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Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους από
Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς υπηρεσίες της Επαρχίας και αντίστροφα».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μαρούσι, 30/ 05/2018
Αρ. Πρωτ.: ΔΑ1Ζ/Φ306/24

Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων
Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών
Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη
Τηλ.: 210-8110975
Fax: 210-8110985
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι 151 23
E-mail: ngouveli@eopyy.gov.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
αριθ. 47 /2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου υλοποίησης του έργου « Παροχή υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους από Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς υπηρεσίες της
Επαρχίας και αντίστροφα».
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : : Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ
18/ 06 /2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ:

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ 08.00πμ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

25 / 06 /2018
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ: 15.00μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

29 / 06 /2018
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ: 10.30 πμ

Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
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Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους από
Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς υπηρεσίες της Επαρχίας και αντίστροφα».

Ημερομηνία Αποστολής
Διακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ.
Επίσημων Εκδόσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

25 / 05 /2018

01/06 /2018

01/ 06 /2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

Ο Προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των
112.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ, ήτοι
ποσού 90.322,58 ευρώ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ.

CPV

64121000-0

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν.3918/ 2011 « Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις» ( ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011).
2. Του Ν.4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγήσκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις ( ΦΕΚ 38/Α/17 -2-2014)
3. Του Ν. 3984/2011 « Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (
ΦΕΚ 150/Α/27-06/2011).
4. Του Ν. 3580/2007 « Προμήθειες Φορέων
εποπτευομ ένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13/18/06/2007).
5. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'/147/8-08-2016).
6. Του Ν. 4441/2016 περί « Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών
εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 227/06-12-2016 τ.Α’
7. Του Ν. 3048/02 « Κύρωση των πράξεων ΧΧΙΙ Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου».
8. Της με αριθ. 296/93 Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. « Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών».
9. Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»
10. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
11. 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
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Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους από
Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς υπηρεσίες της Επαρχίας και αντίστροφα».

12. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
13. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
14. 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»
15. Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016(Α ́ 147), για διαδικασίες
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β ́ 3698)
16. Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις»
17. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
18. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
19. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»
20. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»
21. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων»
22. Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Καθώς επίσης:
1. Την αριθ. 411/458/28-03-2018 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ περί διενέργειας Δημόσιου
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και την αριθ. 591/466/09-05/2018 τροποποιητική της.
2. Την αριθ. πρωτ. AAY M372/19-054-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2018 και
την αριθ. ΑΑΑΥ Μ20/14-05-2018 ανακλητική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 2018.
3. Την αριθ. Α.Π.Β2β/Γ.Π.34276/09-05-2018 απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης του
Υπουργείου Υγείας για το έτος 2019.
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου υλοποίησης του έργου
«Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους από Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
προς υπηρεσίες της Επαρχίας και αντίστροφα» , προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 90.322,58
ευρώ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ, ήτοι 112.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος
ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης ή έως εξαντλήσεως του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης και σύμφωνα με
τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης . Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα
βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0831 των ετών 2018 και 2019.
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 30 ημερών από την
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Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους από
Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς υπηρεσίες της Επαρχίας και αντίστροφα».

ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας
περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών [Ν. 4155/2013 (Α'120) όπως ισχύει] και των σχετικών
Υπουργικών Αποφάσεων [ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (Β'2677)].
Σε περίπτωση που από την παρούσα προκύψουν διαφορές και ασυμφωνία σχετικά με την χρήση
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, υπερισχύουν οι νόμιμες διατάξεις χρήσης της
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις
εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες εταιριών. Οι
ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή,
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ΄ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προσφέροντες)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που ορίζεται στο άρθρο 3 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα της παρούσας καθώς και
τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
ΑΡΘΡΟ 1- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 2- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6. Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών
και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, φέροντα ψηφιακή υπογραφή, στο δικτυακό
τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 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 ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των
προσφορών.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
Δεδομένης της ιδιαιτερότητας του έργου της παρούσης , δεν είναι εφικτή η υποδιαίρεση της
σύμβασης σε Τμήματα , καθότι για λόγους διαχειριστικής λειτουργικότητας , το έργο στο σύνολο
του επιβάλλεται να παραμείνει αναπόσπαστο και αδιαίρετο.
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση:
1. Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 25 /05/2018
2. Στον ελληνικό τύπο: 01 / 06 /2018
Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης καθώς τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν σε κάθε
περίπτωση τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4270/2014.

Η Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Σωτήρης Μπερσίμης
Επικ. Καθ. Πανεπ. Πειραιώς
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Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους από
Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς υπηρεσίες της Επαρχίας και αντίστροφα».

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την
υλοποίηση του έργου « Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους από
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς Υπηρεσίες της επαρχία και αντίστροφα». Το αντικείμενο του έργου
αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η διάρκεια υπηρεσιών είναι για εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της προϋπολογισθείσας
δαπάνης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.322,58 ευρώ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ ήτοι ποσού 112.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 0831 του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ των ετών 2018 και
2019.

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν τη
λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή- Τεχνική Προσφοράς» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
2.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα στον
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
2.4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ ),
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» συμπληρωμένο το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.).
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 το οποίο
αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων
73,74,75,76 και 77 του ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική
μορφή.
Το ΕΕΕΣ διατίθεται στα συνημμένα αρχεία του διαγωνισμού σε μορφή αρχείων .pdf και .xml,
απ’όπου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να το συμπληρώσουν και να το καταθέσουν.
Για τη συμπλήρωση του αρχείου .xml οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συνδεθούν στον σύνδεσμο
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Ειδικότερα :

Η αναθέτουσα αρχή:

(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη
προκήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο
γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα
υπόλοιπα έγγραφα της προκήρυξης.

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του
και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το
αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που
έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο
σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft
Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη
λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα
δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το
eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά
στην ιστοσελίδα).
(ε) Υποβάλλει αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf (και προαιρετικά σε .XML εφόσον το
επιθυμεί) στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ με τη χρήση του αρχείου .pdf
είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ espd/filter?lang=el). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
Εγγύηση συμμετοχής καταβάλλεται για το 1% της προϋπολογισθείσας αξίας του αντίστοιχου
Τμήματος για το οποίο θα υποβληθεί προσφορά, εκτός ΦΠΑ , σύμφωνα με το άρθρ.72 του
Ν.4412/2016. Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα
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ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου PDF και προσκομίζεται από αυτόν σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
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, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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 προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.








γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα
δηλώνεται ότι:
Ότι η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας
έλαβαν γνώση
Ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης
και το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α΄της παρούσης.
« Ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση της πανελλαδικής κάλυψης και δύναται να
παρέχει το έργο της μεταφοράς φαρμάκων (όπως ζητείται στην παρούσα διακήρυξη) χωρίς
καμία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής».
Ότι ο προσφέρων διαθέτει Πιστοποιητικό ISO ή άλλη ισοδύναμη πιστοποίηση ποιότητας που
εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την ορθή λειτουργία των διαδικασιών ταχυδρομικών
υπηρεσιών, συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει πιστοποιητικά, από
τα οποία να προκύπτει ότι διαθέτει σύστημα μέτρησης ποιότητας βάσει Ευρωπαϊκού
προτύπου ΕΝ14534:2003 για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (ή ισοδύναμου αποτελέσματος)
ή/και σύστημα διαχείρισης ποιότητας βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 (ή
ισοδύναμου αποτελέσματος).
Ότι ο προσφέρων διαθέτει Γενική Άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων από την οποία να προκύπτει η εγγραφή της επιχείρησης στο μητρώο
ταχυδρομικών επιχειρήσεων, που τηρείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) .) , ή έχουν οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4053/2012.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής . Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από
τον προσφέροντα , ενώ αν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο . Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου PDF και προσκομίζεται από αυτόν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
2.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Επιπροσθέτως οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά , επί ποινή αποκλεισμού,
ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο , τον πίνακα τεχνικών
προδιαγραφών του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας , αποδεικνύοντας τη συμμόρφωση τους με
τις τεχνικές προδιαγραφές.
2.6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του οικονομικού φορέα, η οποία υποβάλλεται ,
ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» .
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα του
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Επιπροσθέτως ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά , επί ποινή αποκλεισμού , ψηφιακά
υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο , τον Πίνακα οικονομικής
προσφοράς του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης.
-Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω:
2.7.








ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β’.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ .
ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται
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εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή
των υπηρεσιών - προμήθεια ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων υπηρεσιώνπρομηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.

2.8 Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται ως εξής:
 Μετά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, ο Ανάδοχος θα εκδίδει στις
αρχές του επόμενου μήνα παραστατικό που θα αφορά τις αποστολές του συγκεκριμένου
διαστήματος (του προηγούμενου μήνα) και θα προσκομίζει παράλληλα κατάσταση στην
οποία θα εμφανίζονται όλες οι αποστολές.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυμία
:ΕΘΝΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Α.Φ.Μ.
: 997478553
Δ.Ο.Υ.
: Αμαρουσίου
Διεύθυνση
: Απ. Παύλου 12
Τ.Κ.
: 151 23 Μαρούσι
 Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του
δικαιούχου, κατόπιν υποβολής των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιορισμένο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος και
ύστερα από θεώρηση του από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κατά την
πρώτη πληρωμή).
 Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις .
 Κατά την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη όπως ισχύει παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.
2.9
Επισημαίνεται ότι:
2.9.1 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
2.9.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.9.3 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.9.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
2.9.5 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
2.9.6 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο
Παράρτημα A.
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ΑΡΘΡΟ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται (4) εργάσιμες μέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 29 / 06 /2018 και ώρα 10:30
π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων
στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
3. 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών
της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και
τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών (Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά).
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. Επίσης κατά
την κρίση της ζητά τα απαραίτητα δείγματα των προς προμήθεια αγαθών.
3. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,
ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf
και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρου 4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον
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προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία (με διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Η ΑΝΑΘΕΣΗ.
4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για*:
α) τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016
όπως αυτός ισχύει,
β) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.

*Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει
σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που κατά την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον
αποκλεισμό του προσφέροντος, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση περί της
φύσης των αδικημάτων
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν:
 και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και
 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ως εξής:
 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν
 Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού
 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού
 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)
των διαχειριστών και του προσωπικού
 Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ή ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 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.
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ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού , αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
στ. Πιστοποιητικό ISO ή άλλη ισοδύναμη πιστοποίηση ποιότητας που εκδίδονται από επίσημα
γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να
βεβαιώνουν την ορθή λειτουργία των διαδικασιών ταχυδρομικών υπηρεσιών, συγκεκριμένα, ο
υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει πιστοποιητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι διαθέτει
σύστημα μέτρησης ποιότητας βάσει Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ14534:2003 για τις ταχυδρομικές
υπηρεσίες (ή ισοδύναμου αποτελέσματος) ή/και σύστημα διαχείρισης ποιότητας βάσει του
διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 (ή ισοδύναμου αποτελέσματος).
ζ. Γενική Άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από την οποία να
προκύπτει η εγγραφή της επιχείρησης στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων, που τηρείται
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ή έχουν οριστεί ως
φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4053/2012
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει
τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών
από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την
αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως
ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα
ταχυδρομείου.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται
(με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή.
ΑΡΘΡΟ
5.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΦΑΚΕΛΟΥ

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Όταν ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν
προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου
απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης Διαγωνιζόμενοπροσφέροντα και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά
και προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. ή ο υπόχρεος προς
τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως
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κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά των
άρθρων 73 και 80 του Ν. 4412/2016, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ
του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
7.1 Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ
7.1.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα
κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
7.1.2 Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το
1% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, κατά την κατάθεση της
προσφοράς .
7.1.3 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα
και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Επισημαίνεται ότι για ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες, η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
7.1.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των υπηρεσιών
χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής
τους στην Τράπεζα. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σε μηνιαία βάση από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για
την έγκριση και πιστοποίηση των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων , με βάση τη διαδικασία
παραλαβής που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ», καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄-ΣΥΜΒΑΣΗ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη
της παρούσας Διακήρυξης.
Η κάθε Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, που αποστέλλει φάρμακα, , θα συντάσσει βεβαίωση
καλής εκτέλεσης, για την διεκπεραίωση του έργου που την αφορά, κάνοντας σαφή μνεία για την
τήρηση του 24ώρου παράδοσης.
Για τις ανάγκες της παραλαβής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει σε κάθε Υπηρεσία αναλυτική
μηνιαία κατάσταση, εντός 5 εργασίμων ημερών του επόμενου μήνα, ώστε να πιστοποιείται η έγκαιρη
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και ορθή παράδοση του υλικού, στην οποία θα εμφανίζονται:
Ο παραλήπτης
Πλήθος διακινούμενου υλικού
Βάρος διακινούμενου υλικού
Ημερομηνία και ώρα παραλαβής
Ημερομηνία και ώρα παράδοσης
Ονοματεπώνυμο παραλήπτη
Η ταξινόμησή της θα προκύπτει κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα Αρχή.
Συνοδευτικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει αναφορά εργασιών, στην οποία θα περιγράφει,
με τη μορφή έκθεσης πεπραγμένων, τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν καθώς και τον τρόπο
επίλυσής τους (καθυστερήσεις παραλαβών, τυχόν απώλειες υλικού κ.λ.π.).
Η ΕΠΠΕ θα προβαίνει σε δειγματοληπτική, κατά την κρίση της, επαλήθευση των περιγραφόμενων
στη συγκεντρωτική κατάσταση και την αναφορά εργασιών καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια
κρίνει απαραίτητη για τις ανάγκες του έργου της.
Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης κάποιας ή κάποιων
επιμέρους παραδόσεων, στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση
αυτή ο ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός
του και το αίτημα εξετάζεται από τον ΕΟΠΥΥ ο οποίος αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί
μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον
ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί με συνέπεια τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν
από τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
έργου δικαιούται να προτείνει ρήτρες, ως εξής:
Σε περίπτωση που τα διακινούμενα φάρμακα δεν παραδοθούν στο καθορισμένο χρονικό διάστημα με
υπαιτιότητα της Εταιρείας τότε η ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της αξίας των
φαρμάκων, για κάθε 24ωρο.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αποκλεισμός λόγω καιρικών συνθηκών) δεν είναι
δυνατή η τήρηση του 24ώρου παράδοση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει, εντός του ιδίου
24ώρου, τα φάρμακα στο Φαρμακείο προέλευσης..
Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας κάποιου κιβωτίου ή καταστροφής του περιεχομένου λόγω
ακατάλληλης θερμοκρασίας υπαιτιότητας της εταιρείας, ως ποινική ρήτρα ορίζεται η αποζημίωση στο
100% της αξίας των φαρμάκων.
Εάν η ανωτέρω καταστροφή ή απώλεια ή αλλοίωση του περιεχομένου λόγω ακατάλληλης
θερμοκρασίας, προκύπτει από την μη παράδοση των φαρμάκων εντός 24ώρου, η ανωτέρω
αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 20% (δηλαδή η 100 % απόδοση της αξίας των περιεχομένων
φαρμάκων συν 20%) για κάθε 24ωρο καθυστέρησης.
Η ρήτρα εισπράττεται με παρακράτηση από το συμβατικό αντάλλαγμα του αναδόχου για το μήνα
μέσα στο οποίο παρουσιάσθηκε το πρόβλημα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισμένα τα κέντρα διανομής του καθώς και τα
μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη των κινδύνων πυρός
- κλοπής - πλημμύρας- τρομοκρατικών ενεργειών κ.λ.π. και αποζημιώνει τον ΕΟΠΥΥ σε κάθε τέτοια
περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, χωρίς να δικαιούται την επίκληση ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που εμφανισθούν επανειλημμένα προβλήματα, χρονικά ή άλλα, στην υλοποίηση του
ανατιθέμενου έργου, τα οποία, κατά την κρίση του ΕΟΠΥΥ, οφείλονται εν όλω ή εν μέρει στην
πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου , ο ΕΟΠΥΥ, μετά από σχετική γνωμοδότηση
του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση, ολική ή μερική, της
εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών ή/ και κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου δεν εφαρμόζονται σε
15

18PROC003189034 2018-06-01

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους από
Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς υπηρεσίες της Επαρχίας και αντίστροφα».

περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Για λόγους αποφυγής αλλοίωσης των φαρμάκων, θα πρέπει να εφαρμοστεί η μέθοδος της ψυχρής
αλυσίδας.
Η ρήτρα εισπράττεται με παρακράτηση από το συμβατικό αντάλλαγμα του αναδόχου για το μήνα
μέσα στο οποίο παρουσιάσθηκε το πρόβλημα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισμένα τα κέντρα διανομής του καθώς και τα
μεταφορικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη των κινδύνων
πυρός - κλοπής - πλημμύρας- τρομοκρατικών ενεργειών κ.λ.π. και αποζημιώνει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε
κάθε τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, χωρίς να δικαιούται την επίκληση
ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που εμφανισθούν επανειλημμένα προβλήματα, χρονικά ή άλλα, στην υλοποίηση του
ανατιθέμενου έργου, τα οποία, κατά την κρίση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οφείλονται εν όλω ή εν μέρει στην
πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου , ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από σχετική
γνωμοδότηση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση, ολική ή
μερική, της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου του αναδόχου.
Κάθε αποστολή που διακινείται μέσω του Αναδόχου και εντάσσεται στο αντικείμενο της παρούσης,
είναι αυτόματα ασφαλισμένη (χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη) για απώλεια ή
καταστροφή.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις περί μέτρων ασφαλείας και είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων μέσων και των εκτελουμένων
έργων και κατά συνέπεια για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημία σε βάρος οποιουδήποτε, από
υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του προσωπικού του, των μελών του ή των υπ’ αυτής
προστηθέντων κατά την εκτέλεση και παράδοση του αντικειμένου της συμβάσεως.
Η ευθύνη του Αναδόχου αρχίζει από την παράδοση σ’ αυτόν των προς μεταφορά αντικειμένων που
θα προκύπτει από το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) και ολοκληρώνεται με την
αποστολή.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλίσει, στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς,
το προσωπικό που θα απασχολήσει, απαλλασσόμενης της Αναθέτουσας Αρχής κάθε ευθύνης από
τυχόν ατύχημα.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 10 . ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως
προξενηθεί σε αυτήν από τον ίδιο ή από τα πρόσωπα που συνεργάζονται με αυτόν για την
υλοποίηση του Έργου.
Υλικές ή άλλες ζημιές που προξενούνται στο μέσο που χρησιμοποιείται κάθε φορά για την
απαιτούμενη μεταφορά, προερχόμενες από ατύχημα ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, αποκλειομένης εν γένει, οποιασδήποτε ποινικής ή αστικής ευθύνης του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών ή η αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς τις Υπηρεσίες του
Οργανισμού συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της γενικής υπό το καθεστώς της οποίας λειτουργεί ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά

με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
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2. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή

3.

4.

5.

6.

7.

8.

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’
εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εάν το
συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση
που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,
δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά
αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης
της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα
Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή
της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο
του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε
με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο
προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους
από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της
προμήθειας.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας
για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με
τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα
μέλη του Προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς,
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου ,
όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική
διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές
Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

Αναλυτικές Υποχρεώσεις Αναδόχου


Η παράδοση των δεμάτων θα γίνεται από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ του Πίνακα Υπηρεσιών του
Παραρτήματος Α’, από Δευτέρα έως Πέμπτη από 13:00-14:00 και από 17:00-18:00. Για
αντικειμενικούς λόγους που οφείλονται σε τρίτους (ακτοπλοϊκές ή αεροπορικές εταιρείες) και
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σχετίζονται με ιδιαίτερες συνθήκες διαβίβασης, προκειμένου να διασφαλίζεται η εντός
24ώρου παράδοση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, δύναται, κατόπιν προσυννενόησης, να
συμφωνούν, να παραλαμβάνει ο Ανάδοχος, σε διαφορετικές από τις ανωτέρω ώρες.
 Τα φάρμακα θα πρέπει να παραδίδονται εντός εικοσιτετραώρου από την στιγμή που θα
παραληφθούν και κατά το χρονικό διάστημα από 08:00 έως 13:00,
από τις Υπηρεσίες
προκειμένου να είναι σε θέση οι ασφαλισμένοι να τα παραλάβουν μέχρι το τέλος του
ωραρίου.
 Σε περίπτωση που τα φάρμακα δεν παραδοθούν στο καθορισμένο χρονικό διάστημα με
υπαιτιότητα της Εταιρείας τότε η ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 20 % επί της αξίας
των φαρμάκων για κάθε 24ωρο.
 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αποκλεισμός λόγω καιρικών συνθηκών) δεν
είναι δυνατή η τήρηση του 24ώρου παράδοσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει
εντός του ιδίου 24ώρου, τα φάρμακα στο Φαρμακείο προέλευσης.
 Η αποστολή θα γίνεται στις αναφερόμενες στους πίνακες
- Τόπους παράδοσης των
φαρμάκων με τα ονόματα των Υπευθύνων παραλαβής όπου έχουν ορισθεί.
Η συσκευασία θα γίνεται με ευθύνη των Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ ακόμη και για τα φάρμακα ψυγείου.
Ο μέσος όρος βάρους των πακέτων είναι περίπου 7 kg και οι διαστάσεις στην περίπτωση του
πακέτου των 7 kg είναι:
 29 x 20 x 10
 36,5 x 25 x 16
 42 x 30,5 x 20
 45 x 35 x 22
 60 x 39 x 23
Τα περισσότερα φάρμακα που αποστέλλονται είναι σε ενέσιμη μορφή οπότε χρειάζεται μεγάλη
προσοχή στο χειρισμό των δεμάτων λόγω ευθραυστότητας.
Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας κάποιου κιβωτίου ή καταστροφής του περιεχομένου
λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας υπαιτιότητας της εταιρείας, ως ποινική ρήτρα ορίζεται η
αποζημίωση στο 100% της αξίας των φαρμάκων.
 Εάν η ανωτέρω καταστροφή ή απώλεια ή αλλοίωση του περιεχομένου λόγω ακατάλληλης
θερμοκρασίας, προκύπτει από την μη παράδοση των φαρμάκων εντός 24ώρου, η
αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 20% (δηλαδή η απόδοση 100 % της αξίας των
περιεχομένων φαρμάκων συν 20%) για κάθε 24ωρο καθυστέρησης


Ο υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής που επιφορτίζεται με την καταμέτρηση του υλικού
συμπληρώνει κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται:
Ο παραλήπτης
Πλήθος διακινούμενου υλικού
Βάρος διακινούμενου υλικού
Ημερομηνία και ώρα παραλαβής



Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής φαρμάκων πρέπει να πραγματοποιείται από 08:00 έως
13:00 προκειμένου να είναι σε θέση οι ασφαλισμένοι να τα παραλάβουν μέχρι το τέλος του
ωραρίου.
Η παράδοση του διακινούμενου υλικού (φάρμακα) πρέπει να πραγματοποιείται εντός 24
ωρών.
Εξαιτίας της φύσης του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παρέχει πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη.
Λόγω της σημαντικότητας και του υψηλού κόστους των φαρμάκων που θα διακινούνται ο
Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει την ασφάλεια των διακινούμενων
δεμάτων.
Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειαςζημιάς-φθοράς των διακινουμένων φαρμάκων
Για λόγους αποφυγής αλλοίωσης των φαρμάκων, θα πρέπει να εφαρμοστεί η μέθοδος της
ψυχρής αλυσίδας.
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ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον
Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες /
υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει και έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου
από την οποία να προκύπτει ότι το νέο σχήμα ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 13. ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση
β) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής
γ) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή
σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ΑΝΑΔΟΧΟ της εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, της Αναθέτουσας Αρχής δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη
(κατ’ αυτό) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείς.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία
του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την
ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την
Σύμβαση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
Για τους πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεπομένων στον Ν.
4412/2016, εφαρμόζονται οι έννομες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Ο Ανάδοχος και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την από κοινού ρύθμιση
κάθε ζητήματος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Κάθε διαφορά σχετική με τη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων εξωσυμβατικής
ευθύνης), επιλύονται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Αθήνας και
σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.
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ΑΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την υπογραφή της Σύμβασης θα προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται,
ώστε να διευκολυνθεί το έργο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και θα του παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες,
και μέσα για την διεκπεραίωση του έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δεν προβεί στις υποχρεώσεις του, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου, ανάλογα με την προκύπτουσα
καθυστέρηση.
ΑΡΘΡΟ 16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί, εφόσον προκύψουν, εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ, ειδικές
ανάγκες και συνθήκες που επιβάλλουν προσαρμογή επιμέρους άρθρων, ή τμήματος του αντικειμένου
του έργου, για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών και εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (πχ. επιπλέον σημεία παραλαβής-παράδοσης ανάλογα με υποδείξεις
Αναθέτουσας Αρχής, κατά περίπτωση). Σε περίπτωση που προστεθούν νέα σημεία παράδοσηςπαραλαβής φαρμάκων, που ενδεχομένως προκαλέσει μεταβολή του συμβατικού τιμήματος, η
διαφορά καλύπτεται αναλόγως από το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει από την τιμή κατακύρωσης
έως του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, κατ’ αναλογία με την τιμή μονάδος που έχει δώσει
ο Ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 17 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
τον Ν. 4412/2016.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, της νομολογίας και των
διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων με φάρμακα από :
1. Tο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ρέντη
2. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ευόσμου (ν. Θεσσαλονίκης)
3. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ιωαννίνων
4. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πάτρας
5. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Βόλου
6. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Λαμίας
7. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Αλεξανδρούπολης
8. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου
προς δημόσιες υπηρεσίες που θα υποδεικνύουν τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ που αναφέρονται στους
πίνακες παρακάτω και αντίστροφα.
Η παράδοση των δεμάτων θα γίνεται από τα παραπάνω Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ από Δευτέρα έως Πέμπτη
από 13:00-14:00 και από 17:00-18:00. Για αντικειμενικούς λόγους που οφείλονται σε τρίτους
(ακτοπλοϊκές ή αεροπορικές εταιρείες) και σχετίζονται με ιδιαίτερες συνθήκες διαβίβασης,
προκειμένου να διασφαλίζεται η εντός 24ώρου παράδοση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ,
δύναται, κατόπιν προσυννενόησης, να συμφωνούν, να παραλαμβάνει ο Ανάδοχος, σε διαφορετικές
από τις ανωτέρω ώρες.
Ο αριθμός των δεμάτων με μέσο όρο 7 κιλών σε ετήσια βάση, με πιθανότητα αυξομείωσης κατά
+20 % είναι περίπου:
1. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ρέντη
10.770
2. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ευόσμου (ν. Θεσσαλονίκης)
1600
3. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ιωαννίνων
400
4. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πάτρας
200
5. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Βόλου
500
6. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Λαμίας
240
7. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Αλεξανδρούπολης
240
8. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου
800
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ: 14.750
Τα φάρμακα θα πρέπει να παραδίδονται εντός εικοσιτετραώρου από την στιγμή που θα
παραληφθούν και κατά το χρονικό διάστημα από 08:00 έως 13:00. από τις Υπηρεσίες προκειμένου
να είναι σε θέση οι ασφαλισμένοι να τα παραλάβουν μέχρι το τέλος του ωραρίου.
Σε περίπτωση που τα φάρμακα δεν παραδοθούν στο καθορισμένο χρονικό διάστημα με υπαιτιότητα
της Εταιρείας τότε η ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 20 % επί της αξίας των φαρμάκων για
κάθε 24ωρο.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αποκλεισμός λόγω καιρικών συνθηκών) δεν είναι
δυνατή η τήρηση του 24ώρου παράδοσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει εντός του ιδίου
24ώρου, τα φάρμακα στο Φαρμακείο προέλευσης.
Η αποστολή θα γίνεται στις αναφερόμενες στους παρακάτω πίνακες
- Τόπους παράδοσης των
φαρμάκων με τα ονόματα των Υπευθύνων παραλαβής όπου έχουν ορισθεί.
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Η συσκευασία θα γίνεται με ευθύνη των Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ ακόμη και για τα φάρμακα ψυγείου. Ο
μέσος όρος βάρους των πακέτων είναι περίπου 7 kg και οι διαστάσεις στην περίπτωση του πακέτου
των 7 kg είναι:
 29 x 20 x 10
 36,5 x 25 x 16
 42 x 30,5 x 20
 45 x 35 x 22
 60 x 39 x 23
Τα περισσότερα φάρμακα που αποστέλλονται είναι σε ενέσιμη μορφή οπότε χρειάζεται μεγάλη
προσοχή στο χειρισμό των δεμάτων λόγω ευθραυστότητας.
Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας κάποιου κιβωτίου ή καταστροφής του περιεχομένου λόγω
ακατάλληλης θερμοκρασίας υπαιτιότητας της εταιρείας, ως ποινική ρήτρα ορίζεται η αποζημίωση στο
100% της αξίας των φαρμάκων.
Εάν η ανωτέρω καταστροφή ή απώλεια ή αλλοίωση του περιεχομένου λόγω ακατάλληλης
θερμοκρασίας, προκύπτει από την μη παράδοση των φαρμάκων εντός 24ώρου, η αποζημίωση
προσαυξάνεται κατά 20% (δηλαδή η απόδοση 100 % της αξίας των περιεχομένων φαρμάκων συν
20%) για κάθε 24ωρο καθυστέρησης.
1. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΡΕΝΤΗ
Α/Α

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α/Α

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1 ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ

24 ΛΕΙΒΑΔΙΑ

2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

25 ΛΕΥΚΑΔΑ

3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

26 ΜΗΛΟΣ

4 ΑΝΔΡΟΣ

27 ΜΥΚΟΝΟΣ

5 ΑΡΓΟΣ

28 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

6 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

29 ΝΑΞΟΣ

7 ΕΥΔΗΛΟΣ

30 ΝΑΥΠΛΙΟ

8 ΘΗΒΑ

31 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

32 ΞΑΝΘΗ

10 ΙΣΤΙΑΙΑ

33 ΠΑΡΟΣ

11 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

34 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

12 ΚΑΡΥΣΤΟΣ

35 ΡΕΘΥΜΝΟ

13 ΚΑΛΥΜΝΟΣ

36 ΣΑΜΟΣ

14 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
15 ΚΥΜΗ

37 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
38 ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

16 ΚΙΑΤΟ

39 ΣΗΤΕΙΑ

17 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

40 ΣΠΑΡΤΗ

18 ΚΡΑΝΙΔΙ

41 ΣΠΕΤΣΕΣ

19 ΚΑΡΠΑΘΟΣ

42 ΤΡΙΚΑΛΑ

20 ΚΥΘΗΡΑ

43 ΧΑΛΚΙΔΑ

21 ΚΩΣ

44 ΧΙΟΣ

22 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

45 ΤΗΝΟΣ
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23 ΛΕΡΟΣ
46 ΚΕΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ρέντη έχει την δυνατότητα επικουρικά να αποστείλει δέματα σε
οποιαδήποτε άλλη περιοχή
2. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α/Α

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1

ΒΕΡΟΙΑ

7

ΚΙΛΚΙΣ

2

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

8

ΚΟΖΑΝΗ

3

ΓΡΕΒΕΝΑ

9

ΝΑΟΥΣΑ

4

ΔΡΑΜΑ

10

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

5

ΕΔΕΣΣΑ

11

ΦΛΩΡΙΝΑ

6

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1

ΑΡΤΑ

Α/Α
2

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

4. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΠΑΤΡΑΣ
Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α/Α

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1

ΑΓΡΙΝΙΟ

5

ΙΘΑΚΗ

2

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

6

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

3

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

7

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

4

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

8

ΑΙΓΙΟ

9

ΠΥΡΓΟΣ ( ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ)

5. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΒΟΛΟΥ
Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1

Α/Α

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
6. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΛΑΜΙΑΣ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1

ΑΜΦΙΣΣΑ

Α/Α
2

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

7. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
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Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Α/Α
2

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

8. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1

Α/Α

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΧΑΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ο υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής που επιφορτίζεται με την καταμέτρηση του υλικού
συμπληρώνει κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται:
 Ο παραλήπτης
 Πλήθος διακινούμενου υλικού
 Βάρος διακινούμενου υλικού
 Ημερομηνία και ώρα παραλαβής
Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής φαρμάκων πρέπει να πραγματοποιείται από 08:00 έως 13:00
προκειμένου να είναι σε θέση οι ασφαλισμένοι να τα παραλάβουν μέχρι το τέλος του ωραρίου.
Η παράδοση του διακινούμενου υλικού (φάρμακα) πρέπει να πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.
Εξαιτίας της φύσης του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει
πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη.
Λόγω της σημαντικότητας και του υψηλού κόστους των φαρμάκων που θα διακινούνται ο Ανάδοχος
θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει την ασφάλεια των διακινούμενων δεμάτων.
Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας-ζημιάςφθοράς των διακινουμένων φαρμάκων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και προκύπτουν από τις εκτιμήσεις του ΕΟΠΥΥ είναι δε πιθανό να
παρατηρηθούν αυξομειώσεις της τάξης του +20%.
Στην προσφερόμενη τιμή μονάδος να μην περιλαμβάνεται το κόστος συσκευασίας καθώς τα υλικά
παραδίδονται συσκευασμένα.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σε μηνιαία βάση από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό (ΕΠΠΕ).
Η κάθε Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, που αποστέλλει φάρμακα, με ευθύνη του αρμόδιου
οργάνου της, θα ορίσει υπεύθυνο ο οποίος θα ενημερώνει με βεβαίωση καλής εκτέλεσης, την ΕΠΠΕ
για την διεκπεραίωση του έργου που την αφορά, κάνοντας σαφή μνεία για την τήρηση του 24ώρου
παράδοσης.
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Για τις ανάγκες της παραλαβής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει σε κάθε Υπηρεσία αναλυτική
μηνιαία κατάσταση, εντός 5 εργασίμων ημερών του επόμενου μήνα, ώστε να πιστοποιείται η έγκαιρη
και ορθή παράδοση του υλικού, στην οποία θα εμφανίζονται:
Ο παραλήπτης
Πλήθος διακινούμενου υλικού
Βάρος διακινούμενου υλικού
Ημερομηνία και ώρα παραλαβής
Ημερομηνία και ώρα παράδοσης
Ονοματεπώνυμο παραλαμβάνοντα
Η ταξινόμησή της θα προκύπτει κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα Αρχή.
Συνοδευτικά, ο ανάδοχος υποχρεούται, να παραδίδει αναφορά εργασιών, στην οποία θα περιγράφει,
με τη μορφή έκθεσης πεπραγμένων, τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν καθώς και τον τρόπο
επίλυσής τους (καθυστερήσεις παραλαβών, τυχόν απώλειες υλικού κ.λ.π.).
Η ΕΠΠΕ θα προβαίνει σε δειγματοληπτική, κατά την κρίση της, επαλήθευση των περιγραφομένων
στη συγκεντρωτική κατάσταση και την αναφορά εργασιών καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια
κρίνει απαραίτητη για τις ανάγκες του έργου της.
Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης κάποιας ή κάποιων
επιμέρους παραδόσεων, στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση
αυτή ο ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός
του και το αίτημα εξετάζεται από τον ΕΟΠΥΥ ο οποίος αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί
μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον
ανάδοχο.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί με συνέπεια τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν
από τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές, η ΕΠΠΕ δικαιούται να προτείνει ρήτρες, ως εξής:
Σε περίπτωση που τα διακινούμενα φάρμακα δεν παραδοθούν στο καθορισμένο χρονικό διάστημα με
υπαιτιότητα της Εταιρείας τότε η ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της αξίας των
φαρμάκων, για κάθε 24ωρο. Ειδικά τα φάρμακα ψυγείου πρέπει οπωσδήποτε να παραδίδονται μέσα
σε 24ώρες, προς αποφυγήν αλλοίωσής τους.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αποκλεισμός λόγω καιρικών συνθηκών) δεν είναι
δυνατή η τήρηση του 24ώρου παράδοσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει εντός του ιδίου
24ώρου, τα φάρμακα στο Φαρμακείο προέλευσης.
Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας κάποιου κιβωτίου ή καταστροφής του περιεχομένου λόγω
ακατάλληλης θερμοκρασίας υπαιτιότητας της εταιρείας, ως ποινική ρήτρα ορίζεται η αποζημίωση στο
100% της αξίας των φαρμάκων.
Εάν η ανωτέρω καταστροφή ή απώλεια ή αλλοίωση του περιεχομένου λόγω ακατάλληλης
θερμοκρασίας, προκύπτει από την μη παράδοση των φαρμάκων εντός 24ώρου, η αποζημίωση
προσαυξάνεται κατά 20% (δηλαδή η απόδοση 100 % της αξίας των περιεχομένων φαρμάκων συν
20%) για κάθε 24ωρο καθυστέρησης.
Η ρήτρα εισπράττεται με παρακράτηση από το συμβατικό αντάλλαγμα του αναδόχου για το μήνα
μέσα στο οποίο παρουσιάσθηκε το πρόβλημα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισμένα τα κέντρα διανομής του καθώς και τα
μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη των κινδύνων πυρός
- κλοπής - πλημμύρας- τρομοκρατικών ενεργειών κ.λ.π. και αποζημιώνει τον ΕΟΠΥΥ σε κάθε τέτοια
περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, χωρίς να δικαιούται την επίκληση ανωτέρας βίας.
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Σε περίπτωση που εμφανισθούν επανειλημμένα προβλήματα, χρονικά ή άλλα, στην υλοποίηση του
ανατιθέμενου έργου, τα οποία, κατά την κρίση του ΕΟΠΥΥ, οφείλονται εν όλω ή εν μέρει στην
πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου , ο ΕΟΠΥΥ, μετά από σχετική γνωμοδότηση
του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση, ολική ή μερική, της
εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών ή/ και κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου δεν εφαρμόζονται σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Για λόγους αποφυγής αλλοίωσης των φαρμάκων, θα πρέπει να εφαρμοστεί η μέθοδος της ψυχρής
αλυσίδας.
Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει οποιαδήποτε υποχρέωση ή
δικαίωμα απορρέει από την Σύμβαση που θα υπογραφεί σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο από
τον νόμιμο εκπρόσωπο τον ακόλουθο πίνακα τεχνικής προσφοράς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων
με φάρμακα από :
1.
Tο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ρέντη
2.
Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ευόσμου (ν. Θεσσαλονίκης)
3.
Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ιωαννίνων
4.
Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πάτρας
5.
Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Βόλου
6.
Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Λαμίας
7.
Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Αλεξανδρούπολης
8.
Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου
προς δημόσιες υπηρεσίες που θα υποδεικνύουν τα φαρμακεία του
ΕΟΠΥΥ που αναφέρονται στους πίνακες παρακάτω και αντίστροφα
Η παράδοση των δεμάτων θα γίνεται από τα παραπάνω Φαρμακεία
ΕΟΠΥΥ από Δευτέρα έως Πέμπτη από 13:00-14:00 και από 17:0018:00. Για αντικειμενικούς λόγους που οφείλονται σε τρίτους
(ακτοπλοϊκές ή αεροπορικές εταιρείες) και σχετίζονται με ιδιαίτερες
συνθήκες διαβίβασης, προκειμένου να διασφαλίζεται η εντός
24ώρου παράδοση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, δύναται,
κατόπιν προσυννενόησης, να συμφωνούν, να παραλαμβάνει ο
Ανάδοχος, σε διαφορετικές από τις ανωτέρω ώρες
Ο αριθμός των δεμάτων με μέσο όρο 7 κιλών σε ετήσια βάση, με
πιθανότητα αυξομείωσης κατά +20 % είναι περίπου:
1. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ρέντη
10770
2. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ευόσμου (ν. Θεσσαλονίκης) 1600
3. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ιωαννίνων
400
4. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πάτρας
200
5. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Βόλου
500
6. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Λαμίας
240
7. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Αλεξανδρούπολης 240
8. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου
800
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΜΑΤΩΝ: 14.750
Τα φάρμακα θα πρέπει να παραδίδονται εντός εικοσιτετραώρου από
την στιγμή που θα παραληφθούν και κατά το χρονικό διάστημα από
08:00 έως 13:00. από τις Υπηρεσίες προκειμένου να είναι σε θέση
οι ασφαλισμένοι να τα παραλάβουν μέχρι το τέλος του ωραρίου.
Σε περίπτωση που τα φάρμακα δεν παραδοθούν στο καθορισμένο
χρονικό διάστημα με υπαιτιότητα της Εταιρείας τότε η ποινική
ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 20 % επί της αξίας των φαρμάκων
26
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5

6

7

8

9

10

11

12
13

για κάθε 24ωρο
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αποκλεισμός λόγω
καιρικών συνθηκών) δεν είναι δυνατή η τήρηση του 24ώρου
παράδοσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει εντός του ιδίου
24ώρου, τα φάρμακα στο Φαρμακείο προέλευσης.
Η αποστολή θα γίνεται στις αναφερόμενες πίνακες - Τόπους
παράδοσης των φαρμάκων του Παρατήματος Α΄ της αριθ. 47
/2018 Διακήρυξης με τα ονόματα των Υπευθύνων παραλαβής όπου
έχουν ορισθεί.
Η συσκευασία θα γίνεται με ευθύνη των Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ ακόμη
και για τα φάρμακα ψυγείου. Ο μέσος όρος βάρους των πακέτων
είναι περίπου 7 kg και οι διαστάσεις στην περίπτωση του πακέτου
των 7 kg είναι:
29 x 20 x 10
36,5 x 25 x 16
42 x 30,5 x 20
45 x 35 x 22
60 x 39 x 23
Τα περισσότερα φάρμακα που αποστέλλονται είναι σε ενέσιμη
μορφή οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο χειρισμό των
δεμάτων λόγω ευθραυστότητας.
Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας κάποιου κιβωτίου ή
καταστροφής του περιεχομένου λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας
υπαιτιότητας της εταιρείας, ως ποινική ρήτρα ορίζεται η
αποζημίωση στο 100% της αξίας των φαρμάκων
Εάν η ανωτέρω καταστροφή ή απώλεια ή αλλοίωση του
περιεχομένου λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας, προκύπτει από την
μη παράδοση των φαρμάκων εντός 24ώρου, η αποζημίωση
προσαυξάνεται κατά 20% (δηλαδή η απόδοση 100 % της αξίας των
περιεχομένων φαρμάκων συν 20%) για κάθε 24ωρο καθυστέρησης.
Ο υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής που επιφορτίζεται με την
καταμέτρηση του υλικού συμπληρώνει κατάσταση στην οποία θα
αναγράφονται:
•
Ο παραλήπτης
•
Πλήθος διακινούμενου υλικού
•
Βάρος διακινούμενου υλικού
•
Ημερομηνία και ώρα παραλαβής
Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής φαρμάκων πρέπει να
πραγματοποιείται από 08:00 έως 13:00 προκειμένου να είναι σε
θέση οι ασφαλισμένοι να τα παραλάβουν μέχρι το τέλος του
ωραρίου
Η παράδοση του διακινούμενου υλικού (φάρμακα) πρέπει να
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.
Εξαιτίας της φύσης του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη.
Λόγω της σημαντικότητας και του υψηλού κόστους των φαρμάκων
που θα διακινούνται ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να
εξασφαλίζει την ασφάλεια των διακινούμενων δεμάτων.

14

Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας
για την αποφυγή απώλειας-ζημιάς-φθοράς των διακινουμένων
φαρμάκων.

15

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί με συνέπεια τις
υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τα οριζόμενα στις
Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄της διακήρυξης η
ΕΠΠΕ δικαιούται να προτείνει ρήτρες, ως εξής:
1) Σε περίπτωση που τα διακινούμενα φάρμακα δεν παραδοθούν
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στο καθορισμένο χρονικό διάστημα με υπαιτιότητα της Εταιρείας
τότε η ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της αξίας
των φαρμάκων, για κάθε 24ωρο. Ειδικά τα φάρμακα ψυγείου
πρέπει οπωσδήποτε να παραδίδονται μέσα σε 24ώρες, προς
αποφυγήν αλλοίωσής τους
2) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αποκλεισμός λόγω
καιρικών συνθηκών) δεν είναι δυνατή η τήρηση του 24ώρου
παράδοσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει εντός του ιδίου
24ώρου, τα φάρμακα στο Φαρμακείο προέλευσης.
3) Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας κάποιου κιβωτίου ή
καταστροφής του περιεχομένου λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας
υπαιτιότητας της εταιρείας, ως ποινική ρήτρα ορίζεται η
αποζημίωση στο 100% της αξίας των φαρμάκων
4) Εάν η ανωτέρω καταστροφή ή απώλεια ή αλλοίωση του
περιεχομένου λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας, προκύπτει από την
μη παράδοση των φαρμάκων εντός 24ώρου, η αποζημίωση
προσαυξάνεται κατά 20% (δηλαδή η απόδοση 100 % της αξίας των
περιεχομένων φαρμάκων συν 20%) για κάθε 24ωρο καθυστέρησης.
5) Η ρήτρα εισπράττεται με παρακράτηση από το συμβατικό
αντάλλαγμα του αναδόχου για το μήνα μέσα στο οποίο
παρουσιάσθηκε το πρόβλημα
6) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισμένα τα κέντρα
διανομής του καθώς και τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί για
τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη των κινδύνων πυρός κλοπής - πλημμύρας- τρομοκρατικών ενεργειών κ.λ.π. και
αποζημιώνει τον ΕΟΠΥΥ σε κάθε τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τα
παραπάνω οριζόμενα, χωρίς να δικαιούται την επίκληση ανωτέρας
βίας
7) Σε περίπτωση που εμφανισθούν επανειλημμένα προβλήματα,
χρονικά ή άλλα, στην υλοποίηση του ανατιθέμενου έργου, τα
οποία, κατά την κρίση του ΕΟΠΥΥ, οφείλονται εν όλω ή εν μέρει
στην πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου , ο
ΕΟΠΥΥ, μετά από σχετική γνωμοδότηση του κατά περίπτωση
αρμόδιου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση, ολική ή
μερική, της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου του αναδόχου
8) Η επιβολή ποινικών ρητρών ή/ και κήρυξη εκπτώτου του
αναδόχου δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
9) Για λόγους αποφυγής αλλοίωσης των φαρμάκων, θα πρέπει να
εφαρμοστεί η μέθοδος της ψυχρής αλυσίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

1.

Είδος Διακινούμενου
υλικού

Τιμή μονάδος(2)
(σε ΕΥΡΩ,
πλέον ΦΠΑ)

Δέματα με μέσο όρο βάρους
περίπου 7 κιλά (Φάρμακα)

Πλήθος (1)
(για 9 μήνες)

Συνολική
τιμή
(σε ΕΥΡΩ
πλέον ΦΠΑ)

14.750

Φ.Π.Α. (%)
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

(1)

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και προκύπτουν από τις εκτιμήσεις του ΕΟΠΥΥ, είναι δε
πιθανό να παρατηρηθούν αυξομειώσεις της τάξης του ±20% κατά είδος διακινούμενου
υλικού
(2)

Στην προσφερόμενη τιμή μονάδος, να αναγράφεται χωρίς ΦΠΑ, να μην περιλαμβάνεται
το κόστος συσκευασίας καθώς τα υλικά παραδίδονται συσκευασμένα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
Δ/νση :
Τ.Κ.:
Τηλ. :
FAX. :
ΠΡΟΣ:
ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)

Ημερ/νία έκδοσης
ΕΥΡΩ:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ……………………………………………..
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 υπέρ της
εταιρίας
___________________
Δ/νση
____________________________________________ για την συμμετοχή της εις τον
διενεργούμενο
διαγωνισμό
της
…………………..για
…………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………….., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
………47/2018……………………… διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ για την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.)
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 καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
Δ/νση :
Τ.Κ.:
Τηλ. :
FAX. :

Ημερ/νία έκδοσης
ΕΥΡΩ:

ΠΡΟΣ:
ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ……………………………………………..
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………………………ΕΥΡΩ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και σαν πρωτοφειλέτης παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρίας ___________________ Δ/νση
____________________________________________
μέχρι
του
ποσού
των_____________________________________ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει το 5% της
συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό
…………………
σύμβασης
που
υπέγραψε
μαζί
σας
για
την
προμήθεια
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
………………47/2018……………………….. διακήρυξή σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία
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 καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΑΡΙΘ.

/

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς Υπηρεσίες της επαρχία και αντίστροφα»
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Στην Αθήνα σήμερα την ………………….., ημέρα …………. Οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ- (ΕΟΠΥΥ)» και έδρα στο Μαρούσι, επί της οδού Απ. Παύλου 12, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο κ. Μπερσίμη Σωτήριο, δυνάμει της Α2Β/Γ.Π.36616/1112-2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 911/14-12-2015) καλούμενο εφεξής χάριν συντομίας
«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»
και αφετέρου η εταιρεία «……………………….» που εδρεύει στην οδό …………………, με ΑΦΜ
…………………… και αρμόδια τη ……………………….. και εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον
……………….., ………………….., σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά τη με αρ.
……………………. Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, η οποία αποκαλείται στο εξής
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Η Αναθέτουσα Αρχή, με την αριθ …………………… Απόφαση του Δ.Σ. και δυνάμει της
αριθ. …4../2017 Διακήρυξης, προκήρυξε Δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης τη τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με
αντικείμενο την υλοποίηση
του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
φαρμάκων υψηλού κόστους από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς Υπηρεσίες της
επαρχία και αντίστροφα», προϋπολογισθείσας δαπάνης 90.322,58 ευρώ πλέον του
ισχύοντος ΦΠΑ, ήτοι 112.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος Φ.Π.Α.,
χρονικής διάρκειας εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας
σύμβασης, ή έως εξαντλήσεως του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
Διενεργηθέντος του ως άνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτού και
ανακηρύχθηκε Ανάδοχος, δυνάμει της αριθ. ……………..….. απόφασης του Δ.Σ., η ανωτέρω
συμβαλλόμενη εταιρία.
Ήδη σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης τα παραπάνω συμβαλλόμενα μέρη
προβαίνουν στη σύναψη και υπογραφή της παρούσας σύμβασης, συνομολογούντα και
συναποδεχόμενα τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, οι οποίοι έχουν ως εξής:
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που
τους αποδίδεται κατωτέρω.
«Αναθέτουσα Αρχή» είναι ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
«Ανάδοχος» είναι η εταιρία με την επωνυμία «…………………………………», η οποία
ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παρούσας
Σύμβασης.
«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ’ αυτό τεύχη και
λοιπά έγγραφα, ήτοι το με αριθ. ……47…./2018 Τεύχος Διακήρυξης, η Προσφορά του
Αναδόχου και η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης.
«Έργο» είναι το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς φαρμάκων
υψηλού κόστους από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς Υπηρεσίες της επαρχία και αντίστροφα,
που αναλαμβάνει να παρέχει ο Ανάδοχος, όπως αυτές εξειδικεύονται στη παρούσα
Σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναθέτει στην Ανάδοχο εταιρία και η Ανάδοχος εταιρία αναλαμβάνει τις
υπηρεσίες της ταχείας παραλαβής, διακίνησης, μεταφοράς και παράδοσης δεμάτων με
φάρμακα από τα σημεία παραλαβής μέχρι τα σημεία παράδοσης του Πίνακα Α΄ της
παρούσας σύμβασης, καθ’ υπόδειξη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις εν λόγω
υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο παροχής υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς φαρμάκων
υψηλού κόστους από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς Υπηρεσίες της επαρχία και αντίστροφα,
το οποίο εφεξής για χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως «έργο» σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης.
Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης είναι για εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της παρούσας σύμβασης ή έως εξαντλήσεως του ποσού της προϋπολογισθείσας
δαπάνης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το Συμβατικό Τίμημα ανέρχεται στο ποσό των ……………………………… € # ………………….# €
πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό ……………………………… € # ………………….# €
συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ 24%,
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0831 του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ των ετών 2018 και
2019, (Αριθ. Πρωτ ΑΑΥ Μ372/19-04-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2018
και την αριθ. ΑΑΑΥ Μ20/14-05-2018 ανακλητική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ρητά συμφωνείται από κοινού ότι έως την λήξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα λάβει ως
αμοιβή το ποσό που θα αντιστοιχεί στο σύνολο των υπηρεσιών που έως τότε θα έχουν
πραγματοποιηθεί και το οποίο θα υπολογισθεί σύμφωνα με την προσφορά του η οποία και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
Επίσης ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του όπως αυτές
περιγράφονται μέχρι την λήξη της υπάρχουσας σύμβασης, ή έως την εξάντληση του ποσού
της προϋπολογισθείσας δαπάνης
Κόστος ζητούμενων υπηρεσιών:
Για αποστολές δεμάτων με φάρμακα βάρους περίπου εφτά (7) κιλών, η χρέωση ανέρχεται
σε ……………….. (€………….), πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α. 24%.
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών του Αναδόχου θα πραγματοποιείται κάθε μήνα,
απολογιστικά, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών κάθε φορά,
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και σε χρόνο προσδιορισμένο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος και ύστερα
από θεώρηση του από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την πρώτη
πληρωμή.
Επισημαίνεται ότι μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά
της, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει σε κάθε Υπηρεσία αναλυτική μηνιαία κατάσταση
εντός 5 εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα ώστε να πιστοποιείται η έγκαιρη και ορθή
παράδοση του υλικού, στην οποία θα εμφανίζονται:
Ο παραλήπτης
Πλήθος διακινούμενου υλικού
Βάρος διακινούμενου υλικού
Ημερομηνία και ώρα παραλαβής
Ημερομηνία και ώρα παράδοσης
Ονοματεπώνυμο παραλήπτη
Η ταξινόμησή της θα προκύπτει κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα Αρχή.
Συνοδευτικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει αναφορά εργασιών, στην οποία θα
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περιγράφει, με τη μορφή έκθεσης πεπραγμένων, τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν
καθώς και τον τρόπο επίλυσής τους (καθυστερήσεις παραλαβών, τυχόν απώλειες υλικού
κ.λ.π.).
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ,
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόμιμες αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για
την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του.
Κατά την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν ,
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Επίσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται και με κάθε άλλη κράτηση, φόρο, τέλη, τα οποία
ενδεχομένως ισχύουν κατά την ημέρα πληρωμής.
Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε καμία
αναθεώρηση ή μεταβολή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.
Η ανωτέρω προσφερθείσα και κατακυρωθείσα τιμή μονάδος, συνιστά την βάση
προσδιορισμού της αμοιβής του Αναδόχου, στην οποία αμοιβή περικλείεται το εργολαβικό
κέρδος, οι δαπάνες εκτέλεσης της ανατεθείσας υπηρεσίας, το κόστος ασφάλισης κάθε
αποστολής, η αξία της απαιτούμενης προς τούτο εργασίας και οι νόμιμες κρατήσεις.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυμία
:ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Α.Φ.Μ.
: 997478553
Δ.Ο.Υ.
: Αμαρουσίου
Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12
Τ.Κ.
: 151 23 Μαρούσι










ΑΡΘΡΟ 3ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου της
παρούσης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις
ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον
της Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.
Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση
τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα
ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της
Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου,
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή
σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει
καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα
Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν
προέρχεται.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή
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δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι
της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη
Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή
των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις
βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε
θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς,
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο
πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε
περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου , όταν αυτός αποτελείται από μία
εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση
λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές
Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

Αναλυτικές Υποχρεώσεις Αναδόχου







Η παράδοση των δεμάτων θα γίνεται από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ του Πίνακα
Υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης , από Δευτέρα έως Πέμπτη από 13:00-14:00
και από 17:00-18:00. Για αντικειμενικούς λόγους που οφείλονται σε τρίτους
(ακτοπλοϊκές ή αεροπορικές εταιρείες) και σχετίζονται με ιδιαίτερες συνθήκες
διαβίβασης, προκειμένου να διασφαλίζεται η εντός 24ώρου παράδοση, οι αρμόδιες
υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, δύναται, κατόπιν προσυννενόησης, να συμφωνούν, να
παραλαμβάνει ο Ανάδοχος, σε διαφορετικές από τις ανωτέρω ώρες.
Τα φάρμακα θα πρέπει να παραδίδονται εντός εικοσιτετραώρου από την στιγμή που
θα παραληφθούν και κατά το χρονικό διάστημα από 08:00 έως 13:00, από τις
Υπηρεσίες προκειμένου να είναι σε θέση οι ασφαλισμένοι να τα παραλάβουν μέχρι
το τέλος του ωραρίου.
Σε περίπτωση που τα φάρμακα δεν παραδοθούν στο καθορισμένο χρονικό διάστημα
με υπαιτιότητα της Εταιρείας τότε η ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 20 %
επί της αξίας των φαρμάκων για κάθε 24ωρο.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αποκλεισμός λόγω καιρικών
συνθηκών) δεν είναι δυνατή η τήρηση του 24ώρου παράδοσης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να επιστρέψει εντός του ιδίου 24ώρου, τα φάρμακα στο Φαρμακείο
προέλευσης.
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Η αποστολή θα γίνεται στις αναφερόμενες Υπηρεσίες του Πίνακα με τους τόπους
παράδοσης των φαρμάκων με τα ονόματα των Υπευθύνων παραλαβής , όπου έχουν
ορισθεί.
Η συσκευασία θα γίνεται με ευθύνη των Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ ακόμη και για τα φάρμακα
ψυγείου. Ο μέσος όρος βάρους των πακέτων είναι περίπου 7 kg και οι διαστάσεις στην
περίπτωση του πακέτου των 7 kg είναι:
 29 x 20 x 10
 36,5 x 25 x 16
 42 x 30,5 x 20
 45 x 35 x 22
 60 x 39 x 23
 Τα περισσότερα φάρμακα που αποστέλλονται είναι σε ενέσιμη μορφή οπότε
χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο χειρισμό των δεμάτων λόγω ευθραυστότητας.
 Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας κάποιου κιβωτίου ή καταστροφής του
περιεχομένου λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας υπαιτιότητας της εταιρείας, ως
ποινική ρήτρα ορίζεται η αποζημίωση στο 100% της αξίας των φαρμάκων.
 Εάν η ανωτέρω καταστροφή ή απώλεια ή αλλοίωση του περιεχομένου λόγω
ακατάλληλης θερμοκρασίας, προκύπτει από την μη παράδοση των φαρμάκων εντός
24ώρου, η αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 20% (δηλαδή η απόδοση 100 % της
αξίας των περιεχομένων φαρμάκων συν 20%) για κάθε 24ωρο καθυστέρησης








Ο υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής που επιφορτίζεται με την καταμέτρηση του
υλικού συμπληρώνει κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται:
Ο παραλήπτης
Πλήθος διακινούμενου υλικού
Βάρος διακινούμενου υλικού
Ημερομηνία και ώρα παραλαβής
Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής φαρμάκων πρέπει να πραγματοποιείται από
08:00 έως 13:00 προκειμένου να είναι σε θέση οι ασφαλισμένοι να τα παραλάβουν
μέχρι το τέλος του ωραρίου.
Η παράδοση του διακινούμενου υλικού (φάρμακα) πρέπει να πραγματοποιείται εντός
24 ωρών.
Εξαιτίας της φύσης του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να παρέχει πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη.
Λόγω της σημαντικότητας και του υψηλού κόστους των φαρμάκων που θα
διακινούνται ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει την ασφάλεια
των διακινούμενων δεμάτων.
Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή
απώλειας-ζημιάς-φθοράς των διακινουμένων φαρμάκων
Για λόγους αποφυγής αλλοίωσης των φαρμάκων, θα πρέπει να εφαρμοστεί η
μέθοδος της ψυχρής αλυσίδας.

ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και η εκτέλεση του Έργου θα
συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από
πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά
από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
υπάρχει και έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία να προκύπτει ότι το νέο
σχήμα ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της
Σύμβασης.
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Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά
ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σε μηνιαία βάση από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή θα είναι
αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων
υψηλού κόστους.
Η κάθε Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, που αποστέλλει φάρμακα, , θα συντάσσει
βεβαίωση καλής εκτέλεσης, για την διεκπεραίωση του έργου που την αφορά, κάνοντας
σαφή μνεία για την τήρηση του 24ώρου παράδοσης.
Για τις ανάγκες της παραλαβής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει σε κάθε Υπηρεσία
αναλυτική μηνιαία κατάσταση, εντός 5 εργασίμων ημερών του επόμενου μήνα, ώστε να
πιστοποιείται η έγκαιρη και ορθή παράδοση του υλικού, στην οποία θα εμφανίζονται:
Ο παραλήπτης
Πλήθος διακινούμενου υλικού
Βάρος διακινούμενου υλικού
Ημερομηνία και ώρα παραλαβής
Ημερομηνία και ώρα παράδοσης
Ονοματεπώνυμο παραλήπτη
Η ταξινόμησή της θα προκύπτει κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα Αρχή.
Συνοδευτικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει αναφορά εργασιών, στην οποία θα
περιγράφει, με τη μορφή έκθεσης πεπραγμένων, τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν
καθώς και τον τρόπο επίλυσής τους (καθυστερήσεις παραλαβών, τυχόν απώλειες υλικού
κ.λ.π.).
Η ΕΠΠΕ θα προβαίνει σε δειγματοληπτική, κατά την κρίση της, επαλήθευση των
περιγραφόμενων στη συγκεντρωτική κατάσταση και την αναφορά εργασιών καθώς και σε
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει απαραίτητη για τις ανάγκες του έργου της.
Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης κάποιας ή κάποιων
επιμέρους παραδόσεων, στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την
τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από τον ΕΟΠΥΥ ο οποίος
αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με
αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί με συνέπεια τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές
απορρέουν από τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές, η ΕΠΠΕ δικαιούται να προτείνει
ρήτρες, ως εξής:
Σε περίπτωση που τα διακινούμενα φάρμακα δεν παραδοθούν στο καθορισμένο χρονικό
διάστημα με υπαιτιότητα της Εταιρείας τότε η ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 20%
επί της αξίας των φαρμάκων, για κάθε 24ωρο. Ειδικά τα φάρμακα ψυγείου πρέπει
οπωσδήποτε να παραδίδονται μέσα σε 24ώρες, προς αποφυγήν αλλοίωσής τους.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αποκλεισμός λόγω καιρικών συνθηκών) δεν
είναι δυνατή η τήρηση του 24ώρου παράδοσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει
εντός του ιδίου 24ώρου, τα φάρμακα στο Φαρμακείο προέλευσης.
Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας κάποιου κιβωτίου ή καταστροφής του
περιεχομένου λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας υπαιτιότητας της εταιρείας, ως ποινική
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ρήτρα ορίζεται η αποζημίωση στο 100% της αξίας των φαρμάκων.
Εάν η ανωτέρω καταστροφή ή απώλεια ή αλλοίωση του περιεχομένου λόγω ακατάλληλης
θερμοκρασίας, προκύπτει από την μη παράδοση των φαρμάκων εντός 24ώρου, η
αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 20% (δηλαδή η απόδοση 100 % της αξίας των
περιεχομένων φαρμάκων συν 20%) για κάθε 24ωρο καθυστέρησης.
Η ρήτρα εισπράττεται με παρακράτηση από το συμβατικό αντάλλαγμα του αναδόχου για το
μήνα μέσα στο οποίο παρουσιάσθηκε το πρόβλημα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισμένα τα κέντρα διανομής του καθώς και τα
μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη των
κινδύνων πυρός - κλοπής - πλημμύρας- τρομοκρατικών ενεργειών κ.λ.π. και αποζημιώνει
τον ΕΟΠΥΥ σε κάθε τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, χωρίς να
δικαιούται την επίκληση ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που εμφανισθούν επανειλημμένα προβλήματα, χρονικά ή άλλα, στην
υλοποίηση του ανατιθέμενου έργου, τα οποία, κατά την κρίση του ΕΟΠΥΥ, οφείλονται εν
όλω ή εν μέρει στην πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου , ο ΕΟΠΥΥ, μετά
από σχετική γνωμοδότηση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε
κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών ή/ και κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου δεν εφαρμόζονται σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Για λόγους αποφυγής αλλοίωσης των φαρμάκων, θα πρέπει να εφαρμοστεί η μέθοδος της
ψυχρής αλυσίδας.
Η ρήτρα εισπράττεται με παρακράτηση από το συμβατικό αντάλλαγμα του αναδόχου για το
μήνα μέσα στο οποίο παρουσιάσθηκε το πρόβλημα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισμένα τα κέντρα διανομής του καθώς και τα
μεταφορικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη των
κινδύνων πυρός - κλοπής - πλημμύρας- τρομοκρατικών ενεργειών κ.λ.π. και αποζημιώνει
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε κάθε τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, χωρίς να
δικαιούται την επίκληση ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που εμφανισθούν επανειλημμένα προβλήματα, χρονικά ή άλλα, στην
υλοποίηση του ανατιθέμενου έργου, τα οποία, κατά την κρίση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οφείλονται
εν όλω ή εν μέρει στην πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου , ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από σχετική γνωμοδότηση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου,
δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης καλής εκτέλεσης του
έργου του αναδόχου.
Κάθε αποστολή που διακινείται μέσω του Αναδόχου και εντάσσεται στο αντικείμενο της
παρούσης, είναι αυτόματα ασφαλισμένη (χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του
παραλήπτη) για απώλεια ή καταστροφή.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις περί μέτρων ασφαλείας και είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων μέσων και των
εκτελουμένων έργων και κατά συνέπεια για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημία σε βάρος
οποιουδήποτε, από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του προσωπικού του, των μελών του ή
των υπ’ αυτής προστηθέντων κατά την εκτέλεση και παράδοση του αντικειμένου της
συμβάσεως.
Η ευθύνη του Αναδόχου αρχίζει από την παράδοση σ’ αυτόν των προς μεταφορά
αντικειμένων που θα προκύπτει από το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) και
ολοκληρώνεται με την αποστολή.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλίσει, στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς
οργανισμούς, το προσωπικό που θα απασχολήσει, απαλλασσόμενης της Αναθέτουσας Αρχής
κάθε ευθύνης από τυχόν ατύχημα.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
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νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση
β) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια
της Αναθέτουσας Αρχής
γ) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος
του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματός του
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ΑΝΑΔΟΧΟ της εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, της Αναθέτουσας Αρχής
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας
είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτό) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως,
οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της
ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον
ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείς.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα
με την Σύμβαση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων
και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Για τους πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεπομένων στον Ν.
4412/2016, εφαρμόζονται οι έννομες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως
προξενηθεί σε αυτήν από τον ίδιο ή από τα πρόσωπα που συνεργάζονται με αυτόν για την
υλοποίηση του Έργου.
Υλικές ή άλλες ζημιές που προξενούνται στο μέσο που χρησιμοποιείται κάθε φορά για την
απαιτούμενη μεταφορά, προερχόμενες από ατύχημα ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας,
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, αποκλειομένης εν γένει, οποιασδήποτε ποινικής ή
αστικής ευθύνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών ή η αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς τις Υπηρεσίες
του Οργανισμού συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της γενικής υπό το καθεστώς της οποίας λειτουργεί ο
Ανάδοχος.
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ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ.
………………… εγγυητική επιστολή, με ημερομηνία έκδοσης ……………….., της Τράπεζας:
………………………………. το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής αξίας
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού ................ € (............... χιλιάδες ευρώ).
Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την
λήξη της παρούσας σύμβασης και εφόσον καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής διαπιστωθεί ότι
εκτελέστηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δίκαιο κι ερμηνεύεται
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση
κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με
την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς αυτή διευθετείται βάσει της
Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της
παρούσας σύμβασης, όπως επίσης και προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της
Αναθέτουσας Αρχής για την από κάθε άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση του
ανατιθεμένου σ’ αυτόν έργου.
Η σύμβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί, εφόσον προκύψουν, εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ,
ειδικές ανάγκες και συνθήκες που επιβάλλουν προσαρμογή επιμέρους άρθρων, ή τμήματος
του αντικειμένου του έργου, για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών και εφόσον
συμφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (πχ. επιπλέον σημεία
παραλαβής-παράδοσης ανάλογα με υποδείξεις Αναθέτουσας Αρχής, κατά περίπτωση). Σε
περίπτωση που προστεθούν νέα σημεία παράδοσης- παραλαβής φαρμάκων, που
ενδεχομένως προκαλέσει μεταβολή του συμβατικού τιμήματος, η διαφορά καλύπτεται
αναλόγως από το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει από την τιμή κατακύρωσης έως του ποσού
της προϋπολογισθείσας δαπάνης, κατ’ αναλογία με την τιμή μονάδος που έχει δώσει ο
Ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά.
Η Αναθέτουσα Αρχή δηλώνει πως διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όχι όμως ευαίσθητων, για όλους τους Αναδόχους του.
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και επιπροσθέτως στην ανάρτηση των στοιχείων της παρούσας σύμβασης όπως της
επωνυμία, του ΑΦΜ του Αναδόχου, του οικονομικού αντικειμένου και της διάρκειας της
σύμβασης, των στοιχείων εκάστης πληρωμής διενεργείται σε αυτόν (ποσού, αιτιολογίας και
ημερομηνίας πληρωμής) στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου βάσει των
προβλέψεων του ν. 3861/2010.
Κατά τα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του Ν. 4412/2016 καθώς και οι όροι της αριθ. 47/2018 διακήρυξης του διαγωνισμού των
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οποίων ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που
θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας σύμβασης.

Το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης, όπως αυτό διατυπώθηκε ανωτέρω, συμφώνησαν,
συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι δύο συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και
εκπροσωπούνται, αφού δε υπέγραψαν εις τριπλούν το παρόν κείμενο, έλαβαν ο καθένας
από ένα (1) πρωτότυπο και το τρίτο κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. E.Ο.Π.Υ.Υ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
ΕΠΙΚ.ΚΑΘ.ΠΑΝΕΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ

42

18PROC003189034 2018-06-01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΡΕΝΤΗ
Α/Α

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α/Α

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1 ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ

24 ΛΕΙΒΑΔΙΑ

2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

25 ΛΕΥΚΑΔΑ

3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

26 ΜΗΛΟΣ

4 ΑΝΔΡΟΣ

27 ΜΥΚΟΝΟΣ

5 ΑΡΓΟΣ

28 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

6 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

29 ΝΑΞΟΣ

7 ΕΥΔΗΛΟΣ

30 ΝΑΥΠΛΙΟ

8 ΘΗΒΑ

31 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

32 ΞΑΝΘΗ

10 ΙΣΤΙΑΙΑ

33 ΠΑΡΟΣ

11 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

34 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

12 ΚΑΡΥΣΤΟΣ

35 ΡΕΘΥΜΝΟ

13 ΚΑΛΥΜΝΟΣ

36 ΣΑΜΟΣ

14 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
15 ΚΥΜΗ

37 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
38 ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

16 ΚΙΑΤΟ

39 ΣΗΤΕΙΑ

17 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

40 ΣΠΑΡΤΗ

18 ΚΡΑΝΙΔΙ

41 ΣΠΕΤΣΕΣ

19 ΚΑΡΠΑΘΟΣ

42 ΤΡΙΚΑΛΑ

20 ΚΥΘΗΡΑ

43 ΧΑΛΚΙΔΑ

21 ΚΩΣ

44 ΧΙΟΣ

22 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

45 ΤΗΝΟΣ

23 ΛΕΡΟΣ
46 ΚΕΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ρέντη έχει την δυνατότητα επικουρικά να αποστείλει δέματα σε
οποιαδήποτε άλλη περιοχή
2. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α/Α

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1

ΒΕΡΟΙΑ

7

ΚΙΛΚΙΣ

2

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

8

ΚΟΖΑΝΗ
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3

ΓΡΕΒΕΝΑ

9

ΝΑΟΥΣΑ

4

ΔΡΑΜΑ

10

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

5

ΕΔΕΣΣΑ

11

ΦΛΩΡΙΝΑ

6

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1

ΑΡΤΑ

Α/Α
2

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

4. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΠΑΤΡΑΣ
Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α/Α

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1

ΑΓΡΙΝΙΟ

5

ΙΘΑΚΗ

2

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

6

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

3

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

7

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

4

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

8

ΑΙΓΙΟ

9

ΠΥΡΓΟΣ ( ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ)

5. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΒΟΛΟΥ
Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1

Α/Α

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
6. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΛΑΜΙΑΣ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1

ΑΜΦΙΣΣΑ

Α/Α
2

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

7. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Α/Α
2

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

8. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1

Α/Α

ΧΑΝΙΑ
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