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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ
Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός
Πληροφορίες: Ε. Αγγελοπούλου (2132040478)

Χολαργός, 82032/26-06-2019
Αρ. Διακ. 19/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια
(1.200.000.000) αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας φαρμάκων (CPV: 30192800-9)
για (24) μήνες
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα
2. Του Ν. 4270/2014 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α/2014)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως ισχύει
σήμερα
4. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
5. Tου Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
6. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»
7. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
8. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
9. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
10. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
11. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
12. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
13. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»
14. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία»
15. Της με αρ. 57654 (Β΄1781/23-05-2017)
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»
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16. Της με αρ. 56902/215 (Β΄1924/02-06-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
17. Την αριθμ. 588/29-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) κατευθυντήρια οδηγία 19 (2η έκδοση)
της ΕΑΑΔΗΣΥ για Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ)
του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
18. Την αριθμ. 949/13-02-2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) κατευθυντήρια οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ
για «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»

19. Του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005
(Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”

20. Της αρίθμ.ΔΥΓ3α/οικ.58697/2012 ΚΥΑ των υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1829/Β/11-06-2012) περί έγκρισης των
Τεχνικών Προδιαγραφών ετικέτας γνησιότητας ΕΟΦ
21. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Β. Τις αποφάσεις Προέδρου ΕΟΦ:
1. Την αριθ. 64465/20-05-2019 απόφαση της Προέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας της
εν λόγω προμήθειας για τις ανάγκες του Οργανισμού
2. Την αριθ. 80863/24-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΠΖ469Η25-ΖΧΖ) απόφαση Προέδρου του ΕΟΦ, περί
ανάληψης υποχρεώσεων, σύμφωνα με την οποία ποσό (410.000,00)€ θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού, έτους 2019 επί ειδικού φορέα
1890 και Κ.Α.Ε 1899, αρ. δέσμευσης 50, και την αριθμ. 80936/24-06-2019 (ΑΔΑ:
Ω68Μ469Η25-ΘΩΨ) απόφαση Προέδρου του ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρεώσεων,
σύμφωνα με την οποία ποσό
(1.640.000,00)€
θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού, έτους 2020 και ποσό (1.230.000,00)€ θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού, έτους 2021
3. Την αριθμ. 82031/26-06-2019 απόφαση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
άνω των ορίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (εφεξής: Διαγωνισμό) επιλογής αναδόχου για την
προμήθεια (1.200.000.000) αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας φαρμάκων (CPV: 30192800-9)
για (24) μήνες με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
μόνο βάσει τιμής και προϋπολογισθείσα αξία (3.280.000,00)€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
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1.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε.,
ανάρτησης απόφασης προκήρυξης και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, περίληψης της Διακήρυξης στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ανάρτησης της Διακήρυξης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στο site του ΕΟΦ (www.eof.gr).
2.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών (ΥΑ 56902/215 [(Β΄1924/02-06-2017)]
3.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014
και να έχουν εγγραφεί στο
Εθνικό
Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους
δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.
4.
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
5.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 της
Διακήρυξης έχουν:
 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Ο
Οργανισμός δεν απαιτεί από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής
6.
Κάθε Υποψήφιος συμμετέχει στο Διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά. Εφόσον ο Υποψήφιος,
υποβάλλει προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ως μέλος ένωσης οικονομικών
φορέων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί παραπάνω από μία
προσφορές και απορρίπτονται στο σύνολό τους ως μη κανονικές.
7.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 28η/06/2019 και ώρα: 17:00
8.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 2η/08/2019 και ώρα: 17:00
Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
9.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
10.
Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται ηλεκτρονικά από τα
αρμόδια πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα του ΕΟΦ, δηλαδή την Επιτροπή διενέργειας Ανοικτών
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών κάτω και άνω των ορίων (πλην Πληροφορικής) έτους 2019, η οποία
έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 125887/20-12-2018 (ΑΔΑ: Ω0ΚΑ469Η25-ΨΣΛ) απόφαση Προέδρου
ΕΟΦ
11.
Σε κάθε στάδιο, αμέσως μετά την αποσφράγιση προσφορών, οι υποψήφιοι οικονομικοί
φορείς δύνανται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των αποσφραγισθέντων
φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία
12.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές
13.
Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
υποψήφιους για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς
μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ΕΟΦ, πριν από τη λήξη της, για διάστημα
εκατόν πενήντα ημερών (150) ημερών, κατά ανώτατο όριο
14.
Οι Υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης,
αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα (φέροντα ψηφιακή υπογραφή), στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.ebs.eprocurement.gov.gr του
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» μέχρι και 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών και θα
απαντηθούν το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας που
έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών όταν οι διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από υποψήφιο οικονομικό
φορέα δεν απαντήθηκαν το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της
προθεσμίας και όταν οι όροι της Διακήρυξης υπόκεινται αλλαγές
15.
Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης, δε γίνονται αποδεκτές
16.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος των προσφορών (ήτοι 180 ημερολογιακές ημέρες). Προσφορά ή εγγυητική επιστολή
που ορίζει χρόνο μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων, απορρίπτεται ως μη κανονικές.
17.
Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διακήρυξης
18.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, θα είναι ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης
εκτός Φ.Π.Α.
19.
Η Διακήρυξη περιλαμβάνει τα παρακάτω παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ Ε.Ο.Φ.

ΙΩ ΑΝ Ν ΗΣ ΜΑ ΛΕ Μ ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΝΠΔΔ, ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (1.200.000.000) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ
ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CPV: 30192800-9)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΑΠΟΨΗΣ

(3.280.000,00)€

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ:
26/06/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 28/06/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 28/06/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 28/06/2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ site ΤΟΥ ΕΟΦ (www.eof.gr): 28/06/2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:
28/06/2019, 17:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/08/2019,
17:00
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
(www.promitheus.gov.gr), ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι που περιλαμβάνονται στο κείμενο της παρούσας προκήρυξης έχουν την έννοια
που ορίζεται παρακάτω:
Οικονομικός φορέας
Κάθε νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών των φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών
συμπράξεων επιχειρήσεων
Ανάδοχος
Ο Υποψήφιος που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και να υλοποιήσει την
προμήθεια
Αναθέτουσα Αρχή
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη
Σύμβαση για την εκτέλεση του αντικειμένου του εν λόγω Διαγωνισμού.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Υποψήφιος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, κλπ) ορίζει
ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν.
Υποψήφιος
Κάθε νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή συνεταιρισμός ή κοινοπραξία που συμμετέχει στο
Διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά.
Προμήθεια
Η προμήθεια (1.200.000.000) αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας φαρμάκων για είκοσι τέσσερις
(24) μήνες, όπως αυτές περιγράφονται στο κείμενο της παρούσας Διακήρυξης
Διαγωνισμός
Ο παρών Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη Αναδόχου για την
προμήθεια (1.200.000.000) αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας φαρμάκων για είκοσι τέσσερις
(24) μήνες, που διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Επιτροπή Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.1, άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Διακήρυξη
Η παρούσα υπ' αριθμ. 19/2019 Διακήρυξη Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την για την
προμήθεια (1.200.000.000) αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας φαρμάκων για είκοσι τέσσερις
(24) μήνες, με τα συνημμένα σε αυτή παραρτήματα Α' έως Ε΄, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της.
Ανάθεση
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Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία θα κατακυρωθεί η υλοποίηση του αντικειμένου
του Διαγωνισμού στον Υποψήφιο.
Σύμβαση
Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί.

ως

Είδος Σύμβασης
Σύμβαση προμήθειας αυτοκόλλητων ετικετών
Ταξινόμηση κατά σχετικό κωδικό (CPV: 30192800-9)
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
Σύστημα
Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ.) και ειδικότερα ο δικτυακός
τόπος του προκηρυσσόμενου Διαγωνισμού εντός της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 2.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), Ν.Π.Δ.Δ. - Λ. Μεσογείων 284-Χολαργός, ΤΚ 15562 (κωδικός
NUTS: EL301)
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού: κα. Ε. ΑγγελοπούλουΔ/νση Οικ/κου-Τμήμα Προμηθειών (τηλ: 2132040478 - ΦΑΞ 2132040474 - e-mail
eangelopoulou@eof.gr.
Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού: κα Ελ. Θωμαϊδου, Προϊσταμένη του
Τμήματος Παρακολούθησης Κατανάλωσης & Επάρκειας προϊόντων της Διεύθυνσης Ελέγχου
Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων του ΕΟΦ, τηλ. 2132040361.

ΑΡΘΡΟ 3.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Με την παρούσα απόφαση προκηρύσσεται ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων σε
ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο
βάσει τιμής, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και τους
όρους της Διακήρυξης.
1.
Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της απόφασης προκήρυξης
και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
2.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης προκήρυξης διατίθεται επίσης στην Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προηγείται της ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ
2.
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ιστοχώρο του προγράμματος Διαύγεια και το
κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται στο site του ΕΟΦ (www.eof.gr)

ΑΡΘΡΟ 4.
ΓΛΩΣΣΑ
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
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δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά το νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 5.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για προμήθεια
αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας φαρμάκων για είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ
1. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρώτη παράδοση.
2. Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά κάθε μήνα για ποσότητες μέχρι 50.000.000 τεμάχια,
κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης του αναδόχου από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ.
3. Ο ανάδοχος θα παραδίδει το συμβατικό είδος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσας Διακήρυξης για λογαριασμό του ΕΟΦ, η έδρα του οποίου
είναι επί της Λ. Μεσογείων 284 - Χολαργός (κωδικός NUTS: EL301).

ΑΡΘΡΟ 7.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η σχετική δαπάνη ανέρχεται και δε θα ξεπεράσει το ποσό των τριών εκατομμυρίων
διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (3.280.000,00)€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
δηλαδή (2.645.161,29)€ καθαρή αξία συν (634.838,71)€ ΦΠΑ.
4. Η ανωτέρω συνολική δαπάνη θα βαρύνει κατά το ποσό των (410.000,00)€ τις πιστώσεις
του οικονομικού έτους 2019, επί ειδικού φορέα 1890 και Κ.Α.Ε. 1899 αρ. δέσμευσης 50
σύμφωνα με την αριθ.80863/24-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΠΖ469Η25-ΖΧΖ) απόφαση Προέδρου
του ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρεώσεων και κατά το ποσό των (1.640.000,00)€ θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού, έτους 2020 και ποσό
(1.230.000,00)€ θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού,
έτους 2021 σύμφωνα με την αριθ. 80936/24-06-2019 (ΑΔΑ: Ω68Μ469Η25-ΘΩΨ) απόφαση
Προέδρου του ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 8.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
8
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Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού
και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του Υποψηφίου στο
Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη από μέρους του
αποδοχή του συνόλου των όρων διενέργειάς του, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα.
2.
Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά για τη σύνταξη και υποβολή της
προσφοράς, των δικαιολογητικών και εν γένει στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα
κ.λπ.
3.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και
δικαιούται να ματαιώσει, αναβάλει ή επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.
4.
Ματαίωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016 και
συγκεκριμένα:

Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού
Επίσης, ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να γίνει με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής στις
περιπτώσεις:

λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης

αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το
υπό ανάθεση αντικείμενο

αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης

αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη

αν λήξει το ανώτατο όριο παράτασης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζουν οι
όροι της Διακήρυξης

1.

5.
Όλοι οι όροι της Διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της
προσφοράς των Υποψηφίων, τυχόν δε παραβίασή τους από τους Υποψηφίους ή διατύπωση
επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της προσφοράς οδηγεί σε αποκλεισμό
τους από το Διαγωνισμό.
6.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
7.
Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θεωρούνται
δεσμευτικά για τους Υποψήφιους.
8.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους για εκατόν πενήντα (150)
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του
Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου
απορρίπτεται ως μη κανονική. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο.
10.
Σε περίπτωση που Υποψήφιος υποβάλει με την προσφορά του στοιχεία και
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους
συνυποψήφιους θα έθιγε έννομα συμφέροντά του, τότε ο Υποψήφιος υποχρεούται να
σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος ηλεκτρονικής διεξαγωγής του εν
λόγω Διαγωνισμού τα στοιχεία εκείνα της Προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας «εμπιστευτικού χαρακτήρα» αφορά μόνο στην
προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
Υποψηφίου.
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11.
Σε περίπτωση συμμετοχής, η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς
που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Προαπαιτούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό και διαδικασία εγγραφής στο
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να έχουν
εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ακολουθώντας
την διαδικασία που ορίζεται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη
χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση φέρει υπογραφή έως και δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 9.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 25 του
Ν.4412/2016 και ειδικότερα εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης
β)
σε
κράτος-μέλος
του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου
(Ε.Ο.Χ.)
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας,καθώςκαι
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων



Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, τα
μέλη των οποίων να ανήκουν στην προηγούμενη περίπτωση και σε μία από τις παραπάνω
υποπεριπτώσεις. Ο Οργανισμός δεν απαιτεί από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 10.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ
(Άρθρα 18 παρ. 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)
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Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
Επίσης δεσμεύονται ότι δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

ΑΡΘΡΟ 11.
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄
215).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2. α) Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
β) εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
3. Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας βρίσκεται στην ακόλουθη κατάσταση:
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016 (Άρθρα 18 παρ 2 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)
β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
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εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Εάν στην ως άνω περιπτώσεις (α) και (β) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
4. Όταν για τον προσφέροντα οικονομικό φορέα συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)
5. Όταν στον προσφέροντα οικονομικό φορέα έχει επιβληθεί, με την ΚΥΑ του άρθρ.74 του
Ν.4412/2016, η ποινή αποκλεισμού, οπότε και αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 12.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Β) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι να έχουν πιστοποιήσει
οι οικονομικοί φορείς όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης των ταινιών κατά
ISO 14298 και σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Έντυπης
& Ψηφιακής Επικοινωνίας “INTERGRAF”
2) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν απαιτείται να δηλώνουν τις κυριότερες συμβάσεις
προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων ετών, με
αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού
παραλήπτη

ΑΡΘΡΟ 13.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε Υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με την
προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», με
ποινή αποκλεισμού από το Διαγωνισμό, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά σε μορφή
αρχείου pdf με ψηφιακή υπογραφή (ή όπως διαφορετικά ορίζεται στο άρθρο 8):
Α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.
4412/2016, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε καμία από τις
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καταστάσεις του των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υποβάλλεται
σύμφωνα με το υπόδειγμα ΕΕΕΣ σε μορφή PDF που είναι αναρτημένο στο portal του
παρόντος διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ένα ΕΕΕΣ
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και
να υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΕΕΕΣ
 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης (μεγαλύτερο του 30% του ποσοστού επί της
συνολικής αξίας της σύμβασης), τότε υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ του συμμετέχοντα
οικονομικού φορέα και χωριστό ΕΕΕΣ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων
Το ΕΕΕΣ είναι δυνατόν να υπογράφεται ηλεκτρονικά (ή όπως διαφορετικά ορίζεται στο
άρθρο 8) μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα για την
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Το ΕΕΕΣ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται ηλεκτρονικά (ή όπως διαφορετικά ορίζεται στο
άρθρο 8) έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην Ελληνική εθνική πλατφόρμα
ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης eΕΕΕΣ, ονόματι Promitheus ESPDint να δημιουργούν το
EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό
και αναφέρονται στο σχετικό αρχείο ΕΕΕΣ σε μορφή PDF που είναι αναρτημένο στο portal του
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να το εκτυπώνουν σε μορφή PDF προκειμένου να το υπογράψουν
ηλεκτρονικά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.
Β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
Ως εγγύηση συμμετοχής καταβάλλεται το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με
ανάλογη στρογγυλοποίηση, (σύμφωνα με το άρθρ.72 του Ν.4412/2016).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει η Διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του
Ν.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η
εγγύηση
συμμετοχής
επιστρέφεται
στους
λοιπούς
προσφέροντες
μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης
επί
ασκηθείσας
προσφυγής
κατά
της
απόφασης
κατακύρωσης
και
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
Προστασίας
ή
την
έκδοση
απόφασης
επ’
αυτών,
και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52). Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του
χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα
παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κάθε Υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με την
προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά», με ποινή αποκλεισμού από το Διαγωνισμό, τα στοιχεία που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της Διακήρυξης και αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Επίσης πρέπει να υποβάλει με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:
Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά (ή όπως διαφορετικά ορίζεται στο άρθρο
8), στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει:
 Ότι η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας
έλαβαν γνώση
 Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη (ή όπως διαφορετικά ορίζεται στο

άρθρο 8) στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν
Ο οικονομικός φορέας 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.
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 πρέπει να επισυνάψουν 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 και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του
οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς, επίσης, αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν, όπως επίσης και το τμήμα για το οποίο θα στηρίζεται στις ικανότητες
τρίτων. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά της περίπτωσης 2 του άρθρου 13 που αφορούν
στον υπεργολάβο προσκομίζονται από τον προσφέροντα.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
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έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης. Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ο ΕΟΦ μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 14.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά των Υποψηφίων αναδόχων θα δοθεί και μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οικονομική προσφορά η
οποία θα αποτελεί και τη Συνολική Αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή των συμβατικών ειδών
στην Αναθέτουσα Αρχή. Συγκεκριμένα:
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
2. Προσφορές που δεν δίδουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ σε ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως μη κανονικές.
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίνεται ενιαία τιμή για το σύνολο των ειδών, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς τιμή ανάλογα με τα
παραδοτέα.
4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως μη κανονικές.
5. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα
δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα
διορθώνεται από την αναθέτουσα αρχή. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ. Π. Α θα
λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.
6. 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 δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
7. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές οι αναθέτουσες
αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016.
8. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
9. Οικονομική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως μη κανονική.
10. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή επιφυλάξεων επ'
αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και οδηγούν στην
απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει.
11. Η συνολική αμοιβή (τιμή χωρίς ΦΠΑ), η οποία θα εξαχθεί ηλεκτρονικά από το Σύστημα και
αντιστοιχεί στο επί του πίνακα άθροισμα των γινομένων όλων των οικονομικών στοιχείων,
θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών. Οι τιμές
της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους Υποψηφίους, αποτελούν την πλήρη
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αποζημίωσή τους για την υλοποίηση του αντικειμένου του διαγωνισμού, που αναφέρονται
στην παρούσα, και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού που αναφέρεται στο
άρθρο 7 της παρούσας.
12. Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον Ανάδοχο και θα παραμείνουν σταθερές καθ' όλη τη
διάρκεια της Σύμβασης και δε θα τεθούν σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
13. Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους επί εκατόν πενήντα
(150) ημέρες από την επομένη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών του
Διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που οι υποψήφιοι αποδέχτηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω
προβλεπομένου απορρίπτεται.
14. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα
σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει
ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές (άρθρο
102 του Ν.4412/2016).

AΡΘΡΟ 15.
ΥΠΟΒΟΛH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOY ΦΑKEΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ
1. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.ebs.eprocurement.gov.gr.
2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά
προσφορά στην ως άνω δικτυακή πύλη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα προκήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην αρ. 56902/215 (Β΄1924/02-06-2017) Απόφασης και
συμπληρωματικά στο N.4412/2016, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά και εν γένει
στοιχεία που απαιτούνται, εφόσον πρώτα εξασφαλίσουν τη σχετική πιστοποίηση που
προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας.
3.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, κανένα
συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει
αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή του. Η Επιτροπή Διαγωνισμού
δύναται, ωστόσο, να καλέσει εγγράφως τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν και/ή να
διευκρινίσουν τα υποβληθέντα ηλεκτρονικά έγγραφα και πιστοποιητικά μέσα σε εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση
που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσααρχή,δενλαμβάνεταιυπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως
δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74),
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση,
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κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση
ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο η
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που
έχουνήδηυποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης (άρθρο 102 του Ν.4412/2016).
Επίσης, τα συμπληρωματικά στοιχεία που θα προσκομιστούν από μέρους του υποψηφίου
συμμετέχοντος δεν επιτρέπεται να αναπληρώνουν το ελάχιστο περιεχόμενο του ΤΕΥΔ, που
υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 12 της
παρούσας Διακήρυξης.
4. Ως
ημερομηνία
έναρξης
υποβολής
προσφορών
στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η : 28/06/2019 και ώρα: 17:00
5. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 02/08/2018 και ώρα: 17:00

ΑΡΘΡΟ 16.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 11:00 π.μ. μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αρχικά αποσφράγιση των ηλεκτρονικών
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά.
3. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της,
εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού, των Υποψηφίων, που
έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν
τους σχετικούς όρους της Διακήρυξης και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί
αιτιολογημένης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των Υποψηφίων.
5. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομικής Προσφοράς» των υποψηφίων που δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο
στάδιο και προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών όπως ορίζεται στο άρθρο 14.
6. Η αξιολόγηση της ανάθεσης της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
7. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει
σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης κατά φθίνουσα
σειρά.
8. Τα ανωτέρω πρακτικά μαζί με τυχόν άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού υποβάλλονται στο
αρμόδιο όργανο προς έγκριση. Η σχετική απόφαση ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου
κοινοποιείται στους Υποψηφίους.
9. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές
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ΑΡΘΡΟ 17.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο»), να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016,
όπως καθορίζονται ειδικότερα παρακάτω, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του Ν. 4412/2016 καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος σε μορφή αρχείου pdf εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης ημερομηνίας.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.4250/2014 (Α΄ 74). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας αίτημα στην
λειτουργία «Επικοινωνία» προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, οπότε η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από
τις αρμόδιες αρχές.
Συγκεκριμένα:


Απόσπασμα ποινικού μητρώου (με ημερομηνία έκδοσης εντός τριών (3) μηνών πριν από
την υποβολή τους) ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο προσωρινός Ανάδοχος, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
-

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

υποχρέωση

των



Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο προσωρινός Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές (φορολογική
ενημερότητα) και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις (ασφαλιστική ενημερότητα) και τα οποία
να είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή υποβολής τους.



Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισ μού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις

19

19PROC005189827 2019-06-28
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος προσωρινού Αναδόχου σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.


Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (με ημερομηνία έκδοσης εντός
τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή τους) από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
(Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων)

Σε περίπτωση συμμετοχής οικονομικού φορέα που δεν είναι δυνατή η έκδοση όλων των ανωτέρω,
θα πρέπει να προσκομιστεί ισοδύναμο έγγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο φορέας από
το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Αν το κράτος μέλος ή η εν λόγω χώρα
δεν εκδίδει τέτοιο έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες
τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, το έγγραφο ή πιστοποιητικό αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή τη χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο φορέας.


Υπεύθυνη δήλωση προσωρινού Αναδόχου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016

Για τα ανωτέρω, οι ένορκες βεβαιώσεις είναι αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.


Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν
η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα αποδεικτικά ισχύουσας
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εκπροσώπησης πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους.


Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου (κατά τα οριζόμενα στο
Άρθρο 13 της παρούσας) με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσωρινού
Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.



Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε
περίπτωση ανωνύμων εταιρειών.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου τους:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής του.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο
της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση
μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες
πριν την υποβολή του ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση
μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα
της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη,
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια
κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση
κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.




Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο οργανισμό ότι όλες τις εγκαταστάσεις
παραγωγής και αποθήκευσης των ταινιών έχουν πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο
ISO 14298 και σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Έντυπης
& Ψηφιακής Επικοινωνίας “INTERGRAF”.
Κατάλογος των κυριοτέρων συμβάσεων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια
των δύο (2) τελευταίων ετών, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και
του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και
στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας και στις
περιπτώσεις όπου ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου, υποβάλλονται και για
τον υπεργολάβο αλλά και για τον σχετικό φορέα.
(Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 της
παρούσας).
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Αμέσως μετά την ανωτέρω αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που δικαιούνται να
λάβουν γνώση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
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περιεχόμενο του αποσφραγισθέντος ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικών Προσωρινού
Αναδόχου».
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του που είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την αρμόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωσης.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Η απόφαση κατακύρωσης αναφέρει την προθεσμία για αναστολή σύναψης σχετικής σύμβασης
σύμφωνα με το Άρθρο 22.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί
της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν.4412/2019
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται όπως και το ΕΕΕΣ
κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 13, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό
του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 και μόνον στην
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περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 18.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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 αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του Αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρ. 72 του Ν.4412/2016)

ΑΡΘΡΟ 19.
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης, να προσέλθει εντός ημερομηνίας που θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και
δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας
την προβλεπομένη από το άρθρο 17 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αυτής.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να υπογράψει τη Σύμβαση ή δεν προσέρχεται να την
υπογράψει εντός της προθεσμίας που ορίστηκε, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105 του
Ν.4412/2016 και κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής
η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 20.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα ανά μήνα, μετά την ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής ετικετών
αυτοκόλλητων γνησιότητας και μετά την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων
παραστατικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
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Κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο:
Κράτηση 0,07% βάσει του άρθρου 44, παρ.7 Ν. 4605/2019
Κράτηση 0,06% βάσει του άρθρου 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016 υπέρ ΑΕΠΠ
Παρακράτηση φόρου 4% σύμφωνα με το άρθρο 64 Ν. 4172/2013
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο
200 του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 21.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. Σε περίπτωση μη
προσήκουσας εκτέλεσης των όρων, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα επιβληθούν κυρώσεις,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά
υλικά.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης
και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική
όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου
προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε
αυτήν.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, βάσει του άρθρου
204 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 22.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Για όλη τη διαδικασία υποβολής προσφυγής και εξέτασης προσφυγής από την ΑΕΠΠ
όπως και της δυνατότητας άσκησης των ένδικων βοηθημάτων από την πλευρά του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, ισχύουν τα άρθρα 360 έως 372 του Ν.4412/2016
όπως ισχύει σήμερα.
Συγκεκριμένα:
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του
νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3
του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων
της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την
προδικαστικήπροσφυγή.
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο
δεκαπέντε
(15)
ημερών
από
τη
δημοσίευση
στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου (PDF), το οποίο φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ή όπως διαφορετικά ορίζεται
στο άρθρο 8). Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη
ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν. 4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ
επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται
στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια.
Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.
Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στον
Τίτλο 3 του Βιβλίου ΙV του Ν. 4412/2016.
H Α.Ε.Π.Π. επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί
να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της
διαδικασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΦ
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.
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).
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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.
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 αν 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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ΠΑΡΑΔΟΣΗ - 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
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)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η πρώτη παράδοση πραγματοποιείται το αργότερο εντός εξήντα (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 1.200.000.000 αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας παραδίδεται εντός
δύο ετών (24 μηνών) από την πρώτη παράδοση. Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά κάθε μήνα
για ποσότητες μέχρι 50.000.000 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.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Φ. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
1. Ο ΕΟΦ 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 ΕΟΦ. 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 της λόγους της αλλαγής στην αρμόδια Υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό. Της 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 Παραρτήματος Γ’.
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 της οδηγίες και υποδείξεις του ΕΟΦ.
5. O ανάδοχος οφείλει να καταστρέφει καθημερινά της 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 της 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 της πρέπει να δηλώνονται τα ονόματα των χειριστών.
9. O ΕΟΦ 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.
10. Σε περίπτωση διπλαρίθμησης ή κάθε άλλου λάθους που θέτει σε αμφισβήτηση τη μοναδικότητα
της ετικέτας γνησιότητας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον ΕΟΦ ως αποζημίωση
χρηματικό ποσό έως και πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, κατόπιν αποφάσεως
του ΔΣ/ΕΟΦ , πέρα των τυχόν ή ποινικών ευθυνών του.
11. Τηρείται ημερολόγιο εκτύπωσης στο οποίο καταγράφεται όλη η διαδικασία παραγωγής
(κοψίματα, αντικαταστάσεις ρολών διακοπές μηχανών και οποιοδήποτε πρόβλημα
παρουσιαστεί) το οποίο μετά το τέλος των εργασιών υπογράφεται από τον υπεύθυνο
παραγωγής.
12. 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.
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13. 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.
14. 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.
15. 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).
(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. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν και να περιγράφουν πλήρως στην Τεχνική
τους προσφορά τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με τον οποίο θα
κατασκευάσουν την ετικέτα γνησιότητας όπως και τους απαιτούμενους χώρους. Ο ΕΟΦ
δύναται να διενεργήσει επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων ώστε να
διαπιστώσει την ικανότητά τους να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του έργου με τον δηλωθέντα
εξοπλισμό.
δ. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους να
καταθέσουν δείγματα ταινιών (4 ρολά / 20.000 ταινίες) ώστε να υποβληθούν σε τεχνικό
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έλεγχο και πρακτική δοκιμασία σε συνθήκες παραγωγής. Τα δείγματα θα πρέπει να πληρούν
τις Τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα.
Το δημιουργικό για την εκτύπωση αόρατης μελάνης καθώς και το σχέδιο του
υδατογραφήματος του χαρτιού θα είναι επιλογής του συμμετέχοντος.
ε. Εάν ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου μέσα στις
προβλεπόμενες προθεσμίες ο ΕΟΦ δύναται είτε να καθορίσει νέα προθεσμία προσαρμογής ή
να τον κηρύξει έκπτωτο.
στ. 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Προς
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………

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 με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής
προσφορών
………………………………………………για
την
ανάθεση
……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.
\
δ\ξή σας (καλύπτει
ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας, άνευ ΦΠΑ).
 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 πέντε (5) 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 ένα (1) μήνα 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Προς
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Ημερομηνία έκδοσης ………………

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
την ανάθεση ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του
…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% 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 πέντε (5) 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 …………… ,
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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