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                                                         ΑΔΑ: 7ΦΠΛ469Η25-Λ34

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΔΑΜ: 14PROC 002307867     
                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ            
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                      
            (Ε.Ο.Φ)  -  Ν.Π.Δ.Δ                                      
 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός        Χολαργός,    24 - 9 -2014 
  
                         ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
                                         
                                   ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ : ΕΟΦ

              
                                       Αριθ.Διακ. : 29/2014

ΕΙΔΟΣ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  (600.000.000)ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ (cpv 30192800-9)  

 
                   (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

                                                         

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία 
δημοσίευσης
 στο Τεύχος 
Διακηρύξεων
 Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΦΕΚ)

Ημερομηνία 
αποστολής 
για δημοσίευση 
στην  Εφημερίδα 
της Ε.Ε.

Ημερομηνία 
δημοσίευσης 
στον Ημερήσιο 
Τύπο

Χ.Τ. ΝΑΙ ΟΧΙ 26-09-2014     25-09-2014 26-09-2014

                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις :

1.1. Του Ν.1316/83 “ Ίδρυση , Οργάνωση και αρμοδιότητες του ΕΟΦ ”, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

1.2. Του Ν.2286/95( ΦΕΚ 19/Α/95) “ Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ”.

  1.3.  Του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/95, όπως αναπροσαρμόσθηκε με την 
           αριθ.35130/739/9-8-2010  (ΦΕΚ 1291/B/10) απόφαση του Υπουργού 
           Οικονομικών
 1.4.  Του Π.Δ 118/07 ( ΦΕΚ 150/Α/07) “ Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου   

        Κ.Π.Δ.”.  
 1.5.  Του Π.Δ 60/07(ΦΕΚ 64/Α/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
         διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντoνισμού των διαδικασιών 
          σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως 
         τροποποιήθηκε μετά την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
          2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
          Νοεμβρίου 2005».
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 1.6  Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο 
        που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών
        Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ ,
        92/13/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ»
 1.7  Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
        Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 
        καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»

   1.8   Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
          Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
   1.9.  Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 σύμφωνα με τις οποίες παρατείνεται η ισχύς 
          των διατάξεων των  ΠΔ 118/2007 και ΠΔ 60/2017. 
   1.10.Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3801/2009 περί πληρωμής δαπάνης 
           δημοσίευσης
 2 .Τις αποφάσεις : 
     2.1. Αρίθ.6311/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ  Β 390/19-2-2014) «Έγκριση ΠΠΥΥ 
           2013»
     2.2.ΑρίΘ. 1974/2014 Υ.Α.( ΦΕΚ Β. 1053/29-4-2014) «Έγκριση φορέα για την 
          διενέργεια των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ έτους 2013, πιστώσεις 2014» 
     2.3. Αρίθμ.3050/18-6-2014 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ « Τροποποίηση  ΠΠΥΥ 
           2013 για τον  ΕΟΦ»
     2.4.Αριθ. 79453/14-10-2013 και 27342/18-3-2014, αποφάσεις Προέδρου 
           του  ΕΟΦ σχετικά με έγκριση  σκοπιμότητας  διενέργειας  Ανοικτού 
           διαγωνισμού, για την προμήθεια  (600.000.000) τεμαχίων ετικετών 
           γνησιότητας φαρμάκων.
     2.5.Αρίθμ.46082/23-5-2014 απόφαση Προέδρου ΕΟΦ περί συμπληρωματικής 
          έγκρισης  σκοπιμότητας σχετικά με παράδοση –παραλαβή-κυρώσεις για την 
          προμήθεια ταινιών γνησιότητας. 
     2.6. Αρίθμ.ΔΥΓ3α/ΓΠ 35436/6-4-2009 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και 
            Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης των τεχνικών 
            Προδιαγραφών ετικέτας γνησιότητας ΕΟΦ       
     2.7. Αριθ. 33227/8-04-2014   απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ, περί 
           ανάληψης   υποχρέωσης σε βάρος των εξόδων των προϋπολογισμών του 
            Οργανισμού ποσού (1.090.000,00) € για το έτος 2015 και ποσού 
            (550.000,00) € για το έτος 2016 στον ΚΑΕ 1899.
     2.8. Αριθ.84148 /24-09-2014  απόφαση του Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ “ 

          Περί  διενέργειας του ως άνω  διαγωνισμού” .  
     2.9.Η αρίθμ.4438/10-9-2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας 
          (ΦΕΚ.2528/23-9-2014 τεχ.Β) περι Β΄Τροποποίησης 
          του ΠΠΥΥ 2013 του ΕΟΦ .                                  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Δημόσιο  ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης 
της προμήθειας (  600.000.000)τεμαχίων ετικετών γνησιότητας φαρμάκων
 ( cpv 30192800-9 )  , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  .
 Η δαπάνη για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας έχει προϋπολογισμό 
το ποσό των ( 1.640 .000,00) € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
O διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ελάχιστη  προθεσμία πενήντα δύο (52) 
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης δημοσίευσης 
περίληψης της Διακήρυξης αυτής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων , στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης και των Ελληνικό τύπο 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ΠΔ 118/07( ΦΕΚ 150/Α/07)  « 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»  και το Π.Δ. 60/2007«Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις  διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των 
διαδικασιών   σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
όπως  τροποποιήθηκε μετά την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005».

2. Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας  διενέργειάς  είναι ο  ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) Λεωφόρος Μεσογείων 284 155 62 
Χολαργός και ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό. 

• Αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του διαγωνισμού ορίζεται το 
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού (κ. τηλ. 213 2040472-
73  Fax: 213 2040474), ο οποίος που παρέχει πληροφορίες σχετικές 
με τη διεξαγωγή τού διαγωνισμού.

• Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή διευκρινίσεων και πληροφοριών 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες της εν λόγω 
προμήθειας ορίζεται η  Διεύθυνση Ελέγχου Κυκλοφορίας Προϊόντων 
(τηλ. 213 2040204 Κ.Γκούρα και  fax 210 6549500)

                        ΤΟΠΟΣ  -     ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    -   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ   ΩΡΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

           26/11/201
4     Τετάρτη

   
11.00 π.μ.

Λ.Μεσογείων 284, 
155 62 Χολαργός Τμ. 
Προμηθειών 3ος 

όροφος       
 Τηλ.213 2040472-3 
Fax:213 2040474

 

 Οι υποψήφιοι Προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο τις 
προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο 
μέχρι την   26/ 11/2014 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 11 π.μ. στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής, οδός Μεσογείων 284 155 62 Χολαργός 3ος Όροφος Γρ. 
Προμηθειών και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν 
αποσφραγίζονται είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω 
τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 
δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους 
Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί
Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια , όπως περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και σύμφωνα με το ΠΔ 118/07.
3.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
   α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
   β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
   γ) συνεταιρισμοί.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για 
την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια 
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το 
θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από 
την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση 
αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 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 
περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με 
την παράγραφο 4 του άρθρου 4του Ν.3414/2005.
 Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν 
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα 
πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του 
κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στοάρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007
4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
θεωρούνται  αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής:

   4.1. “ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ”      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α                           
   4.2. “ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ”  
                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β                           
    4.3. “ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ”                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ     
    4.4.   “ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ “                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
   4.5. “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ’’-                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε
   4.6 “ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ “    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ        
   4.7. “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ”   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ 
   4.8.   “ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ’’                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η 

                   
    5. Για  παροχή διευκρινήσεων και προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το 
πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 
ΕΟΦ (www. eof. gr) Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
ενημερώνονται από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους για τυχόν διορθώσεις της 
διακήρυξης , ενώ τα στοιχεία του φορέα διενέργειας είναι διαθέσιμα για υποβολή 
διευκρινιστικών ερωτημάτων.
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της 
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 
118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως 
άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 
ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να 
έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007.
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Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
6.Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την 
Υπηρεσία,  όλες τις εργάσιμες ημέρες  από το Τμήμα Προμηθειών . (3ος όροφος,  
τηλ. 213 2040472-73)
7. Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΟΦ), είναι η Ετήσια  Επιτροπή διενέργειας 
δημόσιων τακτικών διαγωνισμών η οποία έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί ,σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης .
8. Προσφέρων οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων 
συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης 
με την Αναθέτουσα Αρχή .
9. Εκπρόσωπος ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν 
υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
10. Αντίκλητος το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες 
ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον προσφέροντα.
11.Προμηθευτής ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την 
Αναθέτουσα Αρχή ,σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην 
παρούσα. Η υπογραφείσα σύμβαση δεν θα μπορεί να αρχίσει να εκτελείται 
νωρίτερα από τον πέμπτο (5) μήνα του 2015 ;
12 Κατακύρωση η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η 
υπηρεσία στον Ανάδοχο.
13.Σύμβαση η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου 
η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης .Η παρούσα διακήρυξη, 
τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα 
στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των 
διαγωνιζομένων / υποψηφίων αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά 
συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.
14.Τα έξοδα δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ε. Ε βαρύνουν την 
Ευρωπαϊκή ένωση ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο και της τυχόν 
επανάληψης της βαρύνουν τον Ανάδοχο.   
15. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. 
  16.  Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία του Ε.Ο.Φ., Διεύθυνση 
Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 284 Χολαργός όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες .Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι 
παραλαμβάνοντες την προκήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του 
ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής 
συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση. Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην 
ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www  .  eof  .  gr   

                                                                             Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΕΟΦ

                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ 

                                                                           

http://www.eof.gr/
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                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α

                      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ

cpv 30192800-9

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟΝ (600.000.000) ΤΕΜ ήτοι 600.000 χιλιάδες 
ΓΙΑ  ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ (1η) ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ        ΧΙΛΙΑΔΑ (1000 ΤΕΜ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
      ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 
        ΕΙΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
      ΔΑΠΑΝΗ

ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2015 (1.090.000,00) € συμπεριλαμβανομένου 
του  ΦΠΑ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΟΕΤΟΣ  2016  (550.000,00)  € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΟΦ  ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016
             ΚΑΕ 1899

ΧΡΟΝΟΣ &  ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
     ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΠΩΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΠΩΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %

                  2%   Ν. 3580 /07 ΆΡΘΡΟ 3  
                  0,10%  βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 
                             Ν. 4013/2011
  
ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ  2,10 %

ΦΟΡΟΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24

   4%
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                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

           ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
             1.1.Η προσφορά υποβάλλεται ή αποστέλλεται , σύμφωνα με τα    
                   αναφερόμενα στο ΠΔ 118/07,μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο(2) 
                 αντίγραφα (δηλ. πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)στην  Ελληνική 

        γλώσσα.
 1.2. Ο χρόνος ισχύος προσφοράς είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές 
        ημέρες , προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 
        του διαγωνισμού.
        Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
        αναφερομένου απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.
 1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
       1.3.1. Η λέξη “ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ”
       1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την 
                 προμήθεια.
       1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.
       1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
       1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
      προσφορά στοιχεία και ειδικότερα :

               1.4.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται :
                         α) η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 

         της υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
                            οριζόμενα στα άρθρα 5,6 & 8α του Π.Δ. 118/07.
                          β)Τα τεχνικά στοιχεία  της προσφοράς,  τοποθετούνται σε χωριστό 
                             σφραγισμένο φάκελο,  μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
                         “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’        
                         γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς , επί ποινή 

        απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο  φάκελο, 
        επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με  την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
       ΠΡΟΣΦΟΡΑ ».

       1.4.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις 
                  ενδείξεις του  κυρίως φακέλου.
       1.4.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
                 δυνατό , λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετούνται στον κυρίως 
                   φάκελο , τότε αυτά συσκευάζονται  ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
                 κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ” και 
                 τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

       1.4.4. Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλήν 
                 της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων 
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                 (prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κλπ), θα φέρουν 
                συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. 
                Για ευχερέστερη αναζήτηση αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται 
                 από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του 
                κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα 
                ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης : φύλλα 16-19, τεχνικές 
                προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κλπ).

1.4.5.  Σε  περίπτωση συνυποβολής  με  την προσφορά στοιχείων και  πληροφοριών 
εμπιστευτικού  χαρακτήρα  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους 
συνδιαγωνιζομένους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 
οφείλει  να  σημειώνει  επ’  αυτών  την  ένδειξη  «  πληροφορίες  εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των  πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της  πληροφορίας 
εμπιστευτικού  χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία  του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.4.6. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της ποσότητας των ζητουμένων 
ετικετών γνησιότητας φαρμάκων.

1.5.  Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού (ως εκ τούτου και παραλαβής και 
αποσφράγισης,  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των 
προσφορών  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  την  διακήρυξη.  Η 
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την ως άνω Επιτροπή.

1.6. Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και 
προσηκόντως, επι ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το αρθρο 
5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω :  

  1.6.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/07 

  1.6.2 Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε  ισχύει,  στην  οποία  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  ή  της 
διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και  στην οποία δηλώνεται  ότι,  μέχρι 
και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους οι προσφέροντες : 
α. δεν έχουν καταδικασθεί  με  αμετάκλητη απόφαση για  κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07, 
ήτοι :
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 
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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) κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,   της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί 
μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. 1.6.2.α 
του παρόντος υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι  
Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου  οι νόμιμοι  εκπροσώποί  του.

-  Όταν  ο  προσφέρων  είναι  συνεταιρισμός  η  ως  άνω  υπέυθυνη  δήλωση  του  εδ. 
1.6.2.α , υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 
- Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση  προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση 
του εδ.1.6.2.α. του παρόντος, υποβάλλεται από κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω 
που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

β.  Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της 
παρ. 2 του  άρθρου 6  του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση 
και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή 
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπο 
άλλη ανάλογη διαδικασία.  
γ. 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,  ήτοι  ότι  δεν  τελούν  υπό  κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε   ισχύει,  ή ειδική εκκαθάριση  του 
ν. 1892/1990 (A΄101),  όπως εκάστοτε ισχύει,  ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 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).  
 δ.  Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 
διαχείριση  ή  υπό  άλλη ανάλογη κατάσταση  καθώς και  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 ε. Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης  ( κύριας και επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς 
στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι  
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις  τους.  
στ. Είναι  εγγεγραμμένοι  στο οικείο  Επιμελητήριο(θα  αναφέρεται  το  συγκεκριμένο 
Επιμελητήριο  στο  όποιο  επάγγελμα  είναι  εγγεγραμμένοι)  καθώς   και  το  ειδικό 
επάγγελμά τους (δηλ.το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης, με το οποίο 
είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό), κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.   
-Τα  αλλοδαπά φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα δηλώνουν  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι  στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
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ζ. Δεν  τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του 
Π.Δ.  118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .
η. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που  απαιτούνται  κατ’  εφαρμογή  του  ΠΔ  60/2007  ή  όταν  δεν  έχει  παράσχει  τις 
πληροφορίες αυτές.

θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
ι.  Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη  και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07 , κατά περίπτωση, 
και  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  20   του  ιδίου 
Προεδρικού Διατάγματος. 
-  Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  νομικό  πρόσωπο  η  παρούσα  υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

1.6.3. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του 
Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους 
διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους .

1.6.4. Tα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το 
Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με 
μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 
του καταστατικού του  διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων 
τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε     και  Ε.Ε.). 
Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να    προκύπτουν  ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα  πρόσωπα 
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το 
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της νομιμοποίησης αυτών, αν 
αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

1.6.5.  Οι προσφέροντες  υποβάλουν με την προσφορά τους ,δήλωση στην 
οποία αναφέρεται  η χώρα καταγωγής  του τελικού προϊόντος  που 
προσφέρουν (άρθρο 18 παρ.1 ΠΔ118/07).

1.6.6.  Υπεύθυνη  δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην 
οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες 
απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα όριά τους όπως αυτά 
καθορίζονται  στην παρ. 3.1.8 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και 
ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και της παρούσης τα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.

1.6.7. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων 
που λαμβάνει ο προμηθευτής  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της παρούσης. 

1.6.8.  Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που 
δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος  ή μέρος 
αυτού, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.6.7. αφορούν τον 
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος  και προσκομίζονται από τον 
προσφέροντα.      

                                                                                                         
                1.6.9. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 

         προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
         περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει   
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         στην  ένωση ή κοινοπραξία.
                1.6.10 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση 
                         και  υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

                1.6.11.  Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης  μετοχών [για 
διαγωνισμούς πάνω από 1.000.000,00€]

α. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005), 
όπως τροποποιημένος ισχύει, οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών 
που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νομικής 
μορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Εφόσον
μέτοχος των εταιριών αυτών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία με 
ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά 
ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. 
Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιριών άλλης νομικής 
μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν 
εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής στο 
εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές 
τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου 
φυσικού προσώπου.
β. Ως προς ότι αφορά τις ημεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για 
την κατά τα ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών θεωρείται 
ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυμη εταιρία (ή η τυχόν 
άλλης νομικής μορφής οντότητα, στην οποία συμμετέχει)υποβάλει 
στην Αναθέτουσα Αρχή με την προσφορά της:
i) Πιστοποιητικό τα αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 την εταιρία, από το οποίο προκύπτει 
ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι 
ονομαστικές.
ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρίας 
και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της
προσφοράς.
γ. Οι ανωτέρω, υπό στοιχείο ΣΤ.α΄ υποχρεώσεις ισχύουν και για τις 
αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή 
μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, 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:
i) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των 
μετοχών των αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών 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 εταιριών αυτών.
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ii) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία υποχρεούται να 
προσκομίσει έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των
μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των 
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας.
iii) Σε περίπτωση που η εταιρία 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 εταιρία. Σε αντίθετη
περίπτωση, η εταιρία 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 εταιρίας να υποβάλει την προαναφερόμενη 
κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της 
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της 
εταιρίας.
δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον παρόντα 
διαγωνισμό, εφόσον στο 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:
i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της 
έδρας της εταιρίας ,από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, 
με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας 
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.
iii) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της 
εταιρίας, που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενημερωμένα, 
από την ανακηρυχθείσα προμηθεύτρια εταιρία, πριν από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να 
προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών της προμηθεύτριας εταιρίας ,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 συστάσεως της υποψήφιας 
εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική.
ε. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, 
εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν 
προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για 
συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των
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μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει 
να προσκομίσουν με την προσφορά τους:
i) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της ανωτέρω 
περ. γ΄.
ii) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που 
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας, κατά τα προβλεπόμενα 
στο εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ. γ΄.
ιιι) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση 
μετόχων ,υποχρεούται να προσκομίσει, κατά τα προβλεπόμενα στο 
εδάφιο (iii) της ανωτέρω περ. γ΄, 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 εταιρία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταιρία 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 εταιρίας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση των 
μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης 
δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την 
κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας της εταιρίας και να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
στ. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως 
να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1. 
Παρ. 5 του Π.Δ. 82/1996, όπως τροποποιημένο ισχύει.
ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού 
προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι εισηγμένες στα 
Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
η. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συμμετέχουσες στο 
διαγωνισμό εταιρίες ,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.
θ. Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων 
παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή 
της ανώνυμης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή 
οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητας στην οποία μετέχει
ανώνυμη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισμό.
ι. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της 
υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει 
εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό
συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. 
Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αμέσως 
μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. Σε 
περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω
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δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

     1.7.   ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
            - Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 
              φάκελο , με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα κάτωθι:
    1.7.1. Η Τεχνική Προσφορά.
    1.7.2.  Δηλώσεις του άρθρου 18,παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07:
              α) Ο προσφέρων , εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να 
                 δηλώνει στην προσφορά του , την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
               κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
               εγκατάστασής της.
               Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα 
               απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
            β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν,   
                 σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την 
                 επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο 
               προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης , στην προσφορά τους   
               επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή , 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.
                Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση καιν υπεύθυνη 
              δήλωση , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
  1.7.3.   Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.118/07(εφόσον 
                ζητούνται από την διακήρυξη)
            Α)Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η   
             προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ 
             μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων 
              διαχείρισης (πχ ποιότητας , υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής 
              διαχείρισης, κλπ κλπ), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά 
              ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (πχ EN ISO 9000, EN ISO 22000, EN ISO 
               14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από     
              διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 
              Εθνικό Σύστημα  Διαπίστευσης Α.Ε.(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης 
             μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση(European 
             Cooperation for Accreditation –EA) και μάλιστα , μέλος της αντίστοιχης 
              Συμφωνίας Αμοιβέας Αναγνώρισης (M.L.A) αυτής.
          Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από 
             τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την 
             Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά , για να επιβεβαιώνεται η 
             συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα 
            προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 
            πρωτότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει 
            των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων , τα οποία να 
            έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο 
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            προς τούτο από το Ε.Σ.Υ.Δ. ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 
            Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 
            Accreditation –EA)  και μάλιστα , μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας  
            Αμοιβέας  Αναγνώρισης   (M.L.A) αυτής.

Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση 
Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η 
συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις 
Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού 
ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-  Η Οικονομική  Προσφορά τοποθετείται  επί  ποινή  απορρίψεως σε  χωριστό 
σφραγισμένο  φάκελο  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Στην Οικονομική  Προσφορά αναγράφεται  η  τιμή  και  ο  τρόπος  πληρωμής  όπως 
ορίζεται κατωτέρω:
1.8.1. ΤΙΜΕΣ
1.8.1.1.  Οι  τιμές  θα  πρέπει  να  δίδονται  σε  ΕΥΡΩ  και  για  παράδοση  του 
εμπορεύματος  ελεύθερου  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β,  θα 
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
1.8.1.2.Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.8.1.3.Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. 
Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω αν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω αν είναι 
μικρότερο του πέντε.
1.8.1.4.Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή  ή  δεν  δίδεται  ενιαία  τιμή  για  ολόκληρη  την  προσφερόμενη  ποσότητα,  η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.8.1.5.Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.
1.8.1.6.Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις:
α)Η  προσφορά  απορρίπτεται  και  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  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 προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες 
των  προαναφερθέντων  μέτρων  της  χώρας  προέλευσης  του  προϊόντος  ή  της 
κατασκευάστριας εταιρείας.
β)Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που 
δεν  έχουν  αποδεχθεί  τα  πρωτόκολλα  Πολυμερών  Συμφωνιών  του  Παγκόσμιου 
Οργανισμού  Εμπορίου  (Π.Ο.Ε.)  ή  δεν  λειτουργούν  στο  πλαίσιο  ολοκληρωμένης 
Τελωνιακής Ένωσης με την Ε.Ε., 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 από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις 
Η.Π.Α., την Ιαπωνία , τον Καναδά , την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς 
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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 Τελωνιακής Ένωσης.

1.8.1.7. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
ι. Τιμή μονάδος  σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 
κάθε  είδους  δαπανών  για  παράδοση  των  ειδών  ελεύθερων  σύμφωνα  με  τα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α & Β.
ιι. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό , της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
ιιι.Για  την  διαμόρφωση  της  συγκριτικής  τιμής  θα  ληφθεί  υπόψη,  η  τιμή  της 
προσφοράς  για  παράδοση  του  είδους  ελεύθερου  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
1.8.1.8.  Σε  περίπτωση που ο  διαγωνισμός  αφορά περισσότερα είδη ,  η  τιμή  θα 
δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά.
1.8.1.9.  Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές  πρίν  την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 
Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως 
οι  αναγκαίες  διευκρινήσεις  σχετικά  με  τον  οικονομικό  χαρακτήρα της  διαδικασίας 
κατασκευής  ή  τις  τεχνικές  λύσεις  που  έχουν  επιλεγεί  ή  τις  εξαιρετικά  ευνοϊκές 
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία 
των  προτεινομένων  προμηθειών  τις  οποίες  επαληθεύει  πριν  την  απόρριψη  της 
προσφοράς.
1.8.1.10.  Η Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα να  ζητήσει  από τους  συμμετέχοντες 
στοιχεία  απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.8.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 1.8.2.1. Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους.
1.8.2.2. Σε περίπτωση τμηματικής –σταδιακής παράδοσης θα γίνεται αποπληρωμή 
για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. μετά 
την οριστική παραλαβή της.
1.8.2.3.  Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται  στο  άρθρο  35  του  Κ.Π.Δ  (Π.Δ.118/07)  και  την 
υπ’αρίθμ.2024709/601/0026/8-4-1998  απόφαση  του  Υπουργείου  Οικονομίας  & 
Οικονομικών.
1.8.2.4.Η αναθέτουσα αρχή , γίνεται υπερήμερος , χωρίς να απαιτείται όχληση και 
οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 
118/07 προθεσμία , κατά τα ειδικότερα σ ’αυτό οριζόμενα.
Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα 
αρχή  υπολογίζεται  με  βάση  το  επιτόκιο  που  εφαρμόζει  η  Ευρωπαική  Κεντρική 
Τράπεζα  («Επιτόκιο  αναφοράς»)  προσαυξημένο  κατά  0,30  ποσοστιαίες  μονάδες 
(«περιθώριο»).

1.10 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.
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1.11 Επισημαίνεται ότι:

1.11.1  Περιπτώσεις  προσφορών  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους 
απαράβατους όρους της Δ/ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
1.11.2  Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε  της 
παρούσης , αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη 
της προσφοράς.
1.11.3 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.11.4  Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 
λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.
1.11.5  Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς  επί  νομίμως  υποβληθέντων 
δικαιολογητικών  οι  διαγωνιζόμενοι  παρέχουν  διευκρινήσεις  μόνο  όταν  αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου  της  Υπηρεσίας,  μετά  την  σχετική  γνωμοδότηση  του οργάνου.  Από  τις 
διευκρινίσεις , οι οποίες παρέχονται ,σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 
από το αρμόδιο όργανο.
1.11.6 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
1.11.7 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας .

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1 Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης  των  προσφορών  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  την 
διακήρυξη.
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του 
διαγωνισμού.
-  Προσφορές που υποβάλλονται  στην Επιτροπή μετά  την έναρξη της  διαδικασίας 
αποσφράγισης  ,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στην  Υπηρεσία  για 
επιστροφή ως εκπρόθεσμες .
-  Οι  δικαιούμενοι  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  αποσφράγισης  των  προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 
 2.2  Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
-  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής  προσφοράς 
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή . Επίσης μονογράφονται από τα 
μέλη  της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο 
και σφραγίζονται η πρώτη και τελευταία σελίδα.
Επισημαίνεται ότι μονογράφεται από την Επιτροπή  σφραγισμένος ο φάκελος στον 
οποίο περιέχεται η οικονομική προσφορά.
-Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά 
μονογράφονται από την  Επιτροπή  και τοποθετούνται όλοι μαζί  σε ένα   φάκελο, ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται με 
τα  άλλα  δικαιολογητικά  και  την  τεχνική  προσφορά  ,με  απόδειξη  στην  Υπηρεσία, 
προκειμένου  να  αποσφραγισθεί  την  ημερομηνία  και  την  ώρα  που  θα  οριστεί 
αρμοδίως.
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-  Μετά την αποσφράγιση των προσφορών,  το  παραπάνω όργανο προβαίνει  στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές , καθώς και των δικαιολογητικών 
που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
                                                         
2.3 Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 
118/07  στις  προσφορές  ορίζεται  εντός  (5)  πέντε  εργασίμων  ημερών  από  την 
αποσφράγιση των προσφορών. 

                

2.4 Οι  σφραγισμένοι φάκελοι με τα  οικονομικά στοιχεία των  προσφορών , μετά 
την  αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών, και για όσες προσφορές κρίθηκαν 
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές,  με απόφαση 
Προέδρου του  ΕΟΦ,  αποσφραγίζονται  από  την  Επιτροπή του Διαγωνισμού ,   σε 
ημερομηνία και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί  σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση που θα τους αποσταλεί.
-  Οι  δικαιούμενοι  να  παρευρίσκονται  στην  διαδικασία  αποσφράγισης  οικονομικών 
προσφορών λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.         
2.5 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών , για όσες προσφορές δεν  κρίθηκαν 
κατά  την  αξιολόγηση  των  τεχνικών  και  λοιπών  στοιχείων  αποδεκτές  ,  δεν 
αποσφραγίζονται  αλλά  επιστρέφονται  μετά  την  ολοκλήρωση της  διαδικασίας  του 
διαγωνισμού.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
3.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο 
προσφέρων  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας 
είκοσι(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’αυτόν, 
με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998(Α 290), οφείλει να υποβάλει 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1.6. του παρόντος.
3.1.2.Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος 
παραδίδεται  εντός  της  ως  άνω  προθεσμίας  στην  Υπηρεσία  που  διενεργεί  τον 
διαγωνισμό.
3.1.3. Η  Υπηρεσία  εντός  δύο  (2)  εργασίμων  ημερών  από  της  παραλαβής  του 
φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως 
άνω  φακέλου  των  δικαιολογητικών  (  η  οποία  δεν  μπορεί  να  ορισθεί  σε  χρόνο 
μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών).
Η  ανακοίνωση  αποστέλλεται  και  στους  λοιπούς  προσφέροντες  των  οποίων  οι 
οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.
3.1.4. Η  Αρμόδια  Επιτροπή  του  διαγωνισμού,  προβαίνει  στην  μονογραφή  και 
αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  του  προσφέροντος  στον  οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως 
άνω πρόσκληση – ανακοίνωση της Υπηρεσίας.
3.1.5.  Όσοι  δικαιούνται  ,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  να  παρευρίσκονται  στην 
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον 
οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  ,  λαμβάνουν  γνώση  (αυτών  των 
δικαιολογητικών  που  κατατέθηκαν),  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την 
ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην 
αρμόδια Υπηρεσία.
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3.1.6. Δικαιολογητικά  που  προσκομίζονται  κατά  τα  ως  άνω  από  τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση:
3.1.6.1. Οι Έλληνες πολίτες:
α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πρίν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 3.1.1. έγγραφη ειδοποίηση , από το οποίο να 
προκύπτει , ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
ι) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 ήτοι 
-  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης  της  98/773/ΔΕΥ  του Συμβουλίου  (ΕΕL351 της 
29.1.1998,  σελ.  1),  -δωροδοκία  όπως αυτή ορίζεται  αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συμβουλίου της 26ης  Μαϊου 1997(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης98/742/ ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕL 
358 της 31-12-1998, σελ.2), - απάτη , κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαικών 
Κοινοτήτων  (ΕΕ  C 316  της  27.11.1995,  σελ.48),  -  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου  της  10ης Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του 
χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  την  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες 
δραστηριότητες (ΕΕ Lτης 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας , η οποία τροποποιήθηκε από 
την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , ΕΕ  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),
ιι)  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης  ,  της  εκβίασης,  της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν 
τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πρίν 
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 3.1.1. έγγραφη ειδοποίηση, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε  πτώχευση  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου  πρίν  από  την  κοινοποίηση  της  κατά  την  παράγραφο  3.1.1.  έγγραφη 
ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και 
επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και 
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
-  Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των 
παραπάνω περιπτώσεων β, γ, και δ, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας  που  είναι  εγκατεστημένοι,  από  την  οποία  και  εκδίδεται  το  σχετικό 
πιστοποιητικό.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι  μέχρι 
της επίδοσης της  ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Για  όσους ασκούν γεωργικό  ή 
κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 
αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
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3.1.6.2. Οι αλλοδαποί:
α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πρίν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 3.1.1 έγγραφη ειδοποίηση από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης  α της ως άνω παραγράφου 3.1.6.1.
β.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου  εξαμήνου  πρίν  από  την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 3.1.1 έγγραφη ειδοποίηση , από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό 
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου,  πρίν  από  την  κοινοποίηση  της  κατά  την  παράγραφο  3.1.1  έγγραφη 
ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και 
επίσης  ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ . Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 
ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  καθώς  και  ως  προς  τις 
φορολογικές  υποχρεώσεις τους .
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο 
προκύπτει  ότι  ήταν  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  σε 
ισοδύναμες  επαγγελματικές  οργανώσεις,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του 
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

3.1.6.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.1.6.1. και 3.1.6.2 αντίστοιχα.
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 
παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και 
Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι 
Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νομίμους εκπροσώπους 
του.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 3.1.1. έγγραφη ειδοποίηση, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει , η ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(Α 101) όπως εκάστοτε 
ισχύει  ή  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα)  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).
-  Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιρειών  τα  προαναφερόμενα  πιστοποιητικά  της 
εκκαθάρισης  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 Α.Ε., σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 α.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.
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- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 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.

3.1.6.4. Οι συνεταιρισμοί:
α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 3.1.1 έγγραφη ειδοποίηση ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  δεν  έχει 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης α της παραγράφου 3.1.6.1.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 3.1.6.1. , εφόσον 
πρόκειται  για  ημεδαπούς  συνεταιρισμούς  και  των  περιπτώσεων  β,  γ  και  δ  της 
παραγράφο πυ 3.1.6.2. εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα 
και της περίπτωσης β της παραγράφου 3.1.6.3.
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3.1.6.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα   παραπάνω  κατά  δικαιολογητικά  ,  υποβάλλονται  για  κάθε  προμηθευτή  που 
συμμετέχει στην Ένωση.

3.1.7. Εάν  σε  κάποια  χώρα  βεβαιώνεται  από  οποιαδήποτε  αρχή  της  ότι  δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις  ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 3.1.6.  του παρόντος,  δύναται να 
αντικατασταθούν  από  ένορκη  βεβαίωση  του  ενδιαφερόμενου  ή  όπου  δεν 
προβλέπεται  η  ένορκη  βεβαίωση   από  υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  αρμόδιας 
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού 
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 
έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις.

3.1.8. Δικαιολογητικά  που  αποδεικνύουν  το  ελάχιστο  επίπεδο  οικονομικής  και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας των συμμετασχόντων και τα όριά τους:
ι) Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης
ιι)  Ισολογισμός  της  τελευταίας  τριετίας  (σε  περίπτωση  μη  τήρησης  ισολογισμών, 
επικυρωμένα  φωτοαντίγραφα  των  αντίστοιχων  Φορολογικών  Δηλώσεων),  από  τα 
οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, 
κατά μέσο όρο για τα ανωτέρω χρονικό διάστημα διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο 
με  το  1/3  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  του  προσφερόμενου  είδους.  Εάν  η 
επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή 
φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

3.2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Στους  ανοικτούς  διαγωνισμούς  όταν  ο  προμηθευτής  ο  οποίος  προσφέρει  τη 
χαμηλότερη  τιμή  δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  τα 
δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  6  του  ΠΔ  118/07  ή 
εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8 α του ίδιου Διατάγματος, 
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  διατάξεις  αυτές,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον 
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προμηθευτή με την αμέσως  επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση  που και αυτός 
δεν προσκομίζει  ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και  δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται  κατά  τα  ανωτέρω,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προμηθευτή  με  την 
αμέσως  επόμενη  χαμηλότερη  τιμή  και  ούτω  καθ’  εξής.  Αν  κανένας  από  τους 
προμηθευτές δεν προσκομίζει,  σύμφωνα με τους όρους και  τις  προϋποθέσεις των 
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή /και της παρ. 3 του άρθρου 8 α του ΠΔ 118/07 ή  
ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά 
το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
της  παρ.2  του  άρθρου  6  και  εφόσον  έχουν  ζητηθεί  από  την  διακήρυξη,  των 
περιπτώσεων α, β και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ίδιου Διατάγματος, καταπίπτει 
υπέρ του Ε.Ο.Φ η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 
Επίσης καταπίπτει υπέρ του  Ε.Ο.Φ η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον 
από  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  προκύπτει  ότι  δεν  πληρούνται  τα  στην 
διακήρυξη  καθοριζόμενα  ελάχιστα  αναγκαία  όρια  των  οικονομικών  και  τεχνικών 
προϋποθέσεων του άρθρου 8 α του ΠΔ118/07.
3.3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.3.1. Η  Αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης 
ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας 
από  την  προκηρυχθείσα  μέχρι  ποσοστού  15% εφόσον  πρόκειται  για  διαγωνισμό 
προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρω και άνω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3.3.2.  Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την 
Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.
3.3.3. Σε  περίπτωση  επαύξησης  της  προκηρυχθείσας  ποσότητας  μπορεί  να 
μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου.

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

4.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
4.1.2.  Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών 
τους  κλπ,  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής  υπέρ  του 
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης με ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ποσότητα που 
επιτρέπεται να προσφερθεί.
4.1.3. Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  το 
συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 
δύο (2) μήνες  μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ/ξη.
4.1.4. Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  Σύμβασης  ,  οι  προμηθευτές  είναι 
υποχρεωμένοι  να  καταθέτουν  εγγυητική  επιστολή  που  να  καλύπτει  το  10% της 
συνολικής αξίας των ειδών χωρίς ΦΠΑ.
- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου , δηλ. θα ισχύουν μέχρι 
επιστροφής της στην Τράπεζα .
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4.1.5. Οι  εγγυήσεις  συμμετοχής  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής  πρέπει  να 
προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου  και  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με  τα 
συνημμένα υποδείγματα.
4.1.6. H απαιτούμενη  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  ,  οι  ειδικότεροι  όροι  γι’  αυτή 
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
4.1.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

4.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ /ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ορίζεται η καταλυτική ημερομηνία που αναφέρεται 
στην  έγγραφη  ειδοποίηση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  ΕΟΦ  και    μπορεί  να 
παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
Δημοσίου  για  την  επιβολή  των  προβλεπομένων  κυρώσεων  (σχετ.  άρθρο  26  του 
Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται.

4.3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

- Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/07 και το άρθρο 3 του ν. 3886/2010 
«Δικαστική  προστασία  κατά  το  στάδιο  που  προηγείται  της  σύναψης  συμβάσεων 
Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών ».
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                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ

                       ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 
                                              ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ

Για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  κυρίως  υπόψη  τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07.

                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄

                                           ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

1.Τα  κατατιθέμενα  Prospectus όταν  αυτά  ζητούνται  από  το  Παράρτημα  Ε΄  των 
τεχνικών  προδιαγραφών  της  Δ/ξης   θα  πρέπει  να  είναι  τα  πρωτότυπα  του 
κατασκευαστικού  οίκου  .  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  πρέπει  τα  κατατιθέμενα 
Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, στην οποία 
θα δηλώνεται ότι τα αναφερόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του 
Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της 
εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης , η 
αναθέτουσα  αρχή  δεν  θα  ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  υπό  προμήθεια 
είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με 
κανένα  ποσόν για εργατικά , ανταλλακτικά υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της 
βλάβης εκτός των αναλωσίμων υλικών
Εκεί  που απαιτείται  ,  περιλαμβάνεται  στην πλήρη εγγύηση και  η  υποχρέωση του 
προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης , σε τακτικά χρονικά διαστήματα 
ώστε  το  υπό  προμήθεια   είδος  να  είναι  σε  κατάσταση  καλής  λειτουργίας  και 
ετοιμότητας. 

3. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.   
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                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄

                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ          ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προαναφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούν τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος της παρούσας 
Δ/ξης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΦ
                                                              
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α Προδιαγραφές Χαρτιού και Ετικέτας γνησιότητας 
Σχήματα 1 , 2 και 3 
Β Απαιτήσεις του ΕΟΦ για τα μέσα παραγωγής των Ετικετών Γνησιότητας και τους 
παραγωγικούς χώρους  

Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ι. ΧΑΡΤΙ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

1. Το  χαρτί  της  ετικέτας  γνησιότητας  θα  είναι  λευκό,  ΟΒΑ  FREE  (χωρίς  οπτικά 
λευκαντικά), υδατογραφημένο, με ενδείξεις κατόπιν υποδείξεων του ΕΟΦ και θα 
περιέχει αόρατες ιριδίζουσες ίνες. Θα αποτελείται από το υπόστρωμα (Γ) και δύο 
στρώματα  χαρτιού  Α  και  Β  (σχήμα  1α  συνημμένου  παραρτήματος)  που  θα 
ενώνονται μεταξύ τους με ειδική συγκολλητική ουσία που θα επιτρέπει : α) την 
εύκολη αποκόλληση του πάνω στρώματος Α1 χωρίς να βλαφτεί το στρώμα Α2 και 
το κάτω στρώμα Β, β) την εύκολη επικόλληση του πάνω στρώματος Α1 πάνω 
στις συνταγές γιατρών, φύλλο ασφαλιστικών βιβλιαρίων κ.λ.π.

2. Το πάνω στρώμα του χαρτιού Α, τύπου  OCR, θα έχει επιφάνεια κατάλληλη για 
εκτύπωση ορατή στην υπεριώδη ακτινοβολία και για ορατή ψηφιακή εκτύπωση (η 
εκτύπωση με ελαστικά στοιχεία δε γίνεται αποδεκτή).

3. Η ορατή στην υπεριώδη ακτινοβολία εκτύπωση στο πάνω στρώμα του χαρτιού θα 
γίνεται με δύο τουλάχιστον χρώματα, ένα εκ των οποίων δεν θα διατίθεται στην 
ελεύθερη αγορά, ένα  χρώμα για το εθνόσημο και ένα χρώμα για το σήμα του 
Ε.Ο.Φ. Τα ίδια χρώματα χρησιμοποιούνται και στο σχήμα του κλισέ.
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ΙΙ. ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

1. Η ετικέτα αποτελείται από δύο στρώματα χαρτιού και το υπόστρωμα( βλ. σχήμα 
1 α )
Επιβάλλεται η δυνατότητα εύκολης αποκόλλησης του επάνω στρώματος Α1,είτε 
με το χέρι είτε με μηχανικά μέσα, χωρίς να βλαφτεί το Α2 και το κάτω στρώμα Β. 
Επίσης είναι απαραίτητη η εύκολη επικόλληση του πάνω στρώματος Α1 σε χαρτί 
συνταγών ασφαλιστικών βιβλιαρίων κ.λ.π.

2. Η επικόλληση πάνω στις συσκευασίες θα πρέπει να μη δημιουργεί προβλήματα 
και να είναι στερεή ώστε να μην αποκολλάται χωρίς να αφήνει ίχνη ακόμη και σε 
συσκευασίες  που έχουν  ILLUSTRATION χαρτί  ή  χαρτί  βαμμένο  με  βερνίκια  ή 
ζελατινοποιημένο  ή  γυάλινα  φιαλίδια  (δηλ.  να  καταστρέφεται  κατά  την 
αποκόλληση).

3. Το χαρτί και οι συγκολλητικές ουσίες της ετικέτας θα πρέπει να έχουν τέτοιες 
ιδιότητες ώστε :
α) Να αντέχουν σε θερμοκρασίες από -5οC έως +100οC στιγμιαία.
β) Να αντέχουν σε υγρασία τουλάχιστον 80%.
γ) Να  εγγυώνται  την  θετική  επικόλληση  για  τουλάχιστον  5  χρόνια  στις 

κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας.
δ) Να αντέχουν στην UV ακτινοβολία.
ε) Οι επιστρώσεις της κόλλας ανάμεσα τόσο στα στρώματα χαρτιού όσο και στο 

υπόστρωμα,  πρέπει  να  είναι  αυστηρά  ομοιόμορφου πάχους,  ώστε  να  μην 
επηρεάζονται  ανομοιόμορφα  στο  βάθος  εισχώρησης  των  κοπτικών 
μηχανημάτων κατά την κατασκευή των ταινιών.

4. Οι διαστάσεις της ετικέτας θα είναι 41-42mm x 27,71mm (υπόστρωμα Γ, μετά 
την κοπή του), 39mm-40mm x 24mm (στρώμα Β) και 37mm-38  mm x 22mm 
(στρώμα Α)
Επίσης στο στρώμα Α θα υπάρχει κάθετη χάραξη στην αριστερή πλευρά που θα 
χωρίζει το  στρώμα Α σε δύο τμήματα Α1 και Α2, ανεξάρτητα μεταξύ τους. Το 
στρώμα Α1 θα έχει διαστάσεις 31mm-32mmx22mm και θα αποκολλάται εύκολα. 
Το  στρώμα  Α2  θα  έχει  διαστάσεις  6mmx22mm και  θα  παραμένει  σταθερά 
κολλημένο στο υπόστρωμα μετά την αποκόλληση του στρώματος Α1. Η διάταξη 
των ετικετών πάνω στο υπόστρωμα φαίνεται στο σχήμα 1β του παραρτήματος.

5. Τα περιθώρια του υποστρώματος δεξιά και αριστερά της ετικέτας γνησιότητας θα 
πρέπει να είναι 1mm ± 0,5mm από κάθε μεριά (σχήμα 1β).

6. Τα διάκενα μεταξύ δύο ετικετών θα πρέπει να είναι 2-4mm (συνημμένο σχήμα 
1β).

7. Πυρήνας ρολού περιτυλίξεως: Ο πυρήνας ρολού περιτυλίξεως θα πρέπει να είναι 
από σκληρό χαρτόνι πάχους 2-3mm.

8. Εσωτερική διάμετρος ρολού 40mm - 45mm.
9. α) Η εξωτερική διάμετρος ρολού θα είναι 210 ± 30mm.

β) Φορά εκτύπωσης ως το συνημμένο σχήμα 2.
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10. Κάθε ετικέτα γνησιότητας φέρει στο αποκολλούμενο στρώμα της εκτυπωμένο με 
μη ορατά μελάνια δύο χρωμάτων, δάπεδο ασφαλείας το εθνόσημο και το σήμα 
του Ε.Ο.Φ., ορατά στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Στοιχεία που φέρει η ετικέτα :
α) Εκτύπωση  του  12ψήφιου  ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ  ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΥ  σε  μορφή 

γραμμωτού κώδικα (bar code) CODE128, που θα αναγράφεται και αριθμητικά 
οριζόντια στο στρώμα Α1 που αποκολλάται, και κάθετα μόνο αριθμητικά στο 
στρώμα A2 που παραμένει στο στρώμα Β. Η εκτύπωση θα είναι ανεξίτηλη. Το 
ύψος  των  γραμμών του  bar code πρέπει  να είναι  4mm και  το  ύψος των 
αριθμών 1,5mm στο στρώμα Α1 και 2,5mm στο στρώμα Α2. Η απόσταση από 
την πάνω άκρη της ετικέτας Α1 έως την αρχή του  bar code, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει  το  1  mm.  Τα  δύο  πρώτα (2)  ψηφία  του μοναδικού  σειριακού 
αριθμού προσδιορίζουν το έτος εκτύπωσης της ετικέτας.

β) Επιτύπωση από την Φαρμακευτική Εταιρεία του κωδικού αριθμού προϊόντος 
σε μορφή γραμμωτού κώδικα (bar code) EAN 13.

γ) Χώρος για να επιτυπώσει η φαρμακευτική εταιρεία πρόσθετες πληροφορίες 
(όπως φαίνεται στο σχήμα 3).

11. Δεν πρέπει  να υπάρχουν κηλίδες  από μελάνι  και  το  bar code πρέπει  να είναι 
ευανάγνωστο (τουλάχιστον 600dpi).

12. Υπόστρωμα (Γ)  : Δεν πρέπει να είναι κομμένο ή κτυπημένο από το μαχαίρι του 
κατασκευαστή.  Το υπόστρωμα των ετοίμων ετικετών δεν πρέπει  να σπάει  με 
δύναμη μικρότερη του 85% της δύναμης που σπάει το παρθένο υπόστρωμα (πριν 
από  την  επεξεργασία).  Το  υπόστρωμα  της  ετικέτας  πρέπει  να  είναι  επαρκώς 
διαφανές, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν οι φωτοευαίσθητοι διακόπτες 
(φωτοκύτταρα) των επικολλητικών μηχανών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. 
Οποτεδήποτε  μέσα  σε  ένα  χρόνο  και  έξι  μήνες  από  την  παραλαβή  τους,  αν 
εμφανιστούν  ελαττωματικές  ετικέτες,  λόγω  βλάβης  του  υποστρώματος  από 
κοψίματα ή κτυπήματα που θα μειώνουν την αντοχή του στον εφελκυσμό των 
αυτόματων επικολλητικών μηχανών,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  με  δικά του 
έξοδα να τις αντικαθιστά άμεσα με σωστές ή να καταβάλλει το αντίτιμο της αξίας 
τους, προσαυξημένο κατά 50%.

13. Όλοι  οι  ρόλοι  πρέπει  να  είναι  καλά  σφιγμένοι.  Οι  ρόλοι  τοποθετούνται  σε 
διαφανείς σάκους πολυαιθυλενίου και συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτιο των 1 έως 
20  ρολών  των  5.000  ετικετών.  Σε  μία  από  τις  εξωτερικές  επιφάνειες  των 
χαρτοκιβωτίων θα υπάρχει πινακίδα που θα περιγράφει τα περιεχόμενα ρολά με 
την  αρίθμηση  (αρχή-τέλος)  ενός  εκάστου,  καθώς  και  τα  στοιχεία  της 
φαρμακευτικής εταιρείας για την οποία προορίζονται.

14. Συγκολλήσεις   :  Πρέπει  να  υπάρχουν  όσο  το  δυνατόν  λιγότερες 
συγκολλήσεις και πάντως όχι παραπάνω από τέσσερις (4) συγκολλήσεις 
ανά ρολό των 5.000 ετικετών. Η συγκόλληση πρέπει οπωσδήποτε να είναι 
ισχυρή,  ώστε  να  είναι  δυνατόν  να  διέρχεται  η  ετικέτα  από την  μηχανή 
επικόλλησης  χωρίς  να  σπάει.  Επίσης  οι  κολλητικές  ταινίες  που 
χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις κοψίματος του υποστρώματος να είναι 
τέτοιες που να μην ενοχλούν τα ως άνω φωτοκύτταρα των επικολλητικών 
μηχανών.
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Β.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Φ. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ 
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1. Ο Ε.Ο.Φ. παραδίδει στον ανάδοχο πρότυπο με το σχήμα και το λογότυπο που 
θέλει  να  τυπωθεί  στις  ετικέτες  γνησιότητας  με  τα  αόρατα  μελάνια, 
προσδιορίζοντας επακριβώς τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν. Ο ανάδοχος 
βαρύνεται με όλα τα υπόλοιπα έξοδα εκτύπωσης. Μετά το τέλος της εκτύπωσης 
τα φιλμ και οι  μακέτες που θα παραχθούν, θα περιέλθουν στον Ε.Ο.Φ. χωρίς 
καμία αποζημίωση, ο οποίος και θα γίνει απόλυτος κύριος αυτών και θα μπορεί να 
τα διαθέτει όπως αυτός κρίνει.

2. Όλα  τα  εξαρτήματα  που  απαιτούνται  αποκλειστικά  για  την  ορατή  και  μη 
εκτύπωση της ετικέτας γνησιότητας φυλάσσονται σε ειδικό ελεγχόμενο χώρο που 
διαθέτει ο ανάδοχος.

3. Το  χαρτί  που έχει  εκτυπωθεί  φυλάσσεται  σε  ειδικό  χώρο του αναδόχου που 
διατίθεται  αποκλειστικά για τον Ε.Ο.Φ. Ο  ανάδοχος  οφείλει να δηλώσει στην 
προσφορά του τον προμηθευτή του χαρτιού. Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή 
χαρτιού, κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να εκθέσει τους 
λόγους της αλλαγής στην αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Επίσης 
οφείλει να κοινοποιεί τα τιμολόγια εισαγωγής του χαρτιού μαζί με τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά των διενεργουμένων υπ’ αυτού ελέγχων, όπου θα φαίνεται: α) η 
ομοιομορφία του πάχους του χαρτιού και  β) η ομοιομορφία του πάχους και της 
ποιότητας  της  κόλλας,  ώστε  να  συμφωνούν  με  τον  στ.  3  της  παρ.  ΙΙ  του 
Κεφαλαίου  Α’,  στο  Τμήμα  ΠΑΚΑΕΠ  της  Δ/νσης  Ελέγχου  Παραγωγής  και 
Κυκλοφορίας Προϊόντων.

4. Η παραγωγή & η φύλαξη των ετικετών γνησιότητας γίνεται σε ειδικούς χώρους 
του  αναδόχου  που  διατίθενται  αποκλειστικά  για  το  σκοπό  αυτό  και 
διαρρυθμίζονται με δαπάνη του, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του ΕΟΦ.

5. O ανάδοχος  οφείλει  να  καταστρέφει  καθημερινά  τις  κακέκτυπες  ετικέτες 
γνησιότητας  που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της  αόρατης  εκτύπωσης  και 
μόνο.

6. Φυλάσσονται  ακυρωμένα  σε  ειδικό  χώρο  μόνο  τα  ενδιάμεσα  κοψίματα  (  για 
πιθανό έλεγχο από την επιτροπή παραλαβής).

7. Πρόσβαση  στους  παραπάνω  αναφερόμενους  χώρους  έχει  μόνο  το  εντελώς 
απαραίτητο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας.

8. Την ευθύνη της φύλαξης των χώρων αυτών φέρει η ανάδοχος εταιρεία, η οποία 
κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Δ/νση Ε.Π.Κ.Π του ΕΟΦ οφείλει να λάβει 
όλα τα αναγκαία σύγχρονα μέτρα για την αντιμετώπιση παντός κινδύνου (π.χ. 
σύστημα  βιντεοσκόπησης  ή  ελεγχόμενης  πρόσβασης).  To μοναδικό  σειριακό 
αρχείο της ετικέτας γνησιότητας πρέπει να βρίσκεται σε έναν υπολογιστή (server) 
και να μην υπάρχουν χωριστά αρχεία σε κάθε έναν υπολογιστή (client), καθώς 
επίσης πρέπει να δηλώνονται τα ονόματα των χειριστών.

9. O E.O.Φ  έχει  το  δικαίωμα  να  ελέγχει  το  αρχείο  της  αρίθμησης.  Ο  ανάδοχος 
οφείλει  να  εξασφαλίζει  με  τον  τρόπο  παραγωγής,  την  χρήση  των  αναγκαίων 
σύγχρονων  μέτρων  και  τη  διενέργεια  ελέγχων  στο  τελικό  προϊόν,  την 
μοναδικότητα  της  αρίθμησης  της  ετικέτας  γνησιότητας  και  τη  μη  ύπαρξη 
κακέκτυπων και ατύπωτων ετικετών γνησιότητας. Σε περίπτωση διπλαρίθμησης ή 
κάθε άλλου λάθους  που θέτει  σε  αμφισβήτηση τη μοναδικότητα  της ετικέτας 
γνησιότητας, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον Ε.Ο.Φ ως αποζημίωση 
χρηματικό ποσό έως και πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της όλης σύμβασης, 
κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ/Ε.Ο.Φ, πέρα n τυχόν αστικών ή ποινικών ευθυνών 
του.
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10. Τηρείται  ημερολόγιο  εκτύπωσης  στο  οποίο  καταγράφεται  όλη  η  διαδικασία 
παραγωγής  (κοψίματα,  αντικαταστάσεις  ρολών  διακοπές  μηχανών  και 
οποιοιδήποτε  πρόβλημα  παρουσιαστεί)  το  οποίο  μετά  το  τέλος των  εργασιών 
υπογράφεται από τον υπεύθυνο παραγωγής.

11. Καθημερινά  με  την  λήξη  της  παραγωγικής  διαδικασίας  αποστέλλονται  στο 
αρμόδιο  Τμήμα  ΠΑ.ΚΑ.Ε.Π  της  Δ/νσης  Ε.Π.Κ.Π  του  ΕΟΦ,  από  τον  υπεύθυνο 
παραγωγής της εταιρείας:
α. Εκτύπωση του server με την μοναδική σειριακή αρίθμηση.
β. Δελτία όλων των φάσεων παραγωγής.
 γ. Αντίγραφο του ημερολογίου εκτύπωσης

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο παραγωγής.

12. Η μηνιαία παραγωγή των ετικετών γνησιότητας φαρμάκων θα ορίζεται από τον 
Ε.Ο.Φ, σύμφωνα με τις ανάγκες του, οι οποίες θα γνωστοποιούνται έγκαιρα στην 
εταιρεία με τις παραγγελίες εκτύπωσης από την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΦ.

13. Οι  χώροι  που  θα  διατεθούν,  η  διαρρύθμισή  τους,  η  φύλαξή  τους,  ο  τρόπος 
προστασίας της ασφάλειάς τους, η διαδικασία παραγωγής κ.λ.π. θα γίνεται στα 
πλαίσια  της  υπ’  αριθ.  Κ.11010/13-5-1958  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών 
Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθ. 12181/322/12-7-1965 όμοια και σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Φ. 
Επιπλέον η ετικέτα γνησιότητας θεωρείται κρίσιμο υλικό συσκευασίας. Γι’ αυτό ο 
χώρος τελικής διαμόρφωσης της  ετικέτας  γνησιότητας,  οι  χώροι  αποθήκευσης 
ετοίμων,  ημιετοίμων,  σκάρτων  ετικετών  γνησιότητας  πρέπει  να  διαχωρίζονται 
πλήρως και ασφαλώς. Η εν γένει παραγωγική διαδικασία και η τήρησή της (π.χ. 
δελτία παραγωγής, παραγωγή σύμφωνα με τις ανάγκες, επισημάνσεις, συνθήκες 
φύλαξης  κ.α.)  υπόκεινται  σε  τακτικούς  ελέγχους  που  πραγματοποιούνται  σε 
οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας από υπαλλήλους της αρμόδιας 
Δ/νσης Ε.Π.Κ.Π του Ε.Ο.Φ.

14. Ο ανάδοχος με βάση τα παραπάνω οφείλει:
α. Να διαθέτει τους χώρους στους οποίους θα γίνεται η φύλαξη του χαρτιού, η 

κατασκευή,  εκτύπωση,  αρίθμηση,  φύλαξη  των  ημιετοίμων,  ετοίμων  και 
σκάρτων ετικετών γνησιότητας Στους παραπάνω χώρους θα φυλάσσονται τα 
κλισέ και τα εξαρτήματα κατασκευής της ετικέτας γνησιότητας,, τα δελτία Α΄ 
και Β΄ φάσης και τα αρχεία του  server. Ο διαχωρισμός,  η διαρρύθμιση και 
ετοιμασία των χώρων μπορεί να γίνει μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Φ και σε 
χρόνο όχι μεγαλύτερο των 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης.

β. Σε  30  ημερολογιακές  ημέρες  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  να  έχει 
εγκαταστήσει και να μπορεί να επιδείξει τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό 
με  τον  οποίο  θα  κατασκευάσει  την  ετικέτα  γνησιότητας  και  να  προβεί  σε 
δοκιμαστική  παραγωγή-εκτύπωση  και  αρίθμηση  της  ετικέτας  γνησιότητας, 
παρουσία της  Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΦ.  Εξοπλισμός  θεωρείται 
κάθε μηχανή, εξάρτημα ή ιδιοσκευή που απαιτείται για να παραχθεί η ετικέτα 
γνησιότητας και πιο συγκεκριμένα:

(1) Μηχανή εκτύπωσης με δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον δύο αοράτων 
χρωμάτων  (UV).

(2) Μηχανή  κοπής  των  ετικετών  γνησιότητας   σε  μορφή  αυτοκόλλητων 
ετικετών σε ρολό, με τουλάχιστον δύο σταθμούς μαχαιριών και ενδιάμεση 
αφαίρεση της «αράχνης» (υπόλειμμα κοπών).
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(3) Σύστημα  εκτύπωσης  με  Computer  (δίκτυο  με  Server  και  σταθμούς 
εργασίας) και εκτυπωτές τύπου  inkjet ή  laser που πρέπει να λειτουργούν 
σε δίκτυο. Ανάπτυξη και υποστήριξη του λογισμικού από τον ανάδοχο.

(4) α)  Σύστημα  κοπής  των  ρολών  της  μηχανής  (2)  σε  ταινίες  με 
εγκατεστημένα φωτοκύτταρα ανίχνευσης κενών και μετρητή και περιτύλιξη 
σε ρολά.
β) Σύστημα ανίχνευσης της αόρατης εκτύπωσης με κάμερα UV.

(5) Στους χώρους φύλαξης των ρολών του χαρτιού πριν και κατά τη διάρκεια 
της εκτύπωσης καθώς και κατά τη διάρκεια φύλαξης των ετοίμων ρολών 
υπάρχει μετρητής υγρασίας με ηχητική ειδοποίηση υπέρβασης (ALARM).

(6) Κάθε άλλος εξοπλισμός που απαιτείται για βελτίωση ή καλύτερο έλεγχο της 
παραγωγικής διαδικασίας, αφού προηγουμένως αυτός γίνει αποδεκτός από 
την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

γ. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου 
μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες το Δ.Σ/Ε.Ο.Φ δύναται είτε να καθορίσει 
νέα προθεσμία προσαρμογής ή να τον κηρύξει έκπτωτο.

15. Οι δαπάνες που απαιτούνται για έξοδα κινήσεως του προσωπικού του ΕΟΦ που 
πραγματοποιεί  παραλαβή, διάθεση, ελέγχους,  δειγματοληψίες κ.λ.π.,  καθώς και 
έξοδα  μετακίνησης  και  διαμονής  τυχόν  εκτός  έδρας  του  προσωπικού  αυτού 
βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας και δύνανται να ορίζονται με απόφαση 
του Προέδρου ΕΟΦ.
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                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

                            

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ   -  ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α΄ Παράδοση και Παραλαβή 
Β΄ Κυρώσεις    

Α΄. ΠΑΡΑΔΟΣΗ και ΠΑΡΑΛΑΒΗ   
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους εντός του 
νομού Αττικής,  όπου θα αποθηκεύεται  ολόκληρη η  ποσότητα  των αυτοκόλλητων 
ετικετών γνησιότητας και θα πραγματοποιείται τμηματικά η διάθεσή τους προς τις 
φαρμακευτικές εταιρείες, από προσωπικό του ΕΟΦ σύμφωνα με το προγραμματισμό 
που θα γίνεται από το Τμήμα ΠΑ.ΚΑ.ΕΠ της Δ/νσης Ε.Π.Κ.Π του ΕΟΦ.
Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  διαθέτει  το  κατάλληλο  προσωπικό  κατά  τη 
διαδικασία παράδοσης των αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας στις φαρμακευτικές 
εταιρείες,  καθώς  και  για  την  έκδοση  των απαραίτητων  συνοδευτικών  εγγράφων. 
Επίσης είναι υποχρεωμένος  να διαθέτει στεγασμένο χώρο αναμονής του προσωπικού 
των Φαρμακευτικών εταιρειών , και να παρέχει  στο προσωπικό του ΕΟΦ που έχει 
την ευθύνη της διανομής και παράδοσης  των αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας 
τα απαιτούμενα  προς αυτό  π.χ. γραφείο, γραμμή Internet ,εκτυπωτή.
O  τρόπος  φύλαξης  των  αυτοκόλλητων  ετικετών  γνησιότητας  θα  πρέπει  να  είναι 
κατάλληλος για να διευκολύνεται η διανομή προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και να 
τηρείται απόλυτη ασφάλεια κατά την φύλαξη και τη διανομή.
Τα χαρτοκιβώτια συσκευασίας των  αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας πρέπει να 
είναι από σκληρό χαρτί για να προστατεύεται το περιεχόμενο  και να είναι κλεισμένα 
ερμητικά με κολλητική ταινία διαφανή κατά μήκος και κατά πλάτος.
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
Ο ανάδοχος θα μεταφέρει για καταστροφή με δικά του μέσα και έξοδα και με την 
επίβλεψη  του  Ε.Ο.Φ  τις  ακατάλληλες  ή  κακέκτυπες  ετικέτες  γνησιότητας  ή  τα 
υπολείμματα  (φύρα),  παραγωγής  δικής  του,  σε  χώρους  καταστροφής  εντός  του 
Λεκανοπεδίου  Αττικής,  που  θα  επιλέγονται  από  την  επιτροπή  καταστροφής  του 
Ε.Ο.Φ. 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή οποιαδήποτε ποσότητας, θα γίνεται από Επιτροπή 
υπαλλήλων του Ε.Ο.Φ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πάντως μετά από 
έλεγχο που θα στηρίζεται στους κανόνες της συστηματικής δειγματοληψίας και της 
δοκιμής τους στις μηχανές επικόλλησης (ετικεττέζες) των φαρμακευτικών εταιρειών. 
Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας θα αναγράφονται στα πρωτόκολλα παραλαβής. 
Διευκρινίζεται ότι η ποιοτική παραλαβή περιλαμβάνει: 
α) μακροσκοπική εξέταση
β) πρακτική εφαρμογή (όποτε χρειαστεί)
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η πρώτη παράδοση πραγματοποιείται το αργότερο εντός (60) ημερών μετά από την 
γραπτή ειδοποίηση   του  Τμήματος  ΠΑ.ΚΑ.ΕΠ της Δ/νσης Ε.Π.Κ.Π του ΕΟΦ.
Η  συνολική  ποσότητα  των  600.000.000  αυτοκόλλητων  ετικετών  γνησιότητας 
παραδίδεται  εντός  έτους  (12  μηνών)  από  την  πρώτη  παράδοση,  με  μονομερές 
δικαίωμα  του  ΕΟΦ να  παραταθεί  ο  χρόνος  αυτός  κατά  3  μήνες,  αναλόγως  των 
αναγκών παράδοσης στη φαρμακοβιομηχανία. Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά 
κάθε μήνα για ποσότητες μέχρι 55.000.000 τεμάχια, κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης 
του αναδόχου από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ. 
Από  την  δοκιμαστική  παραγωγή−εκτύπωση  και  αρίθμηση  της 
αυτοκόλλητης  ετικέτας  γνησιότητας  ή την  παραλαβή  της  πρώτης 
παραδόσεως  θα ληφθεί δείγμα για δοκιμή επικόλλησής τους σε μηχανές 
Φαρμακευτικών εταιρειών.

Β.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1.Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει, με τον τρόπο παραγωγής και με τους ελέγχους 
που θα διενεργεί στο τελικό προϊόν, ότι η αυτοκόλλητη ετικέτα γνησιότητας που θα 
κυκλοφορεί  θα  είναι  σύμφωνη  με  τις  προδιαγραφές  και  θα  διασφαλίζεται  η 
μοναδικότητα και αυθεντικότητά της.
Η ευθύνη του αναδόχου για την ποιότητα των αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας 
συνεχίζεται και μετά την παράδοσή τους στις φαρμακευτικές εταιρείες και τη θέση 
τους στην κυκλοφορία επικολλημένες στις συσκευασίες των φαρμάκων.
2.Αυτοκόλλητες  ετικέτες  γνησιότητας  που κριθούν από  την  Επιτροπή παραλαβής, 
κατά  τις  δειγματοληψίες  ή  εκ  των  υστέρων  κατά  τη  χρήση  τους  από  τις 
φαρμακευτικές εταιρείες, ότι δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές και τους όρους 
της σύμβασης αυτής,  ο ανάδοχος οφείλει να τις αντικαταστήσει από τότε που θα 
ειδοποιηθεί με έγγραφο από τον Ε.Ο.Φ και μέσα στην προθεσμία που θα του ορίσει ο 
Ε.Ο.Φ.
Εάν το ποσοστό απόρριψης αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας από την Επιτροπή 
παραλαβής  είναι  μεγαλύτερο  από  50%  της  προς  παραλαβή  ποσότητας  κάθε 
τμηματικής  παραλαβής,  ο  Ε.Ο.Φ  μπορεί,  με  απόφαση  του  ΔΣ,  να  μη  χορηγήσει 
προθεσμία αντικατάστασης και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο για ολόκληρη την 
υπόλοιπη ποσότητα.
Στην περίπτωση που, είτε κατά την παραλαβή, είτε κατά τη διάρκεια της χρήσης τους 
από  τις  φαρμακευτικές  εταιρείες,  είτε  κατά  τη  διάρκεια  κυκλοφορίας  τους  ως 
επικολλημένες σε συσκευασίες φαρμάκων και μέχρι την λήξη του χρόνου ζωής  των 
φαρμάκων  εντοπισθούν  αυτοκόλλητες  ετικέτες  γνησιότητας  με  κακοτεχνίες,  που 
θέτουν  σε  αμφισβήτηση  τη  μοναδικότητα  και  αυθεντικότητά  τους,  όπως 
διπλαρίθμηση ή κάθε άλλου λάθους που θέτει  σε αμφισβήτηση την μοναδικότητα 
της  αυτοκόλλητης  ετικέτας  γνησιότητας,   αποκλίσεις  από  τις  προδιαγραφές  που 
αφορούν τα χρώματα και  την  εκτύπωση των ορατών και  μη στοιχείων κ.λ.π.,  ο 
ανάδοχος,  πέρα  της  υποχρέωσής  του,  όπως  αναφέρεται  στην  παράγραφο  2  του 
κεφαλαίου αυτού υποχρεούται να καταβάλλει στον Ε.Ο.Φ ως αποζημίωση χρηματικό 
ποσό  έως  και  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  της  αξίας  της  όλης  σύμβασης,  κατόπιν 
αποφάσεως  του  ΔΣ  /Ε.Ο.Φ,  πέρα  τυχόν  αστικών  και  ποινικών  ευθυνών  του 
ανεξάρτητα εάν έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης. 
Σε  περίπτωση  επανάληψης  των  κακοτεχνιών,  το  Δ.Σ  /Ε.Ο.Φ  δύναται,  πέρα  των 
ανωτέρω, να κηρύξει τον ανάδοχο  έκπτωτο.
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Στην περίπτωση που είτε κατά την παραλαβή, είτε κατά τη διάρκεια χρήσης τους από 
φαρμακευτικές εταιρείες, βρεθούν αυτοκόλλητες ετικέτες γνησιότητας με κακοτεχνίες 
άλλες από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου αυτού, πέρα 
της υποχρέωσης του προμηθευτή να τις αντικαταστήσει, το Δ.Σ/Ε.Ο.Φ μπορεί να τον 
υποχρεώσει  και  σε  επιπλέον  αποζημίωση  μέχρι  το  δεκαπλάσιο  της  αξίας  των 
κακότεχνων  αυτοκόλλητων  ετικετών  γνησιότητας.  Σε  περίπτωση  υποτροπής  των 
κακοτεχνιών, το Δ.Σ/Ε.Ο.Φ δύναται είτε να ζητήσει από τον ανάδοχο την παραπάνω 
αποζημίωση, είτε να τον κηρύξει έκπτωτο.
3. Εάν η διαπίστωση ακαταλληλότητας των αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας 
γίνει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και μέχρι έξι μήνες από την 
οριστική  παραλαβή  όλης  της  ποσότητας  αυτών  που  προβλέπει  η  σύμβαση,  το 
Δ.Σ/Ε.Ο.Φ  αντί  της  αντικατάστασης,  μπορεί  να  ζητήσει  την  καταβολή  από  τον 
ανάδοχο  της  αξίας  των  ακατάλληλων  αυτοκόλλητων  ετικετών  γνησιότητας 
προσαυξημένη κατά 50%. 
4. Εάν ο ανάδοχος παραδώσει αυτοκόλλητες ετικέτες γνησιότητας που γνώριζε 
ότι  δεν  είναι  σύμφωνες  με  τους  όρους  της  σύμβασης  αυτής,  πέραν  των  τυχόν 
αστικών ή ποινικών ευθυνών του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του 
Ε.Ο.Φ.
5. Οι κυρώσεις αυτές συμπληρώνονται και από τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών του Δημοσίου.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Ζ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      Ημερομηνία  έκδοσης 
………………

ΕΥΡΩ. …………………………………
       Προς
       ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
       Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
       Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ………..
- Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των ΕΥΡΩ.    ………………………(και 
ολογράφως)……………………………………..    υπέρ   της  εταιρείας 
……………………………………………………….  Δ\νση 
………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις
το  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της  ………………………………………………για  την 
προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.       \            δ\ξή 
σας.
- Η  παρούσα εγγύηση  καλύπτει  μόνο τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’  όλο τον χρόνο 
ισχύος της.

- 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.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
-  Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας 
υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.
 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος δύο (2) μήνες του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται  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.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      Ημερομηνία  έκδοσης 
……………… ΕΥΡΩ. ……………………
Προς
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) 
…………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της 
εταιρείας 
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για  την 
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε 
μαζί  σας  για  τη  προμήθεια  ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….)  προς 
κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας ………...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.

- 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 σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας 
καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται  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.-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  …..

Ανάθεσης  προμήθειας (600.000.000)τεμαχίων  ετικετών  γνησιότητας 
φαρμάκων  συνολικής   αξίας  (1.640.000,00)ευρώ  συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.

Στο Χολαργό Αττικής και στην έδρα του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», επί της 
Λεωφόρου Μεσογείων 284, σήμερα την ………………………….., μεταξύ :

1. Αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», με έδρα 
τον Χολαργό Αττικής (Λεωφ. Μεσογείων 284), όπως νομίμως εκπροσωπείται στην παρούσα 
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ./Ε.Ο.Φ. κο …………………………………………και που στο εξής καλείται 
για λόγους συντομίας «Αναθέτουσα αρχή» και
2. Αφ’ ετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «…………………………………………………………..», 
που  εδρεύει  …………………………………..Τ.Κ……………,  όπως  νομίμως  εκπροσωπείται  στην 
παρούσα  από………………………………………………………………………………………………., 
καλούμενη στο εξής ως «Ανάδοχος», αφού έλαβαν υπόψη ότι :
H «Αναθέτουσα Αρχή» με την αριθμ. …………..απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ, προκήρυξε 
ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια (600.000.000)τεμαχίων 
ετικετών  γνησιότητας  φαρμάκων  και  όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στην  αριθ.  ../2013 
διακήρυξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και της οποίας οι 
προδιαγραφές, όροι και λοιπές προβλέψεις δεσμεύουν απολύτως την ανάδοχο εταιρεία,  ως 
προς την εκτέλεση του έργου. 
Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ, με την αρίθμ……………..απόφασή του, κατακύρωσε το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού στην «Ανάδοχο» εταιρεία.
Σε επίρρωση όλων των ανωτέρω, αμφότερα τα μέρη συνομολογούν και συναποδέχονται τα 
ακόλουθα :

                                                    ΑΡΘΡΟ 1ο

                           ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ – ΤΙΜΗ 

Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  Προμήθεια  600.000.000  τεμαχίων 
ετικετών γνησιότητας φαρμάκων, σύμφωνα με την  αριθ. Δ/ξη ……  του Ε.Ο.Φ., η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης,  με τιμή    €/1000τεμ.      μέχρι  
του συνολικού ποσού των (    ) €, συμπεριλαμβανομένου των κρατήσεων και του 
Φ.Π.Α. 23% .

                                                  ΑΡΘΡΟ 2ο 
     ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές είναι όμοιες με τις περιλαμβανόμενες στην Δ/ξη αρ. …… του Ε.Ο.Φ., 
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 
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                                                ΑΡΘΡΟ 3ο

   ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  -   ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
1.Ως βασικός όρος θεωρείται η υποχρέωση του Αναδόχου στην απαρέγκλιτη τήρηση 
των συνημμένων  υποχρεώσεων του αναδόχου και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας σύμβασης.   (Διακήρυξη αρίθ.  ………… )
Σε περίπτωση δε , που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρων όρων θα καταγγέλλεται η 
σύμβαση με τον Ανάδοχο
2.Ως εγγύηση για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και ως εγγύηση 
για  την  κάλυψη  της  «Αναθέτουσας  Αρχής»  από  οποιανδήποτε  απαίτηση  ενδεχομένως 
ανακύψει  στο μέλλον κατά του « Αναδόχου» και  εξ  οιασδήποτε αιτίας  σχετικής με το 
αντικείμενο της παρούσας , ο ανάδοχος κατέθεσε κατά την υπογραφή της σύμβασης την 
υπ΄ αριθ. …………..της/του …………. ανέκκλητη Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της παρούσας συμβάσεως, για το ποσό των ……….ευρώ , που αντιστοιχεί στο 10% 
του Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος,  μη συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
3. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης. Η 
Εγγυητική Επιστολή θα κρατείται από την  « Αναθέτουσα Αρχή » και αποτελεί χρηματική 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης , από τον «Ανάδοχο». Η απόφαση της 
«Αναθέτουσας  Αρχής»  περί  καταπτώσεως  της  Εγγυητικής  Επιστολής  δεν  υπόκειται  σε 
κανένα ένδικο μέσο ούτε μπορούν να  προβληθούν εκ μέρους της «Αναδόχου» ενστάσεις 
κατ΄ αυτής.                               
              

         ΑΡΘΡΟ 4ο

                           ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή  και με πρώτη παράδοση 
να  πραγματοποιείται  το  αργότερο  εντός  60  ημερών  από  την  υπογραφή  της 
σύμβασης.
Η  συνολική  ποσότητα  των  600.000.000  ετικετών  γνησιότητας  παραδίδεται  εντός 
έτους (12 μηνών) από την πρώτη παράδοση, με μονομερές δικαίωμα του ΕΟΦ να 
παραταθεί ο χρόνος αυτός κατά 3 μήνες, αναλόγως των αναγκών παράδοσης στη 
φαρμακοβιομηχανία. Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά κάθε μήνα για ποσότητες 
μέχρι  .000.000  τεμάχια,  κατόπιν  έγκαιρης  ειδοποίησης  του  αναδόχου  από  την 
αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ. 
Από την παραλαβή της πρώτης παραδόσεως θα ληφθεί δείγμα για δοκιμή 
επικόλλησής τους σε μηχανές Φαρμακευτικών εταιρειών.
Η κάθε τμηματική  παραλαβή  της ανωτέρω προμήθειας θα γίνεται με τη σύνταξη του 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ετικετών 
γνησιότητας φαρμάκων του ΕΟΦ, που είναι  αρμόδια για να παραλάβει και να ελέγξει 
την ποιότητα και την ποσότητα. 

         ΑΡΘΡΟ 5ο

            ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
 πληρωμής σε βάρος του ειδικού φορέα 1890 και ΚΑΕ 1899α του προϋπολογισμού 
εξόδων   του ΕΟΦ οικ. έτους 2014 (απόφαση ανάληψης        υποχρέωσης αριθ. με 
αριθμό  δεσμ.        στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών) στο όνομα του δικαιούχου και  
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σε βάρος των  καταθέσεων του ΕΟΦ στην Τράπεζα της  Ελλάδας (Αριθμ. Λογ/σμού 
26303/8),  μετά την οριστική παραλαβή του είδους, βάσει  νομίμων δικαιολογητικών.

    ΑΡΘΡΟ 6ο

                  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
α) Κράτηση 2%,  βάσει  του  άρθρου 3 Ν.3580/2007 
β) Κράτηση 0,10%  βάσει  του  άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011
   ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
Με βάση το άρθρο 24 Ν.2198/94 ποσοστό 4% 

                                            ΑΡΘΡΟ 7 :
                           ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή 
τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς 
έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή 
Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής 
του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
                                      ΑΡΘΡΟ 8 : 
                  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία 
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος 
απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των 
άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης.
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ς είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο , η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις 
βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του ανάδοχου , μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση 
να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της 
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης 
της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή , η 
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας 
Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή , όταν αυτός αποτελείται 
από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η 
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε 
τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές 
Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.
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 Ο προμηθευτής υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται 
με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τον Ν. 3414/05. 
                                                  

ΑΡΘΡΟ 9 :
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων,  στο  μέτρο  που η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά 
ανωτέρας  βίας.  Ως  τέτοια  δεν  θεωρούνται  για  τον  Ανάδοχο  όσα  ευρίσκονται 
αντικειμενικά  εντός  του  πεδίου  οικονομικής  δραστηριότητας  και  ελέγχου  του 
Ανάδοχου.
 Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του  σε  γεγονός  που  εμπίπτει  στην  προηγούμενη  παράγραφο,  οφείλει  να 
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και 
περιστατικά  εντός  αποσβεστικής  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  τότε  που 
συνέβησαν,  προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Η  Αναθέτουσα 
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού 
αιτήματος του προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας 
τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 10 :
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Βασικός όρος θεωρείται η υποχρέωση του Αναδόχου στην απαρέγκλιτη τήρηση των 
συνημμένων   υποχρεώσεων  (Διακήρυξη  αρίθ.   ……  )  και  το  οποίο  αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.   
Σε περίπτωση δε , που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρων όρων θα καταγγέλλεται 
η σύμβαση με τον Ανάδοχο.
Τα  πρόστιμα  ορίζονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  Κανονισμού  Προμηθειών 
Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα 
πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην παράδοση από τον προμηθευτή 
ή σε περίπτωση παράβασης  οιουδήποτε  από τους  όρους  της  Διακήρυξης  και  της 
σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα 
Αρχή  ύστερα  από  πρόταση  της  αρμόδιας  Επιτροπής  ,  δικαιούται  να  κηρύξει  τον 
προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής 
αποδείξει ότι η παραβίαση των όρων οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι  εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε 
ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία 
κήρυξης  του  προμηθευτή  έκπτωτου,  έχουν  ανάλογη  εφαρμογή  οι  διατάξεις  του 
άρθρου 34 του ΠΔ 118/07.
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ΑΡΘΡΟ 11 :
                                            ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα 
με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην 
Αθήνα.

Πριν υπογράψουν οι δύο συμβαλλόμενοι διάβασαν τη σύμβαση αυτή και 
συμφώνησαν με όσα γράφονται.
Από τα ανωτέρω δύο πρωτότυπα της σύμβασης που υπογράφονται, το ένα θα μείνει 
στο αρμόδιο τμήμα του ΕΟΦ και το άλλο θα πάρει ο Ανάδοχος

                    

                                   ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ε.Ο.Φ.                                                Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ   
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