάδα είδους δραστικής ουσίας, ανώτατη δυνατή 
εν προκειμένω προσφερθείσα τιμή, αποτελεί, η δοθείσα από τον 
Αναδόχο, στον οποίο, με την Συμφωνία Πλαίσιο, είχε κατακυρωθεί το 
30% της ποσότητας για το είδος ή ομάδα είδους της δραστικής ουσίας. 

 
• Σε περίπτωση αδυναμίας Αναδόχου εκτέλεσης Εκτελεστικής Σύμβασης :  

1.  Καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγυητική συμμετοχής της Εκτελεστικής 
Σύμβασης, η οποία βρίσκεται εις χείρας του εκάστοτε Φορέα Προορισμού, 
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 
118/2007 και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες στο εν 
λόγω άρθρο κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη.  

2. Ο Ανάδοχος δικαιούται ως μόνη αμοιβή και αποζημίωση το μέρος της Αμοιβής 
που αναλογεί στο τμήμα της Προμήθειας που εκτελέστηκε και εφόσον 
υπάρχει πρωτόκολλο παραλαβής. Τυχόν επιπλέον δαπάνη της Αναθέτουσας 
Αρχής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον έκπτωτο Ανάδοχο, μη αποκλειόμενης της 
αναζήτησης περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας της Αναθέτουσας Αρχής 
για τον λόγο αυτό.  

3.  Οι λοιποί Ανάδοχοι καλούνται να καταθέσουν προσφορές για την κάλυψη του 
ποσοστού που απομένει, λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης ενός εκ των 
Αναδόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 Μέρος Β΄ της παρούσας. 
Ανώτατη δυνατή προσφερθείσα τιμή αποτελεί η αμέσως επόμενη, κατά σειρά 
χαμηλότερη, προσφερθείσα τιμή από την τιμή του αδυνατούντος Αναδόχου. 
Η ποσότητα κατακυρώνεται στον Ανάδοχο που προσέφερε την χαμηλότερη 
τιμή. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η ποσότητα κατανέμεται ισομερώς.  

21.3. Κατά το χρόνο υπογραφής της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών   
Συμβάσεων οι τιμές των Αναδόχων δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τη 
νοσοκομειακή τιμή για κάθε δραστική ουσία του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων 
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Ανθρώπινης Χρήσης (κρατική διατίμηση), όπως αυτή ισχύει κατά το χρόνο 
υπογραφής. Σε περίπτωση που τιμή Αναδόχου είναι ανώτερη από την ως άνω 
νοσοκομειακή τιμή, η τιμή αυτή υποχρεωτικώς αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με 
την ως άνω νοσοκομειακή τιμή. Εφόσον μετά την υποχρεωτική 
αναπροσαρμογή προκύψει ισοτιμία, ο επιμερισμός των ποσοτήτων χωρεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 21.2.   

Άρθρο 22- Υποβολή Προδικαστικών Προσφυγών 

22.1. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώνονται από την Αναθέτουσα 
Αρχή σε όλους τους Διαγωνιζόμενους που συμμετείχαν στο οικείο στάδιο της 
διαδικασίας, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. 

Εφαρμόζεται ο ν. 3886/2010 (Α’ 173), όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 
ν.4055/12 ( Α 51) και ισχύει και η ΥΑ Π1/2390/2013 (Β’ 2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) » (άρθρο 12).  

22.2. Σε περίπτωση υποβολής  προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση 
της Επιτροπής Ενστάσεων, προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών και στην 
ενημέρωση των προσφευγόντων, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων 
για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων και των διαδικασιών της. 

Άρθρο 23- Διαδικασία ανάδειξης Μειοδότη - Κατακύρωση 

23.1. Μετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού η ΕΔΑ συντάσσει 
Πρακτικό. Το Πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή 
προς έγκριση και γνωστοποιείται η απόφασή της, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, στους Διαγωνιζόμενους.  

23.2. Μετά την οριστικοποίηση του τελικού Πίνακα Κατάταξης των 
Διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης οι Διαγωνιζόμενοι στους 
οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση καλούνται, ηλεκτρονικά μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η εν λόγω υποβολή 
γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική κλήση και σε μορφή αρχείου 
pdf, το οποίο φέρει την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», όπως αυτά 
προβλέπονται στο άρθρο 23.7. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
προσκομίζονται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην Αναθέτουσα Αρχή (με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

23.5. Αν περάσει η ταχθείσα προθεσμία χωρίς Ανάδοχος να υποβάλει σε έντυπη 
μορφή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν από την εξέταση των 
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών προκύψει ότι Ανάδοχος εμπίπτει σε κάποιον 
από τους λόγους αποκλεισμού, η Αναθέτουσα Αρχή μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού  
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αποκλείει τον εν λόγω Ανάδοχο και εφαρμόζονται αναλογικά οι ποσοστώσεις 
του άρθρου 21. 

• Κατά την κρίση της η Αναθέτουσα Αρχή, στο στάδιο αυτό, πριν την 
απόφαση κατακύρωσης αλλά και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Συμφωνίας 
Πλαίσιο, δύναται να αιτηθεί την προσκόμιση των απαραίτητων δειγμάτων 
των προς προμήθεια ειδών, προκειμένου να προβεί σε ποιοτικό έλεγχο. Για 
τον ποιοτικό έλεγχο, εάν απαιτηθεί, θα σταλούν δείγματα στη Διεύθυνση 
Εργαστηρίων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με έξοδα που θα 
βαρύνουν τον Οικονομικό Φορέα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει από την Επιτροπή Παραλαβής των 
Φορέων Προορισμού καθ’όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο την τυχαία 
λήψη και προσκόμιση, από το σύνολο έκαστης παραδοθείσας παρτίδας, 
δειγμάτων του υπό προμήθεια είδους ή ομάδας είδους η οποία εκτελείται 
δυνάμει των Εκτελεστικών Συμβάσεων. Το δείγμα αποστέλλεται στην ειδικά 
προς τούτο διαπιστευμένη Διεύθυνση Εργαστηρίων του Ε.Ο.Φ. για 
εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμφωνία με τα 
προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και τη σχετική νομοθεσία.  

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα είδη δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας και της προσφοράς των 
Οικονομικών Φορέων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο κανονισμός 
προμηθειών του Δημοσίου. 

Αν μετά από ποιοτικό έλεγχο κατά το στάδιο εκτέλεσης των Εκτελεστικών 
Συμβάσεων της Συμφωνίας Πλαίσιο, κριθεί, ότι τα προσφερόμενα είδη δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας και της προσφοράς των 
Οικονομικών Φορέων, ο Ανάδοχος αφ’ ενός μεν κηρύσσεται έκπτωτος αφ’ 
ετέρου δε αναλάβει την υποχρέωση κάλυψης όλων των δαπανών των 
προσώπων που αποδεδειγμένα υπέστησαν βλάβη από τη χρήση των 
ακατάλληλων δραστικών ουσιών, ενώ η ποσότητα της εν λόγω δραστικής 
ουσίας (εάν δεν έχει καταναλωθεί) κατάσχεται και διενεργείται σε βάρος του η 
σχετική ποινική διαδικασία. 

Δυνάμει των ανωτέρω οι προαναφερθείσες δαπάνες θα αφαιρεθούν από το 
λαβείν του προμηθευτή, βάσει των σχετικών παραστατικών. Εάν το λαβείν του 
Αναδόχου δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ζημιών, το υπόλοιπο ποσό 
καταλογίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και εισπράττεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε όπως ισχύουν. 

23.6. Ο Ανάδοχος, καλείται επί ποινή εκπτώσεως να προσκομίσει προ της 
υπογραφής της Συμφωνίας Πλαίσιο :  

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο, η οποία έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.1. (Υπόδειγμα 
Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο) της παρούσας Διακήρυξης 
ίση με ποσό που αντιστοιχεί στο 0,5% του προϋπολογισμού της Προμήθειας ή 
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μέρους της Προμήθειας για το οποίο ο Διαγωνιζόμενος συμμετέχει, χωρίς ΦΠΑ. 
Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίες εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 
και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται  από πιστωτικά 
ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη – μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των Κρατών – 
μελών αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε Κράτος – μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και έχει ισχύ έως την επιστροφή της 
στο Πιστωτικό Ίδρυμα που την έχει εκδώσει. 

23.7. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του 
Οικονομικού Φορέα,  τα οποία υποβάλλονται από τους υποψήφιους 
Ανάδοχους : 

23.7.1.  Οι Έλληνες πολίτες: 

(i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ. 60/2007: 

(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1), 

(ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 
316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

(iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE 
L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE 
L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

(v) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,  ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
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υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 

(ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(iii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση 
και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

(iv) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταθέσει αίτηση 
ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την 
αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του ν.4013/2011 και επίσης, ότι δεν έχει 
εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε εξυγίανση. 

(v)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι οι 
ίδιοι ενήμεροι καθώς και το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής). 

(vi)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι οι 
ίδιοι ενήμεροι  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 (vii) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα 
διενέργειας του Διαγωνισμού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 
αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (ιι), (ιιι), (iv), (v) και (vi) εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

23.7.2.  Οι αλλοδαποί: 

(i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (ι)  του σημείου 23.7.1. 
«Οι Έλληνες πολίτες» του παρόντος άρθρου. 
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(ii) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (ιι) του σημείου 23.7.1. « Οι 
Έλληνες πολίτες» ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

(iii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
καταστάσεις της περ. (ιιι) του σημείου 23.7.1. « Οι Έλληνες πολίτες» ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

 (iv) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 
του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του 
ν.4013/2011 και επίσης, ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε εξυγίανση. 

(v)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, τη ς  
χώ ρας  εγ κατάστασή ς  του ς ,  από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι οι ίδiοι ενήμεροι καθώς και το 
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

(vi)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, της  
χώ ρας  εγ κατάστασή ς  του ς ,  από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι γ ια και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(νii) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

23.7.3.  Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(i) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των σημείων 23.7.1 Οι 
Έλληνες πολίτες και 23.7.2 Οι αλλοδαποί του παρόντος, αντίστοιχα.  

(ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.118/07 

κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) ή ειδική εκκαθάριση του άρθ. 106 περ. ια΄ του ΠτΚ, (όπως προστέθηκε 

με το άρθ. 12 του ν.4013/11) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

(iii) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για 
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τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), και  σε  κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου για 
τους νομίμους  εκπροσώπους του,  απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (ι) του σημείου 23.7.1. Οι Έλληνες 
πολίτες του παρόντος άρθρου. 

(iv) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά 
της εκκαθάρισης της περίπτωσης ( i i )  του π α ρ ό ν τ ο ς  σ η μ ε ί ο υ .  

Για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά του παρόντος, εκδίδονται, όσον 
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη 
η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο 
Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί 
ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 
εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας 
στον Διαγωνισμό επιχείρησης. 

23.7.4.    Οι Συνεταιρισμοί: 

(i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 
της περίπτωσης (i) του σημείου 23.7.1. «Οι Έλληνες πολίτες» του παρόντος άρθρου. 

(ii) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (ii), (iii), (iν), (ν) και (vi) του σημείου 23.7.1. 
«Οι Έλληνες πολίτες» του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς 
συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων (ii), (iii), (iν), (ν) και ( v i )  του σ η μ ε ί ο υ  
2 3 . 7 . 2 .  « Οι αλλοδαποί» του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα (καθώς και τα δικαιολογητικά του σημείου 
23.7.3. εφόσον είναι νομικά πρόσωπα). 

(iii) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

23.7.5. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες  που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην Ένωση/Κοινοπραξία. 
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Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν 
αυτά ως εξής: 

• Από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. 
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι 
εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 
• Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται ότι 
στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι 
δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τον 
Οικονομικό Φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. 
Προσκομίζονται όλα στην Αναθέτουσα Αρχή (με διαβιβαστικό όπου 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)  εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, εκτός των εγγράφων που 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

23.9 Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» των 
Οικονομικών Φορέων γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από σχετική ειδοποίηση των Διαγωνιζομένων μέσω 
του Συστήματος. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι Οικονομικοί Φορείς 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

23.10. Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

Η ΕΔΑ ελέγχει το περιεχόμενο του Υποφακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον οι Οικονομικοί Φορείς έχουν υποβάλει 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συντάσσει αιτιολογημένο Πρακτικό για την 
πληρότητα ή μη του Υποφακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και εισηγείται 
σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους Διαγωνιζόμενους.  

Αν μετά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης ένας ή περισσότεροι από 
τους Οικονομικούς Φορείς  δεν προσκομίσουν ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 
ή στο άρθρο 8α του ιδίου π.δ. ή τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν κριθούν 
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αποδεκτά οι προσφορές τους απορρίπτονται αιτιολογημένα. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται αναλογικά οι ποσοστώσεις του άρθρου 21. 

Αν τα ανωτέρω συντρέχουν για όλους τους  Οικονομικούς Φορείς ο Διαγωνισμός 
ματαιώνεται. Αν τα ανωτέρω συντρέχουν για όλους τους υποψηφίους 
Οικονομικούς Φορείς για συγκεκριμένο είδος ή ομάδα είδους ο Διαγωνισμός 
ματαιώνεται για το συγκεκριμένο είδος ή ομάδα είδους. 

23.11.  Κατακύρωση αποτελεσμάτων Διαγωνισμού μετά τη διενέργεια του 
Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού : 

• Η ΕΔΑ συντάσσει και υπογράφει το ως άνω Πρακτικό αξιολόγησης των 
Προσφορών και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση, η οποία 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους επιλεγέντες Αναδόχους. 
• Μετά το σχετικό προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η 
Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση, προς τους επιλεγέντες 
Αναδόχους, με την οποία τους καλεί σε καθορισμένη ημέρα και ώρα για 
να υπογράψουν τη Συμφωνία Πλαίσιο.  

Άρθρο 24. Δικαίωμα υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής-Ματαίωση του 
Διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της διατηρεί το δικαίωμα, κατά 
την ελεύθερη κρίση της, να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού, να 
μην προβεί στην επιλογή, εφόσον κρίνει ότι καμία προσφορά δεν είναι 
συμφέρουσα, να ματαιώσει οριστικά τον Διαγωνισμό, να επαναλάβει τον 
Διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση 
των Διαγωνιζομένων, μη εξαιρουμένων και των πάσης φύσεως δαπανών 
κατάρτισης των προσφορών, μηδέ των εξόδων των τυχόν τραπεζικών εγγυήσεων 
(αρθ. 21 του π.δ. 118/2007). 

Πλέον των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα 
να ματαιώσει ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, 
ενδεικτικά για τους κατωτέρω λόγους : 

(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας,  

(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη 
ικανοποιητικό, 

(iii) εάν το προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα και γενικότερα οι 
οικονομικοί όροι για την Αναθέτουσα Αρχή κρίνονται αιτιολογημένα μη 
ικανοποιητικά,  

(iv) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές 
ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή 
πραγματικού ανταγωνισμού,  

(v) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση 
Προμήθεια, 
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(vi) Εάν δεν προεγκριθεί η σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει παράλληλα με 
την ακύρωση ή ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψή του, με 
τροποποίηση ή μη των όρων του, ή να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις του π.δ. 60/2007 και του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) 
του ν. 4013/2011. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3886/2010, σε περίπτωση ματαίωσης του 
Διαγωνισμού, οι Διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 

Άρθρο 25. Κατάρτιση Συμφωνίας Πλαίσιο 

25.1. Η Συμφωνία Πλαίσιο και το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από 
αυτήν, ήτοι Εκτελεστικές Συμβάσεις, καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα με 
βάση τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου.  

25.2. Στη Συμφωνία Πλαίσιο προσαρτώνται παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
Οι παραπάνω παρατηρήσεις έχουν σκοπό να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το 
συμβατικό αντικείμενο της Προμήθειας και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
του. 

25.3. Σε περίπτωση που έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στη νομιμοποίηση των 
εκπροσώπων των Αναδόχων από την υποβολή του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» έως την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο και των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων αυτής, ο Ανάδοχος προσκομίζει νέα νομιμοποιητικά 
στοιχεία. 

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία του Διαγωνισµού αυτού υπόκειται σε έλεγχο 
νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δια του ελέγχου της νομιμότητας του 
σχεδίου της Συμφωνίας Πλαίσιο. Μόνον εάν ο έλεγχος νοµιµότητας από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο αποβεί θετικός θα ακολουθήσει η υπογραφή της Συμφωνίας 
Πλαίσιο. 

Τα ανωτέρω ισχύουν αντιστοίχως και για κάθε Εκτελεστική Σύμβαση, ανάλογα 
με τον προϋπολογισμό αυτής. 

25.4. Οι Ανάδοχοι επιβαρύνονται: 

- με την αξία των τελών της Σύμβασης που συνάπτεται, 
- με κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων στο πλαίσιο της συναφθησόμενης Σύμβασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α’ 204),  

 - με κάθε άλλη νόμιμη εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή 
άλλων Οργανισμών, η οποία κατά το νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 
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25.5. Σε περίπτωση που παρέλθει η ταχθείσα προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή αρνηθεί να υπογράψει 
εμπρόθεσμα τη Συμφωνία Πλαίσιο τα ποσοστά της συγκεκριμένης δραστικής 
ουσίας για την οποία συμμετείχε ο εν λόγω Ανάδοχος κατανέμονται στους 
λοιπούς Αναδόχους ως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.  

25.6. Σύμφωνα με το άρθρ. 29 παρ. 4 του π.δ. 60/2007, μετά την υπογραφή της 
Συμφωνίας Πλαίσιο και της Εκτελεστικής Σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή 
αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωση σχετικά με τη συναφθείσα 
Σύμβαση. 

Άρθρο 26- Δαπάνες Διαγωνιζομένων 

26.1. Όλες οι δαπάνες σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή των Προσφορών 
βαρύνουν τους Διαγωνιζομένους.   

26.2. Η συμμετοχή των Διαγωνιζομένων στο Διαγωνισμό δεν παρέχει σε αυτούς 
οποιοδήποτε δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς 
περιορισμό, της αποζημίωσης ή απόδοσης δαπανών που συνδέονται με τη 
συμμετοχή ή την υποβολή Προσφοράς για την Προμήθεια σε οποιοδήποτε 
στάδιο του Διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3886/2010. 
Ομοίως, καμία αξίωση για αποζημίωση ή απόδοση δαπανών δεν λαμβάνεται 
υπ’ όψη και κανένας Διαγωνιζόμενος δεν δικαιούται να προβάλει παρόμοια 
αξίωση, εάν η Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει τον Διαγωνιζόμενο ή εάν για 
οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει ότι η διαδικασία του Διαγωνισμού πρέπει να 
ματαιωθεί. 

Άρθρο 27. Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών 

27.1. Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών έως και την κατάρτιση της 
Συμφωνίας Πλαίσιο ορίζεται ως εξής: 

(i) Η Συμφωνία Πλαίσιο 
(ii)  Τα Τεύχη Δημοπράτησης  
(iii) Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 
(iv) Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου  
 
27.2. Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών έως και την κατάρτιση Εκτελεστικής 

Σύμβασης ορίζεται ως εξής: 

(i) Η Εκτελεστική Σύμβαση 
(ii) Η Συμφωνία Πλαίσιο 
(iii)  Τα Τεύχη Δημοπράτησης  
(iv) Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 
(v) Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου  
 
Άρθρο 28. Παράταση / μετάθεση χρόνου παράδοσης 
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης που προβλέπεται στις Εκτελεστικές Συμβάσεις  
μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το  ¼  αυτού, ή να μετατίθεται, μετά 
από σύμφωνη γνώμη των Φορέων Προορισμού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρθ. 26, 32 
και 34 του π.δ. 118/2007).  

Άρθρο 29.Εκχώρηση – Μεταβίβαση Δικαιωμάτων 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Συμφωνία Πλαίσιο ή 
μέρος αυτής, και δεν δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την 
εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο ή οποιασδήποτε Εκτελεστικής Σύμβασης η οποία 
έχει υπογραφεί υπό τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

Άρθρο 30. Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Πέραν των ειδικότερα αναφερομένων στα επιμέρους άρθρα της παρούσας, οι 
Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
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ΜΕΡΟΣ Β’  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1-Χρονοδιάγραμμα της Προμήθειας 

1.1. Με την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο, οριστικοποιείται το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προμήθειας, σε δύο (2) έτη με δικαίωμα 
προαίρεσης για την Αναθέτουσα Αρχή για επέκταση της Συμφωνίας Πλαίσιο 
κατά ένα (1) ακόμη έτος. Κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών δύναται να 
υπογραφούν από δύο (2) έως τέσσερις (4) Εκτελεστικές Συμβάσεις με κάθε 
Φορέα Προορισμού. Σε περίπτωση ενάσκησης από την Αναθέτουσα Αρχή του 
δικαιώματός της σε επέκταση κατά ένα (1) ακόμη έτος της Συμφωνίας Πλαίσιο 
δύναται να υπογραφούν μία (1) έως και δύο Εκτελεστικές Συμβάσεις με κάθε 
Φορέα Προορισμού . 

1.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει τις υπό προμήθεια δραστικές ουσίες εντός 
των προβλεπόμενων από τις Εκτελεστικές Συμβάσεις προθεσμιών και ανάλογα 
με τις εκάστοτε παραγγελίες.  

1.3. Οι Φορείς Προορισμού διατηρούν μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του ως 
άνω χρονοδιαγράμματος της Προμήθειας ή επί μέρους προβλεπόμενων 
χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του. Στις περιπτώσεις αυτές 
ενημερώνουν εγκαίρως τον Ανάδοχο για την ως άνω διαφοροποίηση  της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας. 

1.4. Διαδικασία πρόσκλησης Αναδόχων στις Εκτελεστικές Συμβάσεις :  

1.4.1. Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο από την Αναθέτουσα Αρχή και 
τους Αναδόχους, οι Φορείς Προορισμού απευθύνουν έγγραφη πρόσκληση  (σε 
έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή)  προς τους Αναδόχους της Συμφωνίας 
Πλαίσιο καλώντας τους να υπογράψουν τις Εκτελεστικές Συμβάσεις προμήθειας 
των ειδών ή ομάδων ειδών των προκηρυχθέντων δραστικών ουσιών για τα 
οποία ανακηρύχθηκαν Ανάδοχοι. Η πρόσκληση απευθύνεται κατά τη διάρκεια 
της Συμφωνίας Πλαίσιο έως και δύο (2) φορές κατά έτος. Με άλλα λόγια, 
Εκτελεστικές Συμβάσεις μπορούν να καταρτισθούν έως και τέσσερις (4) τον 
αριθμό για τα δύο (2) έτη της διάρκειας της Συμφωνίας Πλαίσιο και μπορούν να 
αυξηθούν έως και δύο (2), ήτοι συνολικώς έξι (6), εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα 
προαίρεσης για την επαύξηση του συμβατικού χρόνου κατά ένα (1) έτος.  

Στην ως άνω πρόσκληση, οι Φορείς Προορισμού δηλώνουν τις ακριβείς 
ποσότητες των ειδών ή των ομάδων ειδών των δραστικών ουσιών που 
επιθυμούν, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Και τούτο επειδή οι ποσότητες των 
ειδών ή των ομάδων ειδών των δραστικών ουσιών της Συμφωνίας Πλαίσιο δεν 
είναι δεσμευτικές αλλά είναι οι ανώτατες ποσότητες που δύναται κάθε Φορέας 
Προορισμού να ζητήσει από τους Αναδόχους σε όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας 
Πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης. Επομένως, οι 
Φορείς Προορισμού στις προσκλήσεις τους προς τους Αναδόχους οφείλουν να 
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επικαιροποιούν, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες τους, τις ποσότητες που 
επιθυμούν ανά είδος ή ομάδα ειδών των δραστικών ουσιών.  

Μετά την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο και την πιθανή χρήση του 
δικαιώματος προαίρεσης, το σύνολο της κατακυρωθείσας με τις Εκτελεστικές 
Συμβάσεις ποσότητας των ειδών ή των ομάδων ειδών των δραστικών ουσιών 
ανά Ανάδοχο δεν απαιτείται να είναι το ίδιο με το σύνολο της κατακυρωθείσας, 
με τη Συμφωνία Πλαίσιο, ποσότητας των ειδών ή των ομάδων ειδών των 
δραστικών ουσιών ανά Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική 
κατακυρωθείσα με τις Εκτελεστικές Συμβάσεις ποσότητα ειδών ή των ομάδων 
ειδών των δραστικών ουσιών ανά Ανάδοχο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από τη συνολική κατακυρωθείσα με τη Συμφωνία Πλαίσιο ποσότητα ειδών ή 
των ομάδων ειδών των δραστικών ουσιών ανά Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση αδυναμίας Αναδόχου να υπογράψει Εκτελεστική Σύμβαση ή να 
προμηθεύσει την κατακυρωθείσα σε αυτόν ποσότητα δραστικών ουσιών ή 
αδυναμίας κατακύρωσης σε αυτόν Εκτελεστικής Σύμβασης (π.χ. στην περίπτωση 
που δεν κατατεθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης), οι Φορείς 
Προορισμού καλούν εγγράφως, προς κάλυψη της ποσότητας αυτής, τους 
λοιπούς Αναδόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 «ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» του Α’ Μέρους της Διακήρυξης, ευθέως εφαρμοζομένου και του 
ειδικότερου όρου 21.3.   

 Άρθρο 2. Εκτέλεση της Προμήθειας 

2.1. Η Προμήθεια υλοποιείται με τρόπο ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες 
της Αναθέτουσας Αρχής και των Φορέων Προορισμού σύμφωνα με τους όρους 
των Τευχών Δημοπράτησης.   

2.2. Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να διαθέτουν, εντός χρονοδιαγράμματος, τις 
ποσότητες των δραστικών ουσιών, όπως αυτές οριστικοποιούνται στις 
Εκτελεστικές Συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. 

2.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε έξοδα μετακίνησης ή 
διαμονής των προσώπων ή μεταφορικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν οι 
Ανάδοχοι για την εκτέλεση της Προμήθειας. 

2.4. Η προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση της Προμήθειας συναρτάται ευθέως με το 
στελεχιακό δυναμικό και το εν γένει προσωπικό που διαθέτουν οι Ανάδοχοι. Οι 
Ανάδοχοι έχουν ήδη εκτιμήσει τις ανάγκες της Προμήθειας και εγγυώνται ότι το 
προσωπικό που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της Προμήθειας διαθέτει τα 
προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η 
έγκαιρη και άρτια εκτέλεση της Προμήθειας.   

2.5. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Αναδόχων συνδέεται συμβατικά μόνο με 
τους τελευταίους, οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά την εργατική και 
ασφαλιστική νομοθεσία, να ασφαλίζουν τους εργαζομένους στους οικείους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, να εξασφαλίζουν την έκδοση τυχόν 
απαιτουμένων αδειών παραμονής και εργασίας όταν αυτό απαιτείται κλπ. Σε 
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κάθε περίπτωση, οι Ανάδοχοι βαρύνονται με το σύνολο των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την έννομη σχέση τους με το προσωπικό, τους υπαλλήλους και 
εν γένει συνεργάτες τους, ιδίως δε έναντι των αρχών, ασφαλιστικών 
οργανισμών κλπ. Οι Ανάδοχοι είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι και 
υπόχρεοι για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη, και οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές 
προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλισης υγείας και σύνταξης, 
υπηρεσίες ή άλλες αρχές και ασφαλιστικούς οργανισμούς, κύριας ή επικουρικής 
ασφάλισης, καθώς και προς οποιουσδήποτε συνδέσμους, οργανισμούς, 
επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις, που αφορούν το προσωπικό τους, και 
εν γένει τους υπαλλήλους, συνεργάτες και προστηθέντες τους. 

2.6. Οι Ανάδοχοι ευθύνονται για κάθε πταίσμα και απεριόριστα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, των Φορέων Προορισμού και οποιουδήποτε τρίτου για τις 
πράξεις και παραλείψεις των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους, του 
προσωπικού τους και εν γένει των υπαλλήλων, συνεργατών και προστηθέντων 
τους με οποιαδήποτε σχέση και αν συνδέονται με αυτούς (λ.χ. σύμβαση έργου ή 
εργασίας).  

2.7. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε έξοδα φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, συντήρησης, μεταφοράς, παράδοσης και άλλων συναφών εξόδων 
παράδοσης των υπό προμήθεια δραστικών ουσιών.   

 
Άρθρο 3.Παρακολούθηση και παραλαβή της Προμήθειας 

3.1. Η επίβλεψη και η παραλαβή της Προμήθειας γίνεται από Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση του κάθε 
Φορέα Προορισμού. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Προμήθειας οι Ανάδοχοι 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.  

3.2. Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Φορέων 
Προορισμού είναι ιδίως: 

(i) Η παροχή κατευθύνσεων στους Αναδόχους. 
(ii) Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων. 
(iii) Ο έλεγχος της πορείας της Προμήθειας με κάθε πρόσφορο μέσο σε 
συνεργασία με τους Αναδόχους. Η αποστολή, στην αρμόδια υπηρεσία Ελέγχου 
για δειγματοληπτικό έλεγχο των υπό προμήθεια δραστικών ουσιών, μετά από 
εντολή της  ΕΔΑ,  κατά τα οριζόμενα στο Μέρος Α’ της παρούσας. 
(iv) Η παραλαβή της Προμήθειας.  

3.3. Η παρακολούθηση της υλοποίησης της Προμήθειας δεν απαλλάσσει τους 
Αναδόχους της ευθύνης για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που 
διαπιστώνονται κατά την διαδικασία επίβλεψης της Προμήθειας ή μετά την 
ολοκλήρωσή της. 

3.4. H τυχόν τμηματική παραλαβή των υπό προμήθεια δραστικών ουσιών γίνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  Εκτελεστική Σύμβαση. 
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3.5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις, σφάλματα, 
αδυναμίες ή παρεκκλίσεις στα χαρακτηριστικά ή στην ποιότητα των υπό 
προμήθεια δραστικών ουσιών σε σχέση με τα προβλεπόμενα στα Τεύχη 
Δημοπράτησης, στη Συμφωνία Πλαίσιο και στις Εκτελεστικές Συμβάσεις 
προβαίνει σε σύνταξη Εγγράφου Παρατηρήσεων, στο οποίο διατυπώνονται οι 
παρατηρήσεις και οι υποδείξεις της Επιτροπής προς τους Αναδόχους. Στο 
έγγραφο αυτό  τίθεται προθεσμία για τις διορθώσεις που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από πέντε (5) εργάσιμες ούτε μεγαλύτερη από είκοσι (20) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του εγγράφου παρατηρήσεων στους 
Αναδόχους.  

3.6. Σε περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων, οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός της τασσόμενης στο 
έγγραφο προθεσμίας. Είναι δυνατόν να συνταχθούν περισσότερα του ενός 
έγγραφα, εφόσον η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει τούτο 
σκόπιμο κατά την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Προμήθειας. 

3.7. Εάν οι Ανάδοχοι δεν συμμορφώνονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις τους και 
τις υποδείξεις της Επιτροπής, η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο μη 
Παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το 
πρωτόκολλο αυτό αποτελεί τη βάση των περαιτέρω ενεργειών του Φορέα 
Προορισμού και της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τις Εκτελεστικές 
Συμβάσεις, τη Συμφωνία Πλαίσιο και τα Τεύχη Δημοπράτησης. 

3.8. Μετά την ολοκλήρωση και την παραλαβή έκαστης προβλεπόμενης από την 
Εκτελεστική Σύμβαση Προμήθειας και εφόσον κριθεί ότι αυτή ανταποκρίνεται 
στους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, της Συμφωνίας Πλαίσιο και της 
Εκτελεστικής Σύμβασης, η Επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής για το συγκεκριμένο στάδιο της Προμήθειας.    

3.9. Μετά την ολοκλήρωση και την παραλαβή της Προμήθειας όλων των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων και εφόσον κριθεί ότι αυτή ανταποκρίνεται στους 
όρους των Τευχών Δημοπράτησης, της Συμφωνίας Πλαίσιο και των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων, η Επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής για το σύνολο της Προμήθειας. 

3.10. Οι Φορείς Προορισμού υποχρεούνται να αποστέλλουν αμελλητί τα ανωτέρω 
πρωτόκολλα στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 4. Δικαίωμα πληροφόρησης – Διεύθυνση Προμήθειας 

4.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να έχει πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση 
για την εξέλιξη της εκτέλεσης της Προμήθειας και για όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να απαντά 
εγγράφως εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών στα ερωτήματα που του 
τίθενται από την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της Προμήθειας. 
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4.2. Ο Φορέας Προορισμού δικαιούται να απευθύνει στους Αναδόχους εύλογες 
εντολές για την εκτέλεση της Προμήθειας, με τη μορφή οδηγιών, υποδείξεων, 
παρατηρήσεων, κατευθύνσεων κλπ. Οι εντολές προς τους Αναδόχους δίδονται 
πάντοτε εγγράφως. 

4.3. Σε περίπτωση που η εκτέλεση ορισμένης εντολής συνεπάγεται χρονική 
καθυστέρηση ή οικονομική επιβάρυνση ο Ανάδοχος ενημερώνει προς τούτο 
εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 24 ωρών 
από την λήψη της εντολής. Υλοποιεί δε την εντολή μόνο μετά από έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει εντός 
της ως άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η εκτέλεση της εντολής γίνεται χωρίς 
πρόσθετο κόστος και εντός του χρονοδιαγράμματος της Προμήθειας. 

4.4. Σε περίπτωση που οι Ανάδοχοι έχουν αντιρρήσεις για το ουσιαστικό 
περιεχόμενο των εντολών αυτών ή θεωρούν ότι προσκρούουν σε όρο της 
Συμφωνίας Πλαίσιο ή της Εκτελεστικής Σύμβασης ή ότι επηρεάζουν αρνητικά το 
αποτέλεσμα, την ποιότητα ή τις ιδιότητες της Προμήθειας, υποχρεούνται να 
διατυπώσουν αμελλητί και εγγράφως τις αντιρρήσεις τους αυτές, χωρίς όμως 
να απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμόρφωσης. 

4.5. Η επίβλεψη από την Αναθέτουσα Αρχή και η συνεργασία της με τους Φορείς 
Προορισμού και με τους Αναδόχους στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Προμήθειας 
δεν απαλλάσσει αυτούς από την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, έγκαιρη 
και προσήκουσα εκπλήρωση των κυρίων και παρεπομένων συμβατικών τους 
υποχρεώσεων.  

4.6. Οι Ανάδοχοι δύνανται να απαλλαγούν μόνο από την ευθύνη που τυχόν 
απορρέει από την εφαρμογή εντολών για τις οποίες διατύπωσαν ρητά 
αντιρρήσεις. 

Άρθρο 5. Αμοιβή 

5.1. Η αμοιβή των Αναδόχων για την παροχή της Προμήθειας, δηλαδή το 
συμβατικό αντάλλαγμα, διαμορφώνεται ανάλογα με την κατακυρωθείσα 
ποσότητα και  σύμφωνα με την προσφερόμενη  τιμή ανά είδος ή ομάδα είδους 
δραστικής ουσίας,  οριστικοποιείται στην Εκτελεστική Σύμβαση και 
καταβάλλεται αποκλειστικά από τους Φορείς Προορισμού. 

5.2. Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούνται οι Ανάδοχοι για  την  
προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση της Προμήθειας, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο Άρθρο 21 «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» του Α΄ Μέρους της 
Διακήρυξης, στους λοιπούς όρους των Τευχών Δημοπράτησης, στη Συμφωνία 
Πλαίσιο και στις Εκτελεστικές ή Συμβάσεις. 

5.3. Εκτός από την ως άνω Αμοιβή, η μοναδική άλλη χρέωση και επιβάρυνση των 
Φορέων Προορισμού για την προμήθεια των δραστικών ουσιών που 
πραγματοποιείται σε εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο, είναι ο Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων των Αναδόχων που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 
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5.4. Στην Αμοιβή, με εξαίρεση τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.), περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα 
πηγάζουν από ή σχετίζονται με την Προμήθεια και που απαιτούνται για την 
προσήκουσα εκτέλεσή της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο, 
όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: 

(ι). Οι κάθε είδους  φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα 
τέλη χαρτοσήμου, καθώς και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά 
την ημέρα υπογραφής έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης. 

(ιι). Κάθε είδους δαπάνη (π.χ δαπάνες ταξιδιών, μετακινήσεων, παραμονής και 
διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα κλπ.), όπως ενδεικτικά και 
ουχί περιοριστικά παρατίθενται, δαπάνες γραφείων, μεταφράσεων, οχημάτων, 
πάγια έξοδα, κάθε είδους υποχρεώσεις προς τρίτους (π.χ. ιδιοκτήτες 
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, κατόχους αδειών, προστηθέντες, 
εξειδικευμένους συμβούλους κλπ.), διόδια, δαπάνη χώρων στάθμευσης, δαπάνη 
μεταφοράς, δαπάνη συντήρησης, δαπάνη φόρτωσης, δαπάνη εκφόρτωσης και 
άλλα συναφή έξοδα, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Προμήθειας.  

(ιιι). Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, 
ποινές, οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και 
γενικά οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις. 

5.5. Όλα τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως εάν αναφέρονται ειδικά ή όχι στη Εκτελεστική 
Σύμβαση, περιλαμβάνονται στην Αμοιβή και βαρύνουν αποκλειστικά τους 
Αναδόχους, οι οποίοι είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόχρεοι 
για την πληρωμή, απόσβεση ή διακανονισμό τους με δική τους δαπάνη. 

5.6. Οι Ανάδοχοι εγγυώνται ρητά την ακρίβεια των υπολογισμών τους βάσει των 
οποίων υπέβαλαν την προσφορά τους και συμφωνήθηκε η Αμοιβή για την 
Προμήθεια, παραιτούνται δε από κάθε δικαίωμα να ζητήσουν αναπροσαρμογή 
της Αμοιβής αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά αναφέρεται ότι δεν αποτελούν λόγο αναθεώρησης της Αμοιβής:  

(i) Η αύξηση του κόστους της Προμήθειας, των εξόδων των Αναδόχων, του 
κόστους απασχόλησης, η μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή 
γενικότερα η ανατίμηση υπηρεσιών ή ειδών που χρησιμοποιούν οι Ανάδοχοι 
για την εκτέλεση της Προμήθειας. 

(ii) Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση της Προμήθειας 
απαιτούνται περισσότεροι ή διαφορετικοί πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, χρόνος 
απασχόλησης, υποδομές, εξοπλισμός) σε σύγκριση με τα δεδομένα στα οποία 
στήριξαν την προσφορά τους οι Ανάδοχοι. 

(iii) Η εν γένει μεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης της Προμήθειας.  

(iv) Κάθε άλλη συναφής περίσταση. 
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5.7. Γίνεται μνεία ότι το ενδεχόμενο μεταβολών, όπως οι παραπάνω και οι κίνδυνοι 
που αυτές συνεπάγονται, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τους Αναδόχους κατά 
τη σύνταξη της προσφοράς τους και έχουν ήδη ενσωματωθεί στην Αμοιβή και 
στον υπολογισμό των σχετικών κινδύνων της Προμήθειας, δεδομένης της 
εμπειρίας των Αναδόχων στην εκτέλεση παρόμοιων Προμηθειών.  

5.8. Σε περίπτωση ανάθεσης πρόσθετων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών 
στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πλαίσιο, η αμοιβή των Αναδόχων παραμένει η ίδια, 
όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά το στάδιο της κατακύρωσης, υπό την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο όρο 21.3., ο οποίος εφαρμόζεται ευθέως.   

Άρθρο 6-Τρόπος καταβολής αμοιβής  

6.1. Η αμοιβή του Αναδόχου, δηλαδή το συμβατικό αντάλλαγμα, καταβάλλεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη, όπως περιγράφεται στην απόφαση 
κατακύρωσης, τη Συμφωνία Πλαίσιο και την Εκτελεστική Σύμβαση. 

6.2. Όλες οι τμηματικές πληρωμές θεωρούνται ως προκαταβολές, με την έννοια ότι 
ο οριστικός απολογισμός και διακανονισμός όλων των λογαριασμών, 
πραγματοποιηθεί μόνο μετά την Οριστική Παραλαβή της Προμήθειας από τον 
Φορέα Προορισμού. 

6.3. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωμής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας.  

6.4. Γενική Απαλλαγή της Αναθέτουσας Αρχής - Παραίτηση του Αναδόχου: Η 
αποδοχή από τους Αναδόχους της τελικής πληρωμής τους για την Προμήθεια 
σύμφωνα με τη Συμφωνία Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές Συμβάσεις, αποτελεί 
αμάχητο τεκμήριο παραίτησης των Αναδόχων από κάθε διεκδίκηση, αξίωση ή 
απαίτησή τους κατά των Φορέων Προορισμού, της Αναθέτουσας Αρχής και της 
περιουσίας τους, καθώς και κατά των νομίμων εκπροσώπων και του 
προσωπικού των Φορέων Προορισμού και της Αναθέτουσας Αρχής, 
προερχόμενη ή κατά οποιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με τη Συμφωνία 
Πλαίσιο, τις Εκτελεστικές Συμβάσεις και την Προμήθεια και συνεπάγεται την 
γενική απαλλαγή των Φορέων Προορισμού και της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 7-Υποχρεώσεις Αναδόχων 

7.1. Οι Ανάδοχοι κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο τεκμαίρεται ότι 
έχουν λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του 
αντικειμένου της σύμβασης, των Εκτελεστικών Συμβάσεων, καθώς και των 
κινδύνων. Αναλαμβάνουν δε την εκτέλεση της Σύμβασης, θεωρώντας το 
συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενημέρωσής τους δεν τους 
απαλλάσσει των συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών τους. 

7.2. Οι Ανάδοχοι εκτελούν την Προμήθεια και εκπληρώνουν όλες τις κύριες και 
παρεπόμενες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύμβαση και την όλη 
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έννομη σχέση τους με τους Φορείς Προορισμού και την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης.  

7.3. Οι Ανάδοχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα, πληρότητα και 
αρτιότητα της Προμήθειας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά διαθέτουν την σχετική εμπειρία, καθώς και τα κατάλληλα 
προσόντα, τον αναγκαίο εξοπλισμό, την απαιτούμενη οργάνωση, επαρκές 
ανθρώπινο δυναμικό και χρηματοοικονομικούς πόρους για την έγκαιρη, πλήρη, 
προσήκουσα και απρόσκοπτη εκτέλεση της Σύμβασης. 

7.4. Οι Ανάδοχοι οφείλουν να καταβάλουν τη μέγιστη επαγγελματική και τεχνική 
επιμέλεια, προσοχή κατά την εκτέλεση της Προμήθειας και να εκπληρώνουν 
όλες τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με κοινώς παραδεκτές επιστημονικές, 
τεχνικές και επαγγελματικές αρχές και πρότυπα. Οφείλουν να παρέχουν τις υπό 
προμήθεια δραστικές ουσίες κατά επαγγελματικό τρόπο προκειμένου να 
επιτύχουν τους στόχους της Σύμβασης. 

Άρθρο 8. Σχέσεις των μερών 

8.1. Κάθε Ανάδοχος διατηρεί ανεξάρτητη επιχείρηση, συναλλάσσεται με τους 
τρίτους με το δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό και κατά συνέπεια η 
Αναθέτουσα Αρχή ή ο Φορέας Προορισμού, δεν αναλαμβάνει υποχρεώσεις του 
Αναδόχου έναντι οποιουδήποτε τρίτου, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά 
των αρχών, των συνεργατών, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων του, έστω 
και αν οι υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση της 
Προμήθειας. 

8.2. Οι Ανάδοχοι δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν πράξεις στο όνομα της 
Αναθέτουσας Αρχής και των Φορέων Προορισμού και γενικά να τους 
δεσμεύουν έναντι τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο. 
Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρέχει στους Αναδόχους εντολή 
ή πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που σχετίζονται 
μόνον με την Προμήθεια. Η ως άνω εντολή ή πληρεξουσιότητα παρέχεται και 
αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

8.3. Συμφωνείται και δηλώνεται ρητά ότι οι Ανάδοχοι δεν συνδέονται με την 
Αναθέτουσα Αρχή ή με έκαστο Φορέα Προορισμού, με σχέση προστήσεως, 
αντιπροσώπευσης ή εξαρτημένης εργασίας, συμφωνούν δε οι Ανάδοχοι ότι δεν 
παραπλανούν οποιονδήποτε με τρόπο που να του δημιουργηθεί η εσφαλμένη 
εντύπωση ότι του έχει παρασχεθεί τέτοια εξουσία από την Αναθέτουσα Αρχή ή 
Φορέα Προορισμού. 

Άρθρο 9.  Σύγκρουση συμφερόντων 

Οι Ανάδοχοι με την υπογραφή της Συμφωνία Πλαίσιο και των Εκτελεστικών 
Συμβάσεων βεβαιώνουν ότι ούτε οι ίδιοι ούτε το προσωπικό τους, οι 
συνεργάτες τους, οι υπάλληλοί τους, οι προστηθέντες τους έχουν ή θα 
αποκτήσουν κατά την διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο και των 
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Εκτελεστικών Συμβάσεων, οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή υποχρέωση 
προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις 
υπηρεσίες που παρέχουν στην Αναθέτουσα Αρχή ή στους Φορείς Προορισμού 
στο πλαίσιο της παρούσας προμήθειας ή δημιουργεί ή ενδέχεται να 
δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. 

Άρθρο 10. Καταγγελία της Συμφωνίας Πλαίσιο ή/και της Εκτελεστικής 
Σύμβασης από τους Αναδόχους 

10.1. Οι Ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Συμφωνία Πλαίσιο ή/και 
την Εκτελεστική Σύμβαση αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση συνδρομής 
λόγου ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την υλοποίησή του, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 13 του Β΄ Μέρους της παρούσας. 

10.2. Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τους Αναδόχους αποκλειστικά και μόνο με 
έγγραφο, το οποίο επιδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στον Φορέα 
Προορισμού, στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο λόγος καταγγελίας. 

10.3. Ο Ανάδοχος δικαιούται ως μόνη αμοιβή και αποζημίωση το μέρος της 
Αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα της Προμήθειας που εκτελέστηκε μέχρι την ως 
άνω καταγγελία της Σύμβασης.  

10.4. Ρητά διευκρινίζεται ότι ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης ή οποιουδήποτε 
άλλου ποσού εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής δημιουργείται κατά τη 
καταγγελία της Συμφωνίας Πλαίσιο και της Εκτελεστικής Σύμβασης. 

Άρθρο 11.  Κήρυξη Αναδόχου Εκπτώτου 

11.1. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει 
προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με 
απόφαση  της Αναθέτουσας Αρχής. 

11.2. Της έκπτωσης προηγείται, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 
νωρίτερα, η κοινοποίηση Ειδικής Δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον 
Ανάδοχο και τούτο κατόπιν έγγραφη αιτιολογημένη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στη Δήλωση αυτή περιγράφεται 
και αιτιολογείται η γενόμενη παράβαση των όρων της Σύμβασης και ορίζεται 
προθεσμία για την ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών.. Η προθεσμία πρέπει να 
είναι ανάλογη με τα αξιούμενα από τον Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον παρέλθει 
άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προχωρήσει 
στην κήρυξη έκπτωτου του Αναδόχου. 

11.3. Από την επίδοση της ως άνω Ειδικής Δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής ή με 
την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης, η 
Σύμβαση λύεται και ο Ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή 
επιβάλλονται αθροιστικά ή σωρευτικά οι προβλεπόμενες στο άρθρο 34 του π.δ. 
118/2007 κυρώσεις. 
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11.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μόλις καταστεί έκπτωτος, να 
υποβάλει Ειδική Δήλωση προς τον Φορέα Προορισμού, κοινοποιούμενη στην 
Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι δραστικές ουσίες 
που έχει παραδώσει στο πλαίσιο της Προμήθειας. Η οριστική εκκαθάριση  των 
εκατέρωθεν απαιτήσεων λαμβάνει χώρα μόνο μετά την υποβολή της ως άνω 
Ειδικής Δήλωσης προς τον Φορέα Προορισμού, κοινοποιούμενη στην 
Αναθέτουσα Αρχή και μόνο μετά την περάτωση της οριστικής αυτής 
εκκαθάρισης, υποχρεούται ο Φορέας Προορισμού σε καταβολή οποιοδήποτε 
τυχόν οφειλόμενου ποσού. 

Άρθρο 12.     Υποκατάσταση-Εκχώρηση 

12.1. Δεν επιτρέπεται η υποκατάσταση του Αναδόχου προς εκτέλεση της 
Προμήθειας.  

12.2. Οι όροι, συμφωνίες και συνθήκες της παρούσας υποχρεώνουν και ωφελούν 
τα Μέρη καθώς και τους διαδόχους και τους επιτρεπόμενους εκδοχείς τους. 

12.3. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από 
τη Συμφωνία Πλαίσιο ή/και των Εκτελεστικών Συμβάσεων προς οποιοδήποτε 
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  

12.4. Κατ’ εξαίρεση, οι Ανάδοχοι δικαιούνται να εκχωρήσουν, χωρίς έγκριση, τις 
απαιτήσεις τους έναντι των Φορέων Προορισμού για την καταβολή Συμβατικού 
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο ή/και των Εκτελεστικών 
Συμβάσεων, σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα της επιλογής τους που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της ΕΕ. Για το κατά τα λοιπά 
νόμιμο της εκχώρησης εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Άρθρο 13.   Ανωτέρα βία 

13.1. Ρητά προβλέπεται ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν ευθύνονται για την 
καθυστέρηση ή την παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που 
απορρέουν από την παρούσα, εφόσον η καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση 
οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας πλήρως αποδεδειγμένο. 

13.2. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός εξαιρετικό και απρόβλεπτο, το οποίο 
δεν μπορούσε  να αποτραπεί με μέτρα εξαιρετικής επιμελείας και σύνεσης, το 
οποίο συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττομένου Συμβαλλόμενου 
Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη Συμφωνία Πλαίσιο 
ή/και από τις Εκτελεστικές Συμβάσεις. 

13.3. Εμφανιζομένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν είναι κοινώς γνωστός, το 
πληττόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται αμελλητί να τον γνωστοποιήσει 
εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας 
βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που ήθελαν προκύψουν και 
να πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς 
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καθυστέρηση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας, 
καθώς επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη 
ισοδύναμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη Συμφωνία Πλαίσιο και τις 
Εκτελεστικές Συμβάσεις. 

13.4. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας 
δεν περιλαμβάνεται στο χρόνο εκτελέσεως των δια της παρούσας 
αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των Μερών. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται το 
δικαίωμα στο άλλο Μέρος, μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών από την επέλευση του γεγονότος της ανωτέρας βίας, να καταγγείλει  
αζημίως τη Συμφωνία Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές Συμβάσεις. Τυχόν 
καταβληθέντα ποσά στην παραπάνω περίπτωση λύσης της Συμφωνία Πλαίσιο 
και Εκτελεστικών Συμβάσεων επιστρέφονται κατά το μέρος που δεν 
αντιστοιχούν σε ήδη εκτελεσθέν, μέχρι την καταγγελία, τμήμα της Προμήθειας. 

13.5. Οι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία της ως άνω καταγγελίας της Συμφωνίας Πλαίσιο ή της 
Εκτελεστικής Σύμβασης, να υποβάλουν Ειδική Δήλωση προς τον Φορέα 
Προορισμού κοινοποιούμενη στην Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία 
περιγράφονται λεπτομερώς οι Προμήθειες που έχουν παραδοθεί. Μέχρι την 
υποβολή της ως άνω Δήλωσης ο Φορέας Προορισμού δεν υποχρεούται να 
καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς τους Αναδόχους. Η οριστική 
εκκαθάριση όλων των απαιτήσεων μεταξύ των Μερών λαμβάνει χώρα μόνο 
μετά την υποβολή της ως άνω Δήλωσης. Τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται 
στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Φορέας Προορισμού υποχρεούται να καταβάλει 
οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό μόνο μετά από έγγραφη έγκριση των 
ανωτέρω στοιχειών από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Άρθρο 14.    Δικαίωμα χρήσης αδειών κυκλοφορίας δραστικών ουσιών 

14.1. Οι Ανάδοχοι εγγυώνται ότι τόσο αυτοί, όσο και οι τυχόν Υπεργολάβοι ή 
Υποπρομηθευτές τους, έχουν νόμιμο δικαίωμα χρήσης των αδειών κυκλοφορίας 
των δραστικών ουσιών τις οποίες διαθέτουν, ώστε να μπορούν να 
εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συμφωνία 
Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές Συμβάσεις.  

14.2. Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται, με δαπάνες τους, να αναλαμβάνουν την 
υπεράσπιση της Αναθέτουσας Αρχής εναντίον κάθε αγωγής κατ' αυτής, που 
βασίζεται σε ισχυρισμό ότι η δραστική ουσία υπό συγκεκριμένη εμπορική 
ονομασία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο ή/και 
Εκτελεστικής Σύμβασης συνιστά προσβολή δικαιώματος τρίτου. Η Αναθέτουσα 
Αρχή ειδοποιήσει αμέσως εγγράφως τους Αναδόχους για κάθε τέτοια αγωγή 
και παρέχει σε αυτούς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση και τις αναγκαίες 
πληροφορίες και συνδρομή για την, με δαπάνες τους, υπεράσπιση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
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14.3. Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να αποζημιώσουν πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή 
για κάθε αποζημίωση ή δαπάνη, τις οποίες τυχόν υποχρεούται να καταβάλει 
αυτή ως συνέπεια των ανωτέρω αγωγών, καθιστάμενοι δικονομικοί εγγυητές. 

14.4. Σε περίπτωση που ως συνέπεια των αξιώσεων που προαναφέρθηκαν, κριθεί 
τελεσίδικα ότι η χρήση συγκεκριμένης εμπορικής ονομασίας δραστικής ουσίας 
που διατέθηκε για την εκτέλεση της Προμήθειας ή οποιοδήποτε τμήμα ή είδος 
αυτής συνιστά προσβολή δικαιώματος τρίτου και απαγορευθεί η χρήση της, oι 
Ανάδοχοι πρέπει αμέσως και με δαπάνες τους : 

(ι). Να εξασφαλίσουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τέτοια εμπορική ονομασία 
δραστικής ουσίας ή 

(ιι). Να αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν τα είδη που συνιστούν την προσβολή 
τέτοιου δικαιώματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συμβάσεως.  

14.5. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει 
σωρευτικά τις προβλεπόμενες από το άρθρο 34 του π.δ. 118/2007 κυρώσεις και 
διατηρεί όλα τα δικαιώματα για αποζημίωση. 

Άρθρο 15.      Εμπιστευτικότητα 

15.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, οι 
Ανάδοχοι δεν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες που τους δόθηκαν ή 
που οι ίδιοι διαπίστωσαν κατά την υλοποίηση της Προμήθειας, ούτε 
κοινοποιούν στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες (τεχνικής, εμπορικής, 
οικονομικής κλπ φύσης) των οποίων λαμβάνουν γνώση σε σχέση με τη 
Συμφωνία Πλαίσιο και την Εκτελεστική Σύμβαση, υποχρεούνται δε να μεριμνούν 
ώστε το προσωπικό τους και κάθε συνεργαζόμενος με αυτούς να τηρεί την ως 
άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τους Αναδόχους της ως άνω 
υποχρέωσής τους, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται εκτός τυχόν άλλων 
συνεπειών που προβλέπονται από την παρούσα, να απαιτήσει την 
αποκατάσταση τυχόν ζημίας, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

15.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την 
Προμήθεια χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι 
στην Αναθέτουσα Αρχή και να δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα 
τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Άρθρο 16.  Δικαίωμα προαίρεσης (παρ. 1 περ. β άρθρο 2 του π.δ. 118/2007 
και άρθρο 8 του π.δ. 60/2007) 

Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στους 
Αναδόχους το αργότερο τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη της Συμφωνίας 
Πλαίσιο, δύναται να παρατείνει μονομερώς για ένα (1) έτος τη διάρκεια αυτής.   
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Άρθρο 17.      Επίλυση διαφορών 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Μερών αρμόδια είναι μόνον τα 
δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, 
απαγορευμένης της προσφυγής στη διαιτησία.   

 

              Η Πρόεδρος 

      Πετρούλα –Αναστασία Χρ. Σαρτζετάκη 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α      Α.1. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προσφερμένα είδη (δραστικές ουσίες/ ομάδες δραστικών ουσιών) του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που 

αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος  της παρούσας Διακήρυξης σύμφωνα και 

με τις αιτούμενες ποσότητες. 

 
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η    

 

                               ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

   

 

Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια 

κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ). (Υποχρεωτικά να 

κατατεθεί επί ποινή απόρριψης για κάθε ένα από τα υπό 

προμήθεια είδη.)  

 

 

ΝΑΙ   

 

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.  

ΝΑΙ   

 

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 

φαρμακοποιούς των νοσοκομείων. Εναλλακτικά, επιτρέπεται η 

παράδοση των προϊόντων σε πιστοποιημένες συσκευασίες οι 

οποίες να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτούμενων ορίων 

θερμοκρασίας.  

 

ΝΑΙ   

 

Ο χρόνος ζωής να είναι όχι λιγότερος από 9 μήνες κατά την 

παράδοση.  

ΝΑΙ   

 

Χρόνος ανταπόκρισης μετά την αποστολή της παραγγελίας από 

τα νοσοκομεία να μην μεγαλύτερος από 72 ώρες και σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου, ενώ η ποσότητα 

παράδοσης δεν θα είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που 

ΝΑΙ   
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αντιστοιχεί σε χρόνο κάλυψης αναγκών σε ποσότητες 45 

ημερών.  

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ  

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ) 

   

 

Α/Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ 

 

 

ΜΟΡΦΗ/ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

   

1 ZOLEDRONIC ACID C/S sol in 4mg/vial NAI   

2 TEICOPLANIN ly.pd.inj 200mg/vial                                                           NAI   

3 TEICOPLANIN ly.pd.inj 400mg/vial NAI   

5 LEVETIRACETAM F.C. Tabl 500  NAI   

6 LEVETIRACETAM F.C. Tabl 1000mg NAI   

7 
LEVETIRACETAM 

CS sol. Inf vial 5ml 

(100mg/ml) 

NAI   

8 
REMIFENTANYL 

HYDROCHLORIDE 
PD sol inj inf 2mg 

NAI   

10 
REMIFENTANYL 

HYDROCHLORIDE 
PD sol inj inf 5mg 

NAI   

11 VINORELBINE DITARTRATE inj sol (10mg/ml) NAI   

12 VINORELBINE DITARTRATE inj sol (50mg/ml) NAI   

13 
CISATRACURIUM BESILATE 

inj sol 2mg/ml 20mg 

αμπούλες 10 ml 

NAI   

14 POVIDONE IODINE sol ext use 10%x240ml                                          NAI   

15 POVIDONE IODINE med l. Soap 7,5%x1000ml NAI   

16 AMOXILILLIN+CLAVULANATE vialx1 (1+0,2)gr NAI   

     18 FUROSEMIDE inj sol 20mg/2ml NAI   

19 
DEXAMETHASONE SODIUM 

PHOSPHATE  
amp inj sol 8mg/2ml 

NAI   

22 AMIKACIN vial inj sol 500mg  NAI   

23 CAPECITABINE F.C. Tabl 500mg NAI   

24 IPRATROPIUM BROMIDE  INH SOL 500mcg/2ml NAI   

26 
IPRATROPIUM+SALBUTAMOL  

SOL INH NEBUL 

(0,5+2,5)mg/2,5ml 

NAI   

28 ESCITALOPRAM Tabl 10mg                                                             NAI   

29 ESCITALOPRAM Tabl 20mg                                                    NAI   

30 IBANDRONIC ACID CS Sol Inf 6mg/6ml  vial NAI   
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Απαιτείται η υποβολή πλήρους Ηλεκτρονικού Εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς 

ψηφιακά υπογεγραμμένου. Ο Οικονομικός Φορέας λαμβάνει γνώση των 

Τεχνικών Προδιαγραφών-Ποσοτήτων και δεσμεύεται ότι συμμορφώνεται με 

όλους τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και της αιτούμενης μέγιστης 

ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών ή ομάδων ειδών, όπως αυτά 

περιγράφονται λεπτομερώς στη Διακήρυξη και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α1’ και Α2. 

Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι σύμφωνα με την 

παράγραφο 7 του άρθρου 3 του π.δ. 118/2007. 

Αν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης προκύψει, για σοβαρό λόγο, 

τροποποίηση του εργοστασίου παραγωγής ή της γραμμής παραγωγής του 

φαρμάκου ή του εργοστασίου παραγωγής ή της γραμμής παραγωγής της 

δραστικής ουσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να  ενημερώσει την Επιτροπή 

Προμηθειών Υγείας. 

 

Σημείωση : Επί ποινή απόρριψης της προσφοράς κατατίθεται η άδεια 

κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ), ήτοι η αρχική άδεια κυκλοφορίας, οι 

τροποποιήσεις της. Επίσης όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να φέρουν ταινία 

γνησιότητας.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α. 2.  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Η απαιτούμενη ποσότητα των δραστικών ουσιών ανά Φορέα Προορισμού και ο 

αντίστοιχος προϋπολογισμός για την προμήθειά τους είναι η ποσότητα και ο 

προϋπολογισμός που οι ίδιοι οι Φορείς Προορισμού αιτήθηκαν (υπ΄αριθμ. πρωτ. 

ΕΠΥ  5071/21.12.2015 του Τμήματος Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Β.1. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

[Ονομασία Τράπεζας] 

[Κατάστημα] 

[Δ/νση οδός -αριθμός TK fax]    [Ημερομηνία έκδοσης]  

      ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό] 

 

Προς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ             

Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12Α,          

10433- Αθήνα 

Τηλ:                             

Φαξ:   

E -mail:  

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡ.[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.] ΕΥΡΩ [ποσό]. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. [αριθμητικά και 

ολογράφως], υπέρ του Πελάτη μας για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη 

εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και 

παρεπόμενων, που απορρέουν από τη Συμφωνία Πλαίσιο που θα υπογραφεί με 

την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την 

υπ’αριθμ…………../2015 Διακήρυξή σας. Επίσης η παρούσα Εγγυητική Επιστολή 

ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και σε 

περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης μας υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του 

Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007) ή όπως τυχόν εκάστοτε 

ισχύει1, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας 

                                                           
1 Εάν πρόκειται για Ένωση/Κοινοπραξία, ολόκληρο το δεύτερο εδάφιο 
διαμορφώνεται ως εξής: 
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[επωνυμία εταιρείας] Δ\νση [διεύθυνση της έδρας της εταιρείας] για την καλή 

εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο, που θα υπογράψει μαζί σας για τη προμήθεια 

……………………………..(υπ’αριθμ. …………….Διακήρυξης) προς κάλυψη αναγκών του 

……………..και το οποίο ποσόν καλύπτει το  0,5% της συμβατικής χωρίς ΦΠΑ αξίας 

[αριθμητικά η αξία της σύμβασης] ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση 

του Πελάτη μας για την πληρωμή αυτή και δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν οποιαδήποτε 

τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Πελάτη μας στη διαιτησία 

ή τα δικαστήρια, με οποιοδήποτε αίτημα, συμπεριλαμβανομένων και των 

αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη πληρωμής της παρούσας, ή περί θέσης 

αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει 

μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 

απέναντί μας καμιά ισχύ. 

Με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά, ανεπιφύλακτα 

και ανέκκλητα από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή 

μας ως εγγυητή που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

(συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 866 - 

868 του Αστικού Κώδικα). 

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι 

τα δικαστήρια των Αθηνών. 

                                                                                                                                                                      

"Μετά τα παραπάνω, ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς την Επιτροπή 

Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ως 

αυτοφειλέτες για το ποσό των Ευρώ [ολογράφως] (€…..) ΥΠΕΡ του Πελάτη μας και ατομικά 

για κάθε ένα από τα μέλη που τον απαρτίζουν ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεα 

μεταξύ τους, (εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας) για την ακριβή, 

πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων 

και παρεπόμενων, που απορρέουν από τη Συμφωνία Πλαίσιο που θα υπογραφεί δυνάμει 

της υπ’αριθμ……./2015 Διακήρυξης. Επίσης η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η 

Τράπεζά μας θα σας καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν ο 

Πελάτης μας υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 99 επ. 

του ν. 3588/2007) ή όπως εκάστοτε ισχύει." 
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Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που 

έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β.2. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

[Ονομασία Τράπεζας] 

[Κατάστημα] 

[Δ/νση οδός -αριθμός TK fax]    [Ημερομηνία έκδοσης]  

      ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό] 

 

Προς 

…………………………………… 

…………………………… 

…………………….. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 

…………….. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ.[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. 

Επιστ.] ΕΥΡΩ [ποσό]. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. [αριθμητικά και 

ολογράφως], υπέρ του Πελάτη μας για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη 

εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και 

παρεπόμενων, που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Φορέα 

Προορισμού ………………………….. σε εκτέλεση της υπ’αριθμ………………..Συμφωνίας 

Πλαίσιο. Επίσης η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας 

καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης μας 

υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 99 επ. του 

ν. 3588/2007) ή όπως τυχόν εκάστοτε ισχύει2, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας [επωνυμία εταιρείας] Δ\νση [διεύθυνση της 

έδρας της εταιρείας] για την καλή εκτέλεση της Εκτελεστικής της 

                                                           
2 Εάν πρόκειται για Ένωση/Κοινοπραξία, ολόκληρο το δεύτερο εδάφιο 
διαμορφώνεται ως εξής: 
"Μετά τα παραπάνω, ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς τον Φορέα 

Προορισμού…………………………, ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ως αυτοφειλέτες 

για το ποσό των Ευρώ [ολογράφως] (€…..) ΥΠΕΡ του Πελάτη μας και ατομικά για κάθε ένα 

από τα μέλη που τον απαρτίζουν ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεα μεταξύ τους, 

(εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας) για την ακριβή, πιστή και 

εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και 

παρεπόμενων, που απορρέουν από την Εκτελεστική Σύμβαση που θα υπογραφεί δυνάμει 

της υπ’αριθμ…………..Συμφωνίας Πλαίσιο (ήδη υπογεγραμμένης). Επίσης η παρούσα 

Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και 

σε περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης μας υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του 

Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007) ή όπως  εκάστοτε ισχύει." 
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υπ’αριθμ………………..Συμφωνίας Πλαίσιο (ήδη υπογεγραμμένη) Σύμβασης, που θα 

υπογράψει μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………..(αρ.…………….Διακήρυξης 

σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ…………….Πρόσκληση) προς κάλυψη αναγκών του 

……………..και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής χωρίς Φ.Π.Α. αξίας 

[αριθμητικά η αξία της σύμβασης] ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση 

του Πελάτη μας για την πληρωμή αυτή και δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν οποιαδήποτε 

τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Πελάτη μας στη διαιτησία 

ή τα δικαστήρια, με οποιοδήποτε αίτημα, συμπεριλαμβανομένων και των 

αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη πληρωμής της παρούσας, ή περί θέσης 

αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι 

την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 

μας καμιά ισχύ. 

Με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά, ανεπιφύλακτα 

και ανέκκλητα από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή 

μας ως εγγυητή που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

(συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 866 - 

868 του Αστικού Κώδικα). 

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι 

τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που 

έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Ο-Η (όνομα):................ 

Επώνυμο:.................... 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

Τόπος γέννησης:.................... 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός............... 

Αριθ.... Τ.Κ.............. 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:......................... 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος [πλήρη στοιχεία Διαγωνιζομένου: επωνυμία, 
έδρα, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. εφόσον υπάρχει] (εφεξής: «ο Διαγωνιζόμενος»), που 
συμμετέχω/ει, στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου της Προμήθειας 
«Διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με τη χρήση 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με 
εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, για την προμήθεια ….. (….) 
δραστικών ουσιών με CPV 33690000-3 από το ΠΠΥΦΥ 2014, με 
προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού στη συμφωνία-πλαίσιο της 
συνολικής ποσότητας των εν λόγω δραστικών ουσιών για δύο (2) έτη, με 
δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
17.976.050,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε έτος της 
συμφωνίας- πλαίσιο και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη  35.952.101,00 
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα δύο (2) έτη της συμφωνίας-
πλαίσιο» 
 

δηλώνω ότι:  

(i)..........................................  

(ii)…………. 

(iii)................................................. ..................................  

 

Σημειώνεται ότι το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αποτελεί ενδεικτικό τύπο υπεύθυνης 

δήλωσης η οποία υπογράφεται και κατατίθεται με την Προσφορά του 

Οικονομικού Φορέα, συμπληρωμένη κατά τα απαιτούμενα στα σχετικά 

άρθρα της Διακήρυξης. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Δ. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αναφερόμενα στοιχεία στον παραπάνω πίνακα είναι 

αληθή. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ  

Πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ (ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: ...........................................................……………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  .......................................................................................................................................................... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX:  ................................................................................................................................................... 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 15 

της Διακήρυξης 

Α/Α  Α/Α  Α/Α  Α/Α  Α/Α  

  1 2 3 4 5 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ      

2. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ      

3. ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ       

4. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ       

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

     

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

     

7. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ         

     

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    E. 

 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) 

 

Ι. Ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν 

τροποποιήσεων του, του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού, 

θεωρημένο από την αρμόδια Αρχή και αντίγραφα των Φ.Ε.Κ. όπου 

έγιναν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις. 

2.  Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής περί 

καταστατικών τροποποιήσεων. 

3.  

Το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε η σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου που διοικεί την εταιρεία, η συγκρότησή του σε σώμα και η 

αρμοδιότητα εκπροσώπησής της. (Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη 

δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ. προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου της εταιρείας και η απόδειξη πληρωμής του παραβόλου 

δημοσίευσης). 

• Σημείωση: Εάν την προσφορά υπογράφει για λογαριασμό της 

εταιρείας φυσικό πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτής, όπως αυτός προκύπτει από τα παραπάνω 

έγγραφα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας κατά 

περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό 

πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 

ΙΙ. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν 

τροποποιήσεων του, του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού, 

θεωρημένο από την αρμόδια Αρχή και αντίγραφα των Φ.Ε.Κ. όπου 

έγιναν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις. 

2.  Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής περί 

καταστατικών τροποποιήσεων. 

3.  Επίσημο αντίγραφο του πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των εταίρων 

για το διορισμό Διαχειριστή, εάν αυτός δεν καθορίζεται στο 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

καταστατικό, ή Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής του. (Σε περίπτωση που δεν έχει 

ακόμη δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ. προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου της εταιρείας και η απόδειξη πληρωμής του παραβόλου 

δημοσίευσης).  

 

ΙΙΙ. Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του 

καταστατικού της εταιρείας και όλων των τυχόν τροποποιήσεων του, 

συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού.  

2.  Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής περί 

μεταβολών και καταστατικών τροποποιήσεων. 

 

IV. Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 

πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους Ι ή ΙΙ 

ή ΙΙΙ, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 

λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που 

ζητούνται ανωτέρω για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα.  

2.  

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο 

έγγραφο ή πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

υπόχρεου (του νόμιμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα) προς 

υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε 

ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 

χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, από την οποία, 

ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση κατά τα ανωτέρω να προκύπτει ότι: 

(α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Οικονομικός Φορέας πληροί 

το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 

 

V. Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

προσκομίζουν  υποχρεωτικά 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

3.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα 

τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό 

φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός) όπως περιγράφονται ανωτέρω. 

4.  

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

με το οποίο : 

− συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

− αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της Προμήθειας 

που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο 

της Προσφοράς,  

− δηλώνεται ότι όλα τα Μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας και για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα Τεύχη 

Δημοπράτησης, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, 

εκτέλεση της Προμήθειας. 

− δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη 

διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) 

− ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των 

Μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

5.  

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας 

από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του 

Μέλους: 

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία και 

− στο Διαγωνισμό. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ΣΤ. 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Αριθμός Σύμβασης - Συμφωνίας Πλαίσιο:………… /20….. 

Τίτλος Συμφωνίας Πλαίσιο: Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια 

…………………………..…. . CPV ……………………… 

Ημερομηνία Υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο:……………….. 

Ημερομηνία λήξεως Συμφωνίας  Πλαίσιο:………………………… 

Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 

Η σύναψη της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο πραγματοποιείται σύμφωνα με το 

π.δ. 60/2007 (Α’64), το π.δ. 118/2007 (Α΄ 150), το ν. 4038/2012 (Α΄14) και την υπ΄ 

αριθμ. 1862/2012 ΚΥΑ (Β’ 680), όπως σήμερα ισχύουν.   

Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και 

προϋποθέσεις που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης των Εκτελεστικών 

Συμβάσεων, παραγγελίας και παράδοσης των ειδών ή ομάδας ειδών, που 

απαιτούνται από τους Φορείς Προορισμού. 

Ορισμοί 

Σ’ αυτή τη Συμφωνία Πλαίσιο οι κατωτέρω όροι θα έχουν την έννοια που τους 

αποδίδεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Αναθέτουσα 

Αρχή 
Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)  

Αγοραστής(ες) 

/Φορέας(εις) 

Προορισμού 

 

Οι εποπτευόμενοι από την Αναθέτουσα Αρχή Φορείς, οι 

οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν παραγγελίες ειδών ή 

ομάδας ειδών δραστικών ουσιών υπό τους όρους της 

παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο και ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ της Διακήρυξης.  

Ημέρα(ες) 

Οι ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της παρούσας ή των 

Εκτελεστικών Συμβάσεων αυτής. 

Παραγγελία(ες) 

Η υποβολή αιτήματος από τους Φορείς Προορισμού στους 

Αναδόχους για την προμήθεια των οριζόμενων στις 

Εκτελεστικές Συμβάσεις ποσοτήτων.  

Παράδοση(σεις) 

Η παράδοση  συγκεκριμένων ειδών ή ομάδας ειδών 

δραστικών ουσιών από τους Αναδόχους στις καθορισμένες 

από τις Εκτελεστικές Συμβάσεις  τοποθεσίες παράδοσης.  

Προσφορά 

Η πρόταση που υποβλήθηκε από τον Διαγωνιζόμενο κατά τη 

διαγωνιστική διαδικασία  για τη σύναψη της παρούσας και 

κατά τη διαδικασία για τη σύναψη Εκτελεστικών Συμβάσεων.  

Συμφωνία 

Πλαίσιο 

 

Ορίζεται η συμφωνία, η οποία καθορίζει τους όρους και 

προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία σύναψης κατά 

ανώτατο όριο τεσσάρων (4) Εκτελεστικών Συμβάσεων 
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 εκάστου Φορέα Αγοραστή που εκτελούνται καθ’ όλη τη 

διάρκεια αυτής. 

Πρόσκληση 

σύναψης 

Εκτελεστικής 

Σύμβασης.  

Η πρόσκληση προς τους Αναδόχους, οι οποίοι υπέγραψαν την 

παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο. Στην πρόσκληση αυτή 

καθορίζονται για κάθε Εκτελεστική Σύμβαση : η 

προϋπολογισθείσα δαπάνη, το είδος ή ομάδα είδους 

δραστικών ουσιών, η αναγκαία ανά Φορέα Προορισμού 

ποσότητα ειδών ή ομάδας ειδών δραστικών ουσιών, ο τόπος 

και ο χρόνος παραλαβής, ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής, οι 

κρατήσεις, οι επιβαρύνσεις, ο αναλογών ΦΠΑ, ο φόρος 

εισοδήματος καθώς και πρόσθετες λεπτομέρειες για την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης, που ο εκάστοτε  Φορέας Προορισμού 

κρίνει αναγκαίες και οι οποίες δεν μπορούν σε καμία 

περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους 

όρους της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο. 

Διαδικασία 

Σύναψης της 

Εκτελεστικής 

Σύμβασης 

 

Η διαδικασία για τη σύναψη των  Εκτελεστικών της 

Συμφωνίας Πλαίσιο Συμβάσεων, η οποία καταλήγει στην 

υπογραφή συγκεκριμένης Εκτελεστικής Σύμβασης, με 

συγκεκριμένους μειοδότες, για συγκεκριμένη ποσότητα ειδών 

ή ομάδας ειδών δραστικών ουσιών, σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο. 

Εκτελεστική 

Σύμβαση  

Οι έγγραφες συμφωνίες μεταξύ του εκάστοτε Φορέα 

Προορισμού και των Αναδόχων για την προμήθεια 

συγκεκριμένης ποσότητας ειδών ή ομάδας ειδών δραστικών 

ουσιών και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο.  Κάθε Φορέας 

Προορισμού δύναται καθ’όλη τη διάρκεια της παρούσας 

Συμφωνίας Πλαίσιο να υπογράψει για τις ίδιες δραστικές 

ουσίες από δύο (2) έως τέσσερις (4) έγγραφες συμφωνίες. 

Σχέδιο Εκτελεστικής Σύμβασης προσαρτάται  Διακήρυξη 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και 

της παρούσας. 

Τοποθεσία(ες) 

Παράδοσης 

Οι διευθύνσεις παράδοσης των ειδών ή ομάδας ειδών 

δραστικών ουσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τον Φορέα 

Προορισμού σε κάθε Εκτελεστική Σύμβαση. 

 

Σημειώνεται ότι : 

(i) του ενικού αριθμού θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον πληθυντικό αριθμό 

και το αντίστροφο, 

(ii) ενός γένους θεωρείται ότι αφορά και το άλλο γένος, 
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(iii) oι αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά 

πρόσωπα και τις κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων,  

(iv) οι αναφορές σε οποιοδήποτε νομοθέτημα (λ.χ. νόμος, κανονισμός, οδηγία, 

διάταγμα, υπουργική απόφαση) αφορούν το νομοθέτημα όπως αυτό ισχύει 

κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 

Οι επικεφαλίδες και τα κεφαλαία γράμματα τίθενται μόνον για λόγους 

οργάνωσης της ύλης και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του περιεχομένου της 

Συμφωνίας Πλαίσιο. 

(v) αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο και Παραρτήματα χωρίς περαιτέρω 

χαρακτηρισμό, ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο και Παραρτήματα της 

Συμφωνίας Πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση. 

(vi) αναφορά σε Άρθρο και Παραρτήματα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, 

εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ελληνική Δημοκρατία 

Υπουργείο Υγείας 

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 

…………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 

ΠΟΣΟ: 

ΕΙΔΟΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: 

 

Στην Αθήνα σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

 

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εδρεύει, επί της οδού 

Αβέρωφ 12Α Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας 

από τον κ. ……………………………………………………., Πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η οποία στο εξής αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή», 

 

και αφετέρου 

α)…………………………………………………………………………………………………….. 

β)…………………………………………………………………………………………………….. 

γ)…………………………………………………………………………………………………………

……………………. 
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εφεξής καλούμενοι ως οι Ανάδοχοι ή ως ο Ανάδοχος (για έκαστο εξ αυτών). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1) Την υπ. αριθ. …………..από ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την 

προμήθεια ……………………………. 

2) Τις από α)……β)……γ)… και με αριθ. πρωτ. α)……β)…….γ)  προσφορές των 

Αναδόχων αντιστοίχως, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού της 

προαναφερόμενης Διακήρυξης και όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τον 

Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό. 

3) Την υπ. αριθ. ………….. (θέμα …) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού της προαναφερόμενης 

Διακήρυξης, στους κατά τα ανωτέρω Αναδόχους. 

4) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

5) Τη με αρ. πρωτ. …………… κατακυρωτική επιστολή της Αναθέτουσας Αρχής προς 

τους Αναδόχους. 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. Σκοπός, αντικείμενο και αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο 

1. Η Συμφωνία Πλαίσιο αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών. Σκοπός της είναι να καθορίσει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις σχετικά με την προμήθεια συγκεκριμένων ειδών ή ομάδας ειδών 

δραστικών ουσιών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης, και 

μετά την κατακύρωση, στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Συμφωνίας, σε 

συγκεκριμένους Φορείς Προορισμού (Αγοραστές), μέσω Εκτελεστικών Συμβάσεων, 

καθ’ όλη τη διάρκειά της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

2. Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι η προμήθεια, μέσω Εκτελεστικών 

Συμβάσεων, των ως άνω συγκεκριμένων ειδών ή ομάδας ειδών δραστικών ουσιών, 

από τους Αναδόχους στους Αγοραστές στις καθορισμένες από τις Εκτελεστικές 

Συμβάσεις ποσότητες και τοποθεσίες παράδοσης. Η διαδικασία διενεργείται μετά 

από πρόσκληση των Αγοραστών προς τους Αναδόχους, για την υπογραφή 

Εκτελεστικών Συμβάσεων για συγκεκριμένα είδη ή ομάδα ειδών δραστικών ουσιών. 

3. Η Συμφωνία Πλαίσιο συνάπτεται στα πλαίσια μιας Κατηγορίας Συμφωνιών 

Πλαίσιο για την προμήθεια συγκεκριμένων ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στο 

Παράρτημα ΙΙ, ενώ αντίστοιχες Συμφωνίες Πλαίσιο δύνανται να συνάπτονται 

παράλληλα από την Αναθέτουσα Αρχή και με άλλους Αναδόχους. 

4. Η Συμφωνία Πλαίσιο δεν συνιστά δέσμευση εκ μέρους των Αγοραστών να 

παραγγείλουν τις ορισθείσες στη Διακήρυξη ποσότητες, καθώς αυτές αποτελούν 

το ανώτατο όριο των δυνάμενων να ζητηθούν παραγγελιών. Οι Αγοραστές 
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δεσμεύονται για την παραγγελία συγκεκριμένων ποσοτήτων μόνον μετά την 

υπογραφή Εκτελεστικών της Συμφωνίας Πλαίσιο Συμβάσεων.  

4. Η Συνολική αξία της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο ανέρχεται σε ……………… €. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

1. Οι Αγοραστές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι είναι εξουσιοδοτημένοι αλλά 

όχι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν το σύνολο της ποσότητας των ειδών ή 

ομάδας ειδών δραστικών ουσιών της παρούσας Συμφωνίας Πλαισίου. Τέτοια 

υποχρέωση γεννάται μόνο με την υπογραφή των Εκτελεστικών Συμβάσεων, καθώς 

σε αυτές καθορίζονται οι οριστικές ποσότητες της προμήθειας.  

2. Οι Αγοραστές δεν επιτρέπεται να προμηθεύονται τα είδη αυτά εκτός της 

παρούσας Συμφωνίας Πλαισίου ή κατά παρέκκλιση των διαλαμβανομένων όρων 

και προϋποθέσεων σε αυτή. 

3. Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδίδουν το είδος ή ομάδα είδους των 

δραστικών ουσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Εκτελεστικές Συμβάσεις. 

4. Οι Αγοραστές υποχρεούται να καταβάλουν στον Ανάδοχο το ποσό της 

συμφωνηθείσας τιμής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την υπογραφή εκάστης 

Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο. Η τιμή αυτή καθορίζεται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον όρο 21.3. του Α΄ Μέρους της υπ΄ αριθμ….Διακήρυξης. Για τον 

επιμερισμό των ποσοτήτων εφαρμόζονται ευθέως τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 

Α΄ Μέρους της υπ΄ αριθμ…. Διακήρυξης.    

 

ΑΡΘΡΟ 3. Έναρξη και διάρκεια  

1. Η παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της 

και είναι έγκυρη για δύο (2) έτη, ήτοι από ……………………….. έως και ……………………….. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα προαίρεσης επί της παρούσας Συμφωνίας 

Πλαίσιο για μονομερή επέκτασή της ένα (1) ακόμη έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 16 του Β΄ Μέρους της υπ’αριθμ………….Διακήρυξης.  

3. Εάν παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα κάποιου είδους, πριν την ημερολογιακή 

λήξη της Συμφωνίας Πλαίσιο, η Συμφωνία Πλαίσιο για το είδος αυτό θεωρείται ότι 

εκτελέστηκε.   

4. Κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών της Συμφωνίας Πλαίσιο επιτρέπεται να 

συναφθούν Εκτελεστικές Συμβάσεις υπό τους όρους του άρθρου 1 του Β΄ Μέρους 

της υπ’αριθμ………….Διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 4. Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο 

1. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, έκαστος Ανάδοχος κατέθεσε στην 

Αναθέτουσα Αρχή: 

α) Ο Ανάδοχος……..την…………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 

τράπεζας …………….. , ποσού ………………..€, ήτοι το 0,5% της συνολικής αξίας του 
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τμήματος της συμφωνίας πλαισίου , χωρίς ΦΠΑ, ισχύος μέχρι την επιστροφή της 

στην τράπεζα αυτή,  

β) Ο Ανάδοχος…………την…………………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

της τράπεζας…………….., ποσού ………………..€, ήτοι το 0,5% της συνολικής αξίας του 

τμήματος της συμφωνίας πλαισίου , χωρίς ΦΠΑ, ισχύος μέχρι την επιστροφή της 

στην τράπεζα αυτή, και  

γ) Ο Ανάδοχος….…την………………………………………………………… εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης της τράπεζας…………….., ποσού ………………..€, ήτοι το 0,5% της 

συνολικής αξίας του τμήματος της συμφωνίας πλαισίου, χωρίς ΦΠΑ, ισχύος μέχρι 

την επιστροφή της στην τράπεζα αυτή. 

2. Η εγγυητική επιστολή έκαστου Αναδόχου επιστρέφεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9 του Α΄ Μέρους της υπ’αριθμ………….Διακήρυξης.  

3. Σε περίπτωση κατάπτωσης των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, το οφειλόμενο 

ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

ΑΡΘΡΟ 5. Εκχώρηση – μεταβίβαση της Συμφωνίας Πλαίσιο 

1. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει, ολικώς ή μερικώς, τη 

Συμφωνία Πλαίσιο ή/και Εκτελεστική Σύμβαση αυτής σε άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο.  

2. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει, ολικώς ή μερικώς, την 

εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο ή/και Εκτελεστικής Σύμβαση αυτής σε άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

3. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις ως άνω παραγράφους 1 και 2, ο Ανάδοχος 

δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, με 

βάση τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο ή Εκτελεστικής Σύμβασης αυτής, σε 

τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη 

χώρα της ΕΕ, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης 

πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Δικαιολογητικά  

1. Πριν τη σύναψη κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης κατατίθενται από τον Ανάδοχο 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της Διακήρυξης ……../2015, 

πλην εκείνων από τα κατατεθειμένα στην Αναθέτουσα Αρχή που βρίσκονται σε 

ισχύ.    

2. Εφόσον ζητηθεί από τη Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 

αποδεικτικά στοιχεία για τα είδη, τις παραδόσεις, τις ποσότητες καθώς και κάθε 

άλλη πληροφορία, που σχετίζεται με τη  Συμφωνία Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές 

Συμβάσεις.  
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3. Εφόσον ζητηθεί από τη Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 

επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη διατήρηση σε ισχύ 

των κριτηρίων επιλογής της υπ’αριθμ…………… Διακήρυξης. 

  

ΑΡΘΡΟ 7. Παράδοση 

1. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού που 

προβλέπεται από την υπ’αριθμ. ..... Διακήρυξη κατακυρώθηκαν στους α)........,  

β)........., γ).........., δ)......... Αναδόχους για το συγκεκριμένο είδος ή ομάδα ειδών της......... 

δραστικής ουσίας τα ακόλουθα ποσοστά : 

(i) Ο ..................................  πρώτος Ανάδοχος (µε τη χαµηλότερη τιµή) λαμβάνει το 50% 

της προκηρυχθείσας ποσότητας της δραστικής ουσίας.    

 (ii) Ο ................................. δεύτερος Ανάδοχος (αυτός µε τη δεύτερη χαμηλότερη τιµή) 

λαμβάνει το 30% της  προκηρυχθείσας ποσότητας της δραστικής ουσίας.     

 (iii) Ο ...........................τρίτος Ανάδοχος (αυτός µε την τρίτη χαµηλότερη τιµή) 

λαμβάνει το 20% της προκηρυχθείσας ποσότητας της δραστικής ουσίας.      

Η κατανομή των ποσοστών ανά Ανάδοχο γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 21 της υπ΄αριθμ...... Διακήρυξης και ανάλογα με τις Προσφορές ανά 

είδος ή ομάδα ειδών των υπό προμήθεια δραστικών ουσιών. 

2. Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται, σε περίπτωση αδυναμίας άλλου Αναδόχου να 

προμηθεύσει την κατακυρωθείσα σε αυτόν ποσότητα δραστικών ουσιών, να 

ανταποκριθούν σε έγγραφη κλήση των Αγοραστών προς κάλυψη της ποσότητας 

αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της υπ΄αριθμ. .......  Διακήρυξης.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή και οι Αγοραστές δύνανται να επιβάλουν κυρώσεις στους 

Αναδόχους που δεν πραγματοποίησαν τη συμφωνημένη προμήθεια και να τους 

κηρύξουν έκπτωτους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Β’ Μέρους της 

υπ΄αριθμ..... Διακήρυξης.  

4. Με την υπογραφή κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδίδει τα είδη σύμφωνα με τους όρους αυτής εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών 

στους Αγοραστές. 

5. Η προμήθεια των ειδών και η παράδοσή τους πραγματοποιούνται σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών 

Συμβάσεων. Οι τόποι παράδοσης καθορίζονται από τους Αγοραστές στην 

πρόσκληση υπογραφής των Εκτελεστικών Συμβάσεων, όπως ορίζεται στο 

Παράρτημα Ι.  

6. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται το  

ανώτατο μέχρι το ένα τέταρτο (¼)  αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 

Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του π.δ. 

118/2007).  

7. Όλα τα είδη είναι υπό την ευθύνη του Αναδόχου και ο Αγοραστής δεν φέρει 

καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε είδος μέχρι την παράδοση του 
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πρακτικού παραλαβής, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με την οποία 

δηλώνεται η  αποδοχή τους, με εξαίρεση την περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι σε 

θέση να αποδείξει ότι η απώλεια ή η ζημία προκλήθηκε ή συντελέστηκε εξ’ 

υπαιτιότητας του Αγοραστή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Τα υπό προμήθεια είδη της παρούσας ανταποκρίνονται στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην προσφορά του Αναδόχου (τεχνική - 

οικονομική) και καλύπτουν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες 

αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1΄ της υπ’ αριθμ....../2015 Διακήρυξης και αποτελούν 

Παράρτημα ΙΙ και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

2. Επίσης, ο Ανάδοχος πέραν από την υποχρέωσή του για συμμόρφωση με τους 

όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθμ.  …………Διακήρυξης και της 

Προσφοράς του (τεχνική -οικονομική), οφείλει να εκτελέσει την προμήθεια 

σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της ορθής τεχνικής και πρακτικής, 

υπόκειται δε στον έλεγχο και συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων 

υπηρεσιών και επιτροπών του Αγοραστή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. Παραλαβή ειδών 

Με μέριμνα του Αγοραστή συστήνεται Επιτροπή Παραλαβής, η οποία προβαίνει σε 

τμηματική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών που 

παραδίδονται στην Υπηρεσία του Αγοραστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

υπ’αρίθμ. ………/2015 Διακήρυξη και τα άρθρα 27 και 28 του π.δ.118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. Τρόπος και χρόνος πληρωμής 

1. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Ανάδοχο γίνεται, στον προβλεπόμενο από 

τη σχετική Εκτελεστική Σύμβαση χρόνο, με τον αναφερόμενο σ’ αυτή τρόπο σε 

συνδυασμό με την Προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτή έγινε αποδεκτή και 

εφόσον υποβληθούν στον Αγοραστή τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης της …………./2015 Διακήρυξης. 

2. Η πληρωμή της αξίας του είδους στον Ανάδοχο θα γίνει, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 του Β΄ Μέρους της υπ΄αριθμ...... Διακήρυξης, με 

έκδοση τακτικού εντάλματος πληρωμής ………………………………………………, μετά την 

οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του και εφόσον υποβληθούν στον 

Αγοραστή τα προβλεπόμενα παραστατικά. 

3. Η παρούσα δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ ….. και …. του εκτελούμενου 

προϋπολογισμού του ……………………………….. έκαστου Αγοραστή (Φορέα 

Προορισμού). 
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ΑΡΘΡΟ 11. Απόρριψη παράδοσης 

1. Ο Αγοραστής δύναται να απορρίψει την παράδοση ειδών ή μέρος αυτών, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του π.δ. 118/2007 (Α΄150). 

2. Ο Αγοραστής δύναται να απορρίψει την παράδοση ειδών ή μέρος αυτών έπειτα 

από αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου δειγμάτων της παραδοθείσας 

παρτίδας, από τα οποία προκύπτει η ακαταλληλότητα ή μη τήρηση των 

απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών του σκευάσματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. Κυρώσεις για καθυστερήσεις στην Παράδοση 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης φόρτωσης – παράδοσης των ειδών ισχύουν κατά 

περίπτωση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του π.δ. 118/2007 (Α΄150). 

 

ΑΡΘΡΟ 13. Κήρυξη Αναδόχου εκπτώτου  

1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 

του π.δ. 118/2007 και το άρθρο 11 του Β΄ Μέρους της υπ΄αριθμ. ..... Διακήρυξης.  

2. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τους 

Αγοραστές για να υπογράψει την Εκτελεστική Σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Η απόφαση έκπτωσης εκδίδεται από την Ε.Π.Υ., 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού. 

3. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται, κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ……..Διακήρυξη, 

έκπτωτος,  όταν το προμηθευόμενο από αυτόν είδος, μετά από ποιοτικό έλεγχο 

δείγματος, κριθεί ακατάλληλο ή ότι αυτό δεν καλύπτει της Τεχνικές Προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί στο Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης και στην Προσφορά του. 

4. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α. Η Συμφωνία Πλαίσιο ή η Εκτελεστική Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το είδος δεν 

φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής 

ή του Αγοραστή. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Κρατήσεις - Φόρος εισοδήματος 

1. Η προμήθεια υπόκειται σε συνολική κράτηση .,…..% (ήτοι .,..% υπέρ ………… η 

οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, .,…% 

υπέρ … η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 

ΟΓΑ και 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία 

επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 

2. Κατά την πληρωμή των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 

εισοδήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 15. Έλεγχος διαφάνειας - Έλεγχος νομιμότητας της Συμφωνίας 

Πλαίσιο 

1. Ο Ανάδοχος, για την εφαρμογή του άρθρ. 5 του ν.3310/2005, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρ. 5 του ν.3414/2005, προσκόμισε διά του νομίμου 

εκπροσώπου του, την υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, 

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του καταδικαστική απόφαση, κατά την έννοια του 

άρθρ. 3 του ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 3 του ν.3414/2005 

[υπ’αρίθμ. 20977 από 22-8-07 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

(Β-1673)]. 

2. Δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με την 

υπ’αρίθμ……………….. Πράξη της από ……………….. συνεδριάσεως του ….. Κλιμακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. Λύση –Καταγγελία 

1. Η Συμφωνία Πλαίσιο λύεται είτε με την πάροδο της χρονικής διάρκειάς της είτε 

με την οριστική παραλαβή του συνόλου της ανατιθέμενης με τις Εκτελεστικές 

Συμβάσεις προμήθειας. 

2. Όλοι οι όροι της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι 

ουσιώδεις, κάθε δε παράβαση αυτών επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να 

καταγγείλει τη Συμφωνία Πλαίσιο και στους Αγοραστές να καταγγείλουν τις 

Εκτελεστικές Συμβάσεις. Σε περίπτωση καταγγελίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να 

ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως 

αποτέλεσμα της καταγγελίας. 

ΑΡΘΡΟ 17. Τροποποιήσεις 

Τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο κατ΄ αρχήν δεν επιτρέπονται. 

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που τροποποιηθεί ο Κωδικός ΕΟΦ του Φαρμάκου. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει εγγράφως αίτημα 

τροποποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο και να προσκομίσει τα απαραίτητα προς 

τούτο δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί  σχετικά και στη συνέχεια εκδίδεται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  
Μετά την υπογραφή της τροποποίησης η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

κοινοποιείται στους Αγοραστές και στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

ενεργήσει για την εκτέλεση της τροποποίησης και δεσμεύεται από τους παρόντες 

όρους και προϋποθέσεις, ωσάν η εν λόγω τροποποίηση καθοριζόταν στη 

Συμφωνία Πλαίσιο.  

 

ΑΡΘΡΟ 18. Λοιποί όροι 

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται αναντίρρητα όλους τους 

όρους που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο.  
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2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Συμφωνίας Πλαίσιο δεν επιδρά στο κύρος 

των υπολοίπων όρων της. 

3. Η μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα εκάστου των συμβαλλόμενων 

μερών δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή 

του στο μέλλον. 

4. Οποιοδήποτε ζήτημα μένει αρρύθμιστο στη Συμφωνία Πλαίσιο ρυθμίζεται με 

ευθεία εφαρμογή των οριζομένων στα συμβατικά τεύχη, κατά τη σειρά ισχύος 

αυτών, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 27 του Α΄ Μέρους της Διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 19. Εφαρμοστέο δίκαιο 

Η ερμηνεία και η εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο γίνεται με βάση το ελληνικό 
δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 
αρμόδια είναι μόνον τα δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική 
νομοθεσία, απαγορευμένης της προσφυγής στη διαιτησία.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο σε ……….. όμοια 

πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφηκε και 

έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.  

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

Α) 

 

 

Β) 

 

 

Γ) 
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Σημείωση: Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα Συμφωνίας Πλαίσιο στοιχεία της 

προμήθειας είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή 

τροποποιηθούν κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής Συμφωνίας, καθόσον 

αυτό θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά των μειοδοτών σε συνδυασμό με 

τις τεχνικές προδιαγραφές.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Ζ. 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ελληνική Δημοκρατία 

Υπουργείο Υγείας 

…………………….. 

……………………. 

……………………… 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ:   

ΑΓΑΘΟ:   

ΦΟΡΕΑΣ:  

ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ: 

ΑΡΙΘΜ……………./20… ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Σημειώνεται ότι η χρήση: 

(i) του ενικού αριθμού θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον πληθυντικό αριθμό 

και το αντίστροφο, 

(ii) ενός γένους θεωρείται ότι αφορά και το άλλο γένος, 

(iii) oι αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά 

πρόσωπα και τις κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων,  

(iv) οι αναφορές σε οποιοδήποτε νομοθέτημα (λ.χ. νόμος, κανονισμός, οδηγία, 

διάταγμα, υπουργική απόφαση) αφορούν το νομοθέτημα όπως αυτό ισχύει 

κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 

Οι επικεφαλίδες και τα κεφαλαία γράμματα τίθενται μόνον για λόγους 

οργάνωσης της ύλης και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του περιεχομένου της 

Σύμβασης. 

(v) αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο και Παραρτήματα χωρίς περαιτέρω 

χαρακτηρισμό, ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο και Παραρτήματα της 

Συμφωνίας Πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση. 

(vi) αναφορά σε Άρθρο και Παραρτήματα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, 

εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. 

 

Σήμερα την ________ του μηνός _____ του έτους _________ (ΗΗ.MM.ΕΕΕΕ), ημέρα ______ 

στο …………. (το όνομα του Αγοραστή), οι υπογεγραμμένοι: αφ’ ενός το _________, 

(όνομα Αγοραστή), όπως νομίμως εκπροσωπείται  

και αφετέρου  

α) η εταιρεία με την επωνυμία «_____________», Α.Φ.Μ. _________, ΔΟΥ ________, που 

εδρεύει στη ___________, Τ.Κ. _______ ___________, τηλ. ___ ______, FΑΧ ___ ______, όπως 

νομίμως εκπροσωπείται από τον ………………………….με Α.Δ.Τ.: …………………..,  βάσει 

του υπ’ αριθμ. ……………….Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα 
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………………………), 

β) η εταιρεία με την επωνυμία «_____________», Α.Φ.Μ. _________, ΔΟΥ ________, που 

εδρεύει στη ___________, Τ.Κ. _______ ___________, τηλ. ___ ______, FΑΧ ___ ______, όπως 

νομίμως εκπροσωπείται από τον ………………………….με Α.Δ.Τ.: …………………..,  βάσει 

του υπ’ αριθμ. ……………….Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα 

………………………), 

γ) η εταιρεία με την επωνυμία «_____________», Α.Φ.Μ. _________, ΔΟΥ ________, που 

εδρεύει στη ___________, Τ.Κ. _______ ___________, τηλ. ___ ______, FΑΧ ___ ______, όπως 

νομίμως εκπροσωπείται από τον ………………………….με Α.Δ.Τ.: …………………..,  βάσει 

του υπ’ αριθμ. ……………….Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα 

………………………),,  συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ…………./2015 Διακήρυξη της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας (ΕΠΥ) διενεργήθηκε την ……………………… Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός 

Διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού επί 

της συνολικής προμήθειας δραστικών ουσιών στις Εκτελεστικές Συμβάσεις, με 

χρήση της διαδικασίας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και με αντικείμενο την 

επιλογή Αναδόχων.  

 

Τα αποτελέσματα της ανωτέρω διαδικασίας κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 

…………………….. Απόφαση, και με την υπ’ αριθμ. ………………………… Οριστική 

Ανακοίνωση κατακύρωσης (συμπληρώνεται και η υπ’ αριθμ.……………………… πράξη 

ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο όνομα των 

(φυσικά ή νομικά πρόσωπα: εταιρείας με την επωνυμία, έδρα και ΑΦΜ):  

Α. 

Β. 

Γ.«……………………………………» 

(Εφεξής καλούμενοι ως Ανάδοχοι) 

 

Στις ...... υπογράφηκε η υπ΄αριθμ...... Συμφωνία Πλαίσιο προϋπολογισθείσης 

δαπάνης ……………………… €  για την προμήθεια...............  (είδος ή ομάδας είδους 

δραστικών ουσιών) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΠΥ) και των ως άνω 

Αναδόχων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας 

οι οικονομικές προσφορές των Αναδόχων διαμορφώθηκαν ως εξής: 

για τον Α. Ανάδοχο το συνολικό ποσό των ……………………….€ (και ολογράφως)  

για τον Β. Ανάδοχο το συνολικό ποσό των ……………………….€ (και ολογράφως)  

για τον Γ. Ανάδοχο το  συνολικό ποσό των ……………………….€ (και ολογράφως) 

συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, και ποσοστού 6% Φ.Π.Α., ως 

αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα. 

 

16PROC003604318 2016-01-04

ΑΔΑ: 6ΦΓΝ465ΦΥΟ-ΑΟΜ



Σελίδα 122 από 127 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το ……………………..(όνομα Αγοραστή) αναθέτει στην 

α) .............................. εταιρεία  

β) ............................ εταιρεία 

γ) ........................ εταιρεία   

και αυτοί/ες αναλαμβάνουν την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και 

συμφωνίες, τις οποίες αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο εκάστοτε Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών ή ομάδας ειδών 

δραστικών ουσιών…… ………………………………………………………………………., όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά του. Τα προσφερόμενα είδη 

βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της υπ’αριθμ…………………… Συμφωνίας Πλαίσιο. 

2. Οι ποσότητες, τα αγαθά, οι τιμές και ο Αγοραστής για τον οποίο προορίζονται 

ορίζονται ως κατωτέρω για κάθε Ανάδοχο:  

Α) Ανάδοχος : 

Αγοραστής Αγαθό 
Μονάδα  

Μέτρησης 

Ποσότητα 

Συνολική/ποσοστό 

για τον Ανάδοχο 

Τιμή 

μονάδος 

(σε €) με 

κρατήσεις 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

   

     

  Αξία ….. τεμαχίων: €  

  Πλέον ΦΠΑ  €  

  Γενικό Σύνολο: €  

Β)Ανάδοχος : 
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Αγοραστής Αγαθό 
Μονάδα  

Μέτρησης 

Ποσότητα 

Συνολική/ποσοστό 

για τον Ανάδοχο 

Τιμή 

μονάδος 

(σε €) με 

κρατήσεις 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

   

     

  Αξία ….. τεμαχίων: €  

  Πλέον ΦΠΑ  €  

  Γενικό Σύνολο: €  

 

 

 

Γ) Ανάδοχος : 

Αγοραστής Αγαθό 
Μονάδα  

Μέτρησης 

Ποσότητα 

Συνολική/ποσοστό 

για τον Ανάδοχο 

Τιμή 

μονάδος 

(σε €) με 

κρατήσεις 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

   

     

  Αξία ….. τεμαχίων: €  

  Πλέον ΦΠΑ  €  

  Γενικό Σύνολο: €  

 

2. Οι Αγοραστές υποχρεούται να καταβάλουν στον κάθε Ανάδοχο το ποσό της 

τιμής που ορίζεται ανωτέρω, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα 
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στον όρο 21.3. του Α΄ Μέρους της υπ΄ αριθμ….Διακήρυξης. Για τον επιμερισμό των 

ποσοτήτων εφαρμόζονται ευθέως τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Α΄ Μέρους της 

υπ΄ αριθμ…. Διακήρυξης.    

3. Η τιμή που ορίζεται ανωτέρω για κάθε Ανάδοχο παραμένει σταθερή καθ’ όλη 

τη διάρκεια της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία 

μεταβολή από οιαδήποτε αιτία, αφορά δε την παράδοση των ως άνω ειδών, 

ελεύθερων βαρών, με μέριμνα και ευθύνη εκάστου Αναδόχου στο χώρο φύλαξης 

του Αγοραστή, ................. (αναγράφεται η δ/νση), για τον οποίο προορίζεται. Στην 

τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη, όπως τα έξοδα 

μεταφοράς των ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Η Εκτελεστική Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και 

από τα ............ (αριθμός συμβαλλομένων) συμβαλλόμενα Μέρη, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν κατατεθεί οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου  7 της 

παρούσας. 

2. Η Εκτελεστική Σύμβαση διαρκεί για......................, από την ημερομηνία υπογραφής 

της έως ............(ημερομηνία). 

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο Ανάδοχος προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του στην 

οποία δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του καταδικαστική απόφαση, κατά 

την έννοια του άρθρ. 3 του ν.3310/2005, όπως ισχύει σήμερα. 

2. Δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με την 

υπ’αρίθμ……………….. Πράξη της από ……………….. συνεδριάσεως του ….. Κλιμακίου 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

(Σημείωση: εφόσον η παρούσα Σύμβαση λόγω της αξίας του συμβατικού 

αντικειμένου της υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

ΑΡΘΡΟ 4- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προμήθεια είδη, που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας πρέπει να 

είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά κάθε Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών γίνεται εντός χρονικού διαστήματος 

____ (__) ημερών/μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στον 

τόπο που προβλέπονται στην πρόσκληση της σύναψης της Εκτελεστικής 

Σύμβασης, ήτοι…(αναγράφεται η διεύθυνση) 

Ως χρόνος παράδοσης έκαστης παραγγελίας σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων 

της παρούσας ορίζονται οι εβδομήντα δύο (72) ώρες από την παραγγελία. Ο 

χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4 αυτού με 
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επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων 

κυρώσεων (άρθρο 26 και 32 του π.δ. 118/2007). Μετά τη λήξη της παράτασης 

κινείται η διαδικασία κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου. 

2. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της παρούσας 

Σύμβασης γίνεται από αρμόδια Επιτροπή του Αγοραστή σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 27 και 28 του π.δ. 118/2007, στον τόπο παράδοσης, εντός 

__________ (__) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αυτών και συντάσσεται 

σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.  

Σε κάθε τμηματική παράδοση ειδών από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις 

παραγγελίες του Αγοραστή, η αρμόδια Επιτροπή του Αγοραστή συντάσσει 

Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός ………… ημερών από την παραλαβή.  

ΑΡΘΡΟ 6- ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια δραστικών ουσιών χωρεί μετά την 

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, καταβάλλεται εντός εξήντα (60) 

ημερών μετά τη χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με την 

υποβολή του τιμολογίου πώλησης στους Φορείς Προορισμού, ήτοι μετά από την 

διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. 

2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα στο άρθρο 35 του π.δ. 

118/2007.  

3. Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας, βαρύνει τον 

Κ.Α.Ε………………………………. και υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές 

αναγράφονται στην υπ’αριθμ…………….Διακήρυξη και στο άρθρο 19 της 

υπ’αριθμ………………….Συμφωνίας Πλαίσιο, οι οποίες ανέρχονται σε _____% συνολικά 

και αποδίδονται στα δικαιούχα ταμεία από την αρμόδια για την πληρωμή 

Υπηρεσία ως εξής: (αναγράφονται τα ταμεία με το αντίστοιχο ποσοστό): 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Οι Ανάδοχοι κατέθεσαν:  

Α) Ο Ανάδοχος ……..την υπ’ αριθμ. …………………………. εγγυητική επιστολή συνολικού 

ποσού ………….. € της τράπεζας……………………….. για την καλή εκτέλεση των όρων 

της παρούσας, η οποία καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) του εκτιμώμενου 

συνολικού κόστους, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ισχύος μέχρι την 

επιστροφή της στην ως άνω τράπεζα. 

Β) Ο Ανάδοχος…….την υπ’ αριθμ. …………………………. εγγυητική επιστολή συνολικού 

ποσού ………….. € της τράπεζας ……………………….. για την καλή εκτέλεση των όρων 

της παρούσας, η οποία καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) του εκτιμώμενου 

συνολικού κόστους, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ισχύος μέχρι την 

επιστροφή της στην ως άνω τράπεζα.  

Γ) Ο Ανάδοχος την υπ’ αριθμ. …………………………. εγγυητική επιστολή συνολικού 

ποσού ………….. € της τράπεζας ……………………….. για την καλή εκτέλεση των όρων 
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της παρούσας, η οποία καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) του εκτιμώμενου 

συνολικού κόστους, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ισχύος μέχρι την 

επιστροφή της στην ως άνω τράπεζα.  

2. Έκαστη εκ των ανωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 

στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπο 

προμήθεια δραστικών ουσιών, την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων 

και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το 

οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

4. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω 

επιβολής προστίμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τροποποιήσεις της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης κατ΄ αρχήν δεν 

επιτρέπονται. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται τροποποίηση της παρούσας με έγγραφη 

συμφωνία των μερών σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και με τις 

προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24  του π.δ. 118/2007. 

  

ΑΡΘΡΟ 9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται αναντίρρητα όλους τους 

όρους που περιλαμβάνονται στην Εκτελεστική Σύμβαση.  

2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Εκτελεστικής Σύμβασης δεν επιδρά στο 

κύρος των υπολοίπων όρων της. 

3. Η μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα εκάστου των συμβαλλόμενων 

μερών δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή 

του στο μέλλον. 

4. Οποιοδήποτε ζήτημα μένει αρρύθμιστο στην Εκτελεστική Σύμβαση ρυθμίζεται με 

ευθεία εφαρμογή των οριζομένων στα συμβατικά τεύχη, κατά τη σειρά ισχύος 

αυτών, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 27 του Α΄ Μέρους της Διακήρυξης.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε ....... (συμπληρώνεται ο 

συνολικός αριθμός των συμβαλλομένων) όμοια πρωτότυπα και αφού 

αναγνώστηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφηκε και έλαβε κάθε 

συμβαλλόμενος από ένα.  

Ένα αντίγραφο της παρούσας θα κατατεθεί στο αρμόδιο τμήμα της Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το……. Για τους Αναδόχους 
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____ _________ 

Α) «________ _______» εταιρεία 

Β) «  __________» εταιρεία 

Γ) «_______________» εταιρεία 
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