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Έχοντας υπόψη: 
α) Του Ν.1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση & αρμοδιότητες του ΕΟΦ όπως τροποποιήθηκε  και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. ».    
β) Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και  ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων».    
 γ) Του Ν.2362/95(ΦΕΚ247/Α/95)«Περί Δημοσίου Λογιστικού….& άλλες  διατάξεις». 
 δ) Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007)« Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».   
ε.  Του  άρθρου 6 του Ν. 1316/83 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του  
        Ν.3730/2008      
 2. Την αριθμ. 0-809/22η/22.09.2008 (Θ -216) απόφαση του ΔΣ /ΕΟΦ. «Σχετικά με την 
      Προκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού για την έκδοση 1000 τεμαχίων του 3ου  
      Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιίας V, σε CD-ROM». 
3. Την αριθ.13666/3-7-2009 απόφαση της Ε.Π.Υ., εγκεκριμένης από τον Υπουργό  
     Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
 
                                Π  Ρ  Ο Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε 
 
 
 Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την έκδοση 
χιλίων (1000) τεμαχίων του 4ου  συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιίας V, σε  
CD - ROM , προϋπολογισθείσας δαπάνης ( 45.000,00  ) €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
και των κρατήσεων υπέρ τρίτων . 
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                                           Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  
 
1.  Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή του διαγωνισμού στα γραφεία του   
     Ε.Ο.Φ  (3ος όροφος, Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών , Μεσογείων 284, 
     Χολαργός, την 21/10/2009  , ημέρα  Τετάρτη  .και ώρα  11 π.μ. 
 
2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά στην Ελληνική 
      γλώσσα και δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελλο. 
 
3.   Στο κύριο φάκελλο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς , η λέξη  
     «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την  
      προμήθεια, ο αριθμός της Δ/ξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και  
      τα στοιχεία του Αποστολέα. Εντός του κυρίως φακέλου  τοποθετούνται:                                        
      α) Σφραγισμένος Φάκελος με την Τεχνική Προσφορά, στο εξωτερικό του οποίου  
      αναγράφονται η λέξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας  
      Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ο αριθμός της Δ/ξης, η ημερομηνία  
      διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του Αποστολέα  και                                         
      β) Σφραγισμένος Φάκελος με την Οικονομική Προσφορά, στο εξωτερικό του  
      οποίου  αναγράφονται η λέξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της  
      αρμόδιας  Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ο αριθμός της Δ/ξης, η  
      ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του Αποστολέα. 
     γ) Με την προσφορά, στον ίδιο σφραγισμένο κύριο φάκελο, υποβάλλεται   
      υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης  υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθ. 8 του  
      Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει , με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ,  
      για τα οριζόμενα  στο άρθρο 6 του Π.Δ. 188/07  και ότι αυτός που την κάνει έλαβε 
      γνώση  των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους και χωρίς  
      καμία   επιφύλαξη. 
 
4.Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια  τριμελή Επιτροπή 
του πρόχειρου διαγωνισμού( άρθρο 38 παρ.6 του Π.Δ. 118/07) παρουσία μόνον αυτών που  
υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την κάτωθι διαδικασία: 
α) Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλοι οι φάκελοι των προσφορών που κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα δηλ. μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με την οικεία 
διακήρυξη και αποσφραγίζονται. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται 
,αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή. 
β) Η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αποσφράγιση των Τεχνικών 
προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές δεν αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται με απόδειξη στην 
αρμόδια Υπηρεσία. 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα ,των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, στον ειδικά προβλεπόμενο προς τούτο χώρο 
,του πίνακα που καταρτίζει και υπογράφει η Επιτροπή του διαγωνισμού, με τα παραληφθέντα 
παραστατικά δηλ. δικαιολογητικά και προσφορές. Ο ως άνω πίνακας υποβάλλεται μαζί με το σχετικό 
πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής, στην αρμόδια 
Υπηρεσία μαζί με τις τυχόν εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης των συμμετεχόντων . Μετά την έκδοση 
σχετικής απόφασης έγκρισης αποδοχής δικαιολογητικών, του αρμοδίου προς τούτο διοικούντος 
οργάνου του φορέα , αυτή γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες (με φαξ).  
γ)Παρελθούσης απράκτου προθεσμίας τριών(3) εργασίμων ημερών, με σχετική έγγραφη ειδοποίηση 
(με φαξ) της αρμόδιας υπηρεσίας προς τους συμμετέχοντες, γνωστοποιείται η ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών από την επιτροπή του πρόχειρου διαγωνισμού και η 
επιτροπή προβαίνει στο προσδιορισμό του μειοδότη λόγω οικονομικής προσφοράς και παραδίδει με 
απόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία το σχετικό πρακτικό προκειμένου να εκδοθεί σχετική κατακυρωτική 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 
 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα ,των 
οικονομικών στοιχείων της προσφοράς κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής τους. 
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5.Προσφορές που δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές από τις τεχνικές προδιαγραφές  της διακήρυξης 
πλην όμως παρουσιάζουν απέναντι της τεχνικά ή τεχνοοικονομικά πλεονεκτήματα γίνονται δεκτές από 
την Επιτροπή. 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από το έντυπο όπου ο προσφέρων θα δηλώνει 
αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες 
τεχνικές προδιαγραφές τη διακήρυξης. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από 
τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές 
κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
6.Οι προσφέροντες , προκειμένου να αποδεικνύεται η εμπειρία τους , θα πρέπει να υποβάλλουν 
απαραίτητα πίνακα προηγούμενων εργασιών τους σχετικών με το ζητούμενο προς παραγωγή 
αντικείμενο της Ελληνικής Φαρμακοποιίας 
 
7. Διευκρινίζεται  ότι  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα    κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας 
μέχρι ποσοστού 30% ή μικρότερης της   προκηρυχθείσας ποσότητας μέχρι ποσοστού 50%.(άρθρο 21 
παρ. α ΠΔ 118/07). 
 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την   διακήρυξη ποσοστού 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Προμηθευτή. 
 Κατά λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ.α, β ,δ , ε και ζ εδαφ. i&ii   
 
8. Οι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
9.  Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές   
     ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
     Όποιος έχει καταθέσει προσφορά δεσμεύεται από αυτή να υπογράψει τη σχετική   
     σύμβαση, στην περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σ’ αυτόν, εκτός αν   
     εμφανισθεί περίπτωση ανωτέρας βίας. 
 
10.Στις περιπτώσεις που απαιτείται βάσει των συνημμένων προδιαγραφών  
      κατάθεση δειγμάτων ή prospectus (κατά περίπτωση) αυτά κατατίθενται στο    
     Τμήμα  Προμηθειών του ΕΟΦ, με απόδειξη η οποία επισυνάπτεται στην  
     προσφορά. 
     Προσφορά άνευ καταθέσεων δειγμάτων όταν απαιτούνται αυτά , απορρίπτεται     
     ως απαράδεκτη. 
 
11.Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης στον διαγωνισμό δεν απαιτείται (άρθρο 25 παρ 9  
   του  ΠΔ118/07). 
 
 12.   Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το αρθ. 20   του Π.Δ.118/07 , ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει   η κατακύρωση του διαγωνισμού , εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση  της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με 
τον Ν. 2672/1998 ( Α΄290) οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο  τα κάτωθι δικαιολογητικά , 
όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07 
 α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.. 
 β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου , πριν από την 
κοινοποίηση  της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το  οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού , οι  συμμετέχοντες είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής και ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  
 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποσφραγίζονται και ελέγχονται με την διαδικασία που προβλέπεται  στο 
άρθρ. 19 παρ.6 του Π.Δ. 118/07 
 
13.  Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή :  
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Με βάσει το άρθρο 7 του Ν. 2286/95,  το Ν.187/93 , αρθρ.  3  Ν . 3580/07  και  
το άρθρο 15 παρ.19 Κ.Τ.Χ. 
 α) υπέρ ΜΤΠΥ 3,072%,  
 β) υπέρ        Δημοσίου 0,256%, 
 γ) υπέρ του ΤΑΥΥ εμπορίου 0,3072%. 
 δ) Κράτηση     2 %   
 Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 24 του Ν 2198/94, ποσοστό 4%. 
 
14. Η  έκδοση των χιλίων (1000) τεμαχίων του 4ου συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοπιοιϊας V σε 
CD-ROM, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  όπως αυτό ορίζεται στις 
συνημμένες προδιαγραφές , αρχής γενομένης από την παράδοση της ύλης προς έκδοση σε 
ηλεκτρονική μορφή , από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Φ. ( Δ/νση Εργαστηρίων- Τμήμα 
Φαρμακοποιϊας).  
 15. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο    
      οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη  
      ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ και τον καλεί εντός δέκα(10)  
      ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.                            
      Η προθεσμία  των δέκα(10) ημερών μπορεί να συντμηθεί όχι περισσότερο του  
      ημίσεως, σε  περιπτώσεις επείγουσας προμήθειας – ανάθεσης. 
 
16. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ,η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους  
διέπονται από τα οριζόμενα στα άρθρα 27 , 28, 32,33 και 34 του ΠΔ118/07.  
 
 17.Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους  
     για  τουλάχιστον ένα (1 ) χρόνο από την παραλαβή του ,εκτός αν άλλως ορίζεται, όσον αφορά 
      τον χρόνο ή άλλη μορφή εγγύησης, στις  Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/ξης. 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 αντικατάσταση, εργατικά, ανταλλακτικά υλικά και λοιπά έξοδα  
       αποκατάστασης της βλάβης.  
 
18.Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους ,θα γίνει με εξόφληση  του 100% της     
      συμβατικής αξίας μετά την  οριστική ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή του    
      συμβατικού είδους ,από την Υπηρεσία του  Φορέα για την οποία προορίζεται).                                              
      Τα  απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35  του  
      Π.Δ. 118/07 . 
 
19. Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω  προμήθειας που   
      θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  διακήρυξης . 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Η Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ /Ε.Ο.Φ. 
                                                                      
                                                          
                                                                         ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4ο Συμπλήρωμα 
Ελληνικής Φαρμακοποιίας  σε CD-ROM   2009 
Το έργο αφορά την έκδοση της «Ελληνικής Φαρμακοποιίας» και των συμπληρωμάτων της σε 

μορφή ηλεκτρονικής έκδοσης CD-ROM. 

Το CD-ROM 2009 θα πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του CD-ROM 2006, και 

ορισμένες βελτιώσεις που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει εγγύηση αδειών χρήσης των προγραμμάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της εφαρμογής. 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ο ανάδοχος θα παραλάβει σε ηλεκτρονική μορφή από τον ΕΟΦ την προς έκδοση ύλη, η 

οποία θα αποτελείται από κεφάλαια Γενικού Μέρους (και αντιδραστήρια), και περίπου 2200 

μονογραφίες.– Ο όγκος της έκδοσης αντιστοιχεί σε 11000 τυπωμένες σελίδες περίπου. 

Ο ανάδοχος θα προσαρμόσει το περιεχόμενο αυτό σε μορφή ηλεκτρονικής έκδοσης CD-

ROM. H ηλεκτρονική έκδοση CD-ROM που θα προκύψει θα έχει τα παρακάτω βασικά 

χαρακτηριστικά: 

- Το περιεχόμενο του CD-ROM θα αποτελείται από τα περιεχόμενα της υπάρχουσας 

έκδοσης (μη αναθεωρούμενα κείμενα), όπως και από νέα και αναθεωρημένα κείμενα,  

- Θα περιλαμβάνεται πλήρης ηλεκτρονικός πίνακας περιεχομένων με συνδέσεις (links) 

στα επιμέρους κεφάλαια/ενότητες 

- Θα περιλαμβάνονται δυνατότητες απλής και σύνθετης αναζήτησης 

- Ο ανάδοχος θα αναλάβει και την επεξεργασία ορισμένων σχημάτων και συντακτικών 

χημικών τύπων που θα παραδοθούν από τον ΕΟΦ σε ηλεκτρονική μορφή, και θα 

ενσωματωθούν στα κείμενα. Επίσης θα αναλάβεί ορισμένες συστηματικές αλλαγές στις 

μονογραφίες που θα υποδειχθούν από τον ΕΟΦ.  

- Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παραγωγή 1000 αντιγράφων του προϊόντος. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παράγει αυτόνομη εφαρμογή, που θα εγκαθίσταται στον υπολογιστή 

του χρήστη κατά την πρώτη χρήση του CD-ROM. Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη 

σωστή λειτουργία της εφαρμογής θα γίνονται κατά την εγκατάσταση. 

 
Τεχνικές αρμοδιότητες αναδόχου 
Ο ανάδοχος θα παραλάβει από τον ΕΟΦ το απαιτούμενο υλικό σε μορφή αρχείων Microsoft 

Word και οφείλει να: 

- κατηγοριοποιήσει με τη βοήθεια του ΕΟΦ τα δεδομένα και να τοποθετήσει δείκτη 

λημμάτων (indexing) 
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- δημιουργήσει σελίδες τύπου HTML 

- δημιουργήσει κεφαλίδες ή υποτίτλους (επιλογή και έλεγχος από τον ΕΟΦ) όπου θα 

εμφανίζονται ή έκδοση και το έτος έκδοσης, και ο τίτλος του κεφαλαίου, 

- δημιουργήσει αρχεία τύπου PDF (μετατροπή HTML σε PDF) 

- παράγει τους συνδέσμους (Hyperlinks) εντός των σελίδων βάσει του Index 

- παράγει το κατάλληλο λογισμικό που να υλοποιεί την ανάγνωση των σελίδων, όπως την 

αναζήτηση λημμάτων και τις λοιπές δυνατότητες της εφαρμογής όπως αυτές 

περιγράφονται παρακάτω:. 
Δυνατότητες Εφαρμογής 

Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει: 

- Αναλυτικό Πίνακα Περιεχομένων και Δυνατότητα Πλοήγησης ανά κεφάλαιο 

 Θα δίδεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα στο χρήστη να βλέπει τα κεφάλαια και τα 

υπο-κεφάλαια που απαρτίζουν το βιβλίο σε αναλυτική μορφή και να επιλέγει άμεσα το 

σχετικό κείμενο, ειδικότερα: 

 Κεφάλαια γενικού Μέρους 

 Τίτλοι μονογραφιών ελληνικοί (ο πίνακας θα προκύψει από τους ελληνικούς τίτλους 

που περιέχονται μέσα στις μονογραφίες). 

 Τίτλοι μονογραφιών λατινικοί (ο πίνακας θα προκύψει από τους λατινικούς τίτλους που 

περιέχονται μέσα στις μονογραφίες κάτω από τον ελληνικό τίτλο). 

- Αναζήτηση στα περιεχόμενα και/ή αναζήτηση συγκεκριμένης πληροφορίας 

 Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αναζήτησης συγκεκριμένης 

πληροφορίας στα περιεχόμενα του CD. Συγκεκριμένα θα πρέπει να μπορεί να 

αναζητήσει συγκεκριμένη λέξη ή σύνθετη φράση με καθορισμό ενοτήτων αναζήτησης 

και με όλες τις συνδυαστικές δυνατότητες (and, or), και η εφαρμογή να του επιστρέψει 

κατάλογο με τις σελίδες στις οποίες βρίσκεται αυτή η πληροφορία (hit list), χωρίς 

περιορισμό αριθμού και με δυνατότητα εκτύπωσης 

- Δυνατότητα πλοήγησης (προηγούμενο και επόμενο θέμα) 

 Η εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη να πλοηγηθεί εντός του κειμένου που 

απεικονίζει, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να δει επόμενο ή προηγούμενο θέμα ή 

και να πλοηγηθεί στην αρχή του συγκεκριμένου κεφαλαίου, εξομοιώνοντας έτσι τη 

διαδικασία της απλής ανάγνωσης ενός βιβλίου. Επίσης να παρέχει τη δυνατότητα 

επανόδου στις προηγούμενες αναζητήσεις 

- Συνδέσεις προς σχετικά κεφάλαια ή σελίδες  
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 Στις σελίδες των κειμένων θα πρέπει να υπάρχουν σύνδεσμοι (links) από κάποιες 

προκαθορισμένες λέξεις ή φράσεις προς τα αντίστοιχα αναλυτικά κείμενα, 

συγκεκριμένα: 

 σύνδεσμοι που οδηγούν σε αντιδραστήρια-κεφάλαιο 4.1.1 και 4.1.3 (στα κείμενα 

ακολουθούνται από το ενδεικτικό (Α) ή (Α1) ή (Α2) κ.λ.π.) 

 σύνδεσμοι που οδηγούν σε ογκομετρικά διαλύματα –κεφάλαιο 4.2.2 (στα κείμενα 

αναφέρονται π.χ. ως 1 Μ υδροχλωρικό οξύ) 

 σύνδεσμοι που οδηγούν σε μονογραφίες (στα κείμενα εμφανίζονται π.χ Μονογραφία 

Δισκία, εδώ ο σύνδεσμος πρέπει να οδηγεί στη μονογραφία Δισκία) 

 σύνδεσμοι που οδηγούν σε κεφάλαια Γενικού Μέρους (στα κείμενα εμφανίζονται με τη 

χαρακτηριστική αρίθμηση π.χ. 2.2.29 Υγρή χρωματογραφία)  

- Δυνατότητα εκτύπωσης 

 Θα πρέπει να παρέχεται στον τελικό χρήστη η δυνατότητα εκτύπωσης της σελίδας που 

απεικονίζεται ή επιλέγεται και του κεφαλαίου/μονογραφίας στα οποία αντιστοιχεί αυτή. 

Στις εκτυπωμένες σελίδες θα πρέπει να εμφανίζονται οι κεφαλίδες ή υπότιτλοι που 

αναφέρονται παραπάνω. 

- Παροχή ηλεκτρονικής βοήθειας (Help) 

- Μοναδικό serial number για κάθε αντίτυπο CD-ROM και προστασία έναντι παραγωγής 

και χρήσης αντιγράφων 
          Απαιτήσεις συστήματος 
 

• Η παραγόμενη εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμβατή με τα διαδεδομένα λειτουργικά 

συστήματα, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ευρεία διάθεση του προϊόντος. 

           Τα παραγόμενα CD-ROM θα έχουν ετικέτα με περιγραφή τoυ σήματος του ΕΟΦ και   

          ένδειξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ. Λεπτομέρειες και δείγμα CD-ROM 2006 θα  

          δοθούν στον ανάδοχο. 

          Χρόνος παράδοσης:  

- «Πρώτο δοκίμιο»: 40 ημέρες  

- Έλεγχος από τον ΕΟΦ (σύνδεσμοι, πίνακες περιεχομένων, κεφαλίδες): 10 ημέρες 

- «Δεύτερο δοκίμιο»: 15 ημέρες 

- Τυπωθείτω (από τον ΕΟΦ): 5 ημέρες 

- Παραγωγή: 10 ημέρες.  

         Παραγόμενα τεμάχια: 1000 CD-ROM 
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