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ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ:

Συµβάσεις – ∆ιαγωνισµοί (Ανάδειξη Φαρµακαποθήκης)

ΣΧΕΤ.:

α.
β.
γ.

ΦΕΚ 1836Β/11 Ιουν 2012
Ν 4412/09 Αυγ 16
Φ.600.163/16/148537/Σ.7238/15 Ιουν 18/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΥΓ/2ο
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2018

1. Σας γνωρίζουµε, σε εκτέλεση του (γ) σχετικού, τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού για την ανάδειξη φαρµακαποθήκης για την προµήθεια του
Στρατιωτικού Φαρµακείου Αθηνών/Υποκαταστήµατος Ξάνθης, η ίδρυση και λειτουργία του οποίου εγκρίθηκε µε το (α) όµοιο, µε είδη φαρµακευτικού υλικού που
αποτελούν έκτακτη ανάγκη ή µικροποσότητα. Οι όροι του διαγωνισµού αποστέλλονται σε Παράρτηµα «Α».
2. Η εκτιµώµενη αξία των φαρµάκων που θα παραγγέλνονται επ’ ωφελεία
του Σ.Φ.Α/Υποκαταστήµατος Ξάνθης (έκτακτη ανάγκη ή µικροποσότητες φαρµάκων) εκτιµάται ότι δε θα ξεπερνά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€)
ετησίως, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
3. Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την 30 Αυγούστου 2018, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 10:00, ως Συνοπτικός Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός µε ενσφράγιστες προσφορές [έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε ισχύουσας χονδρικής τιµής
του δελτίου τιµών της επίσηµης κρατικής διατίµησης φαρµάκων], στην έδρα της
IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ, ΣΤΡ∆Ο «ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η», 40 Εκκλησιών και Σάρδεων, ΤΚ 67100,
τηλ. 25410-35497.
4. Η ανάδειξη προµηθευτή θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/16.
5. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για
την ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα www.army.gr.
6. Χειριστής θέµατος: Ταγµατάρχης (ΥΦ) Ελένη Νάτσιου, τηλ. επικοινωνίας:(ΟΤΕ) 25410-35497.
Ταξχος Αναστάσιος Αλεξιάδης
∆ιοικητής

Aκριβές Αντίγραφο

Τχης (ΥΦ) Ελένη Νάτσιου
Τµχης ∆ΥΓ/4ο
./.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικοί - Ειδικοί Όροι Συνοπτικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε Ενσφράγιστες Προσφορές για την Ανάδειξη Φαρµακαποθήκης για την Προµήθεια Φαρµάκων στο Στρατιωτικό Φαρµακείο Αθηνών/Υποκατάστηµα ΞΑΝΘΗΣ (Η΄ Μερικής
∆ιαχείρισης)
«Β» Υπόδειγµα Σύµβασης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ»
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ»
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ»
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ»
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ»
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο
∆΄ ΣΣ/∆Υ∆Μ
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΥΓ/2ο
ΜΕΡΥΠ/∆ΥΓ
IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ
212 ΚΙΧΝΕ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/4ο
14 Αυγ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018
ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ (Η΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Ανάθεσης
1.
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά για την ανάδειξη φαρµακαποθήκης που θα προµηθεύει στο Στρατιωτικό Φαρµακείο Αθηνών (Σ.Φ.Α.)/
Υποκατάστηµα Ξάνθης (Η’ Μερικής διαχείρισης) φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα
και συναφή είδη, µε κριτήριο αποκλειστικά την υψηλότερη επί τοις εκατό (%) έκπτωση επί της εκάστοτε ισχύουσας χονδρικής τιµής του δελτίου τιµών της επίσηµης κρατικής διατίµησης φαρµάκων.
2.
Ο διαγωνισµός θα γίνει για την προµήθεια φαρµάκων που θα παραγγέλνονται τοπικά (έκτακτη ανάγκη ή µικροποσότητες φαρµάκων) και η αξία
τους εκτιµάται ότι δεν θα ξεπερνά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00€) ετησίως, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
3.
Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, µε
έναρξη από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα
παράτασης, µονοµερώς, του χρόνου ισχύος της σύµβασης για έξι (6) µήνες και για
επιπλέον έξι (6) µήνες µε κοινή συναίνεση των συµβαλλοµένων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού
1.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 30 Αυγούστου 2018 ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 10:00 σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, από την αρµόδια ορισθείσα
επιτροπή της IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ. Τόπος υποβολής προσφοράς: IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ,
ΒΣΤ 906, ΣΤΡ∆Ο «ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η», Τηλ: 25410-35497.
2.
Υποβολή προσφορών στη IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ/4ο, µε προθεσµία υποβολής προσφορών την 30 Αυγούστου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00.
ΑΡΘΡΟ 3ο
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προβλέπονται από το Ν.4412/2016, άρθρο 25.

./.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1.
Οι προσφορές (δικαιολογητικά-οικονοµική), υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Ν.4412/2016, στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.
Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να
2.
αναγράφονται ευκρινώς:
α.

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β. Η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής (IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ/ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ).
γ.

Ο αριθµός της διακήρυξης.

δ.

Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφο-

ε.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

ρών.

3.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα, τα εξής:
α.
Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο,
επί ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά.
β.
Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, επί ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
4.
Οι
φάκελοι
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
6.
Προσφορά υπό αίρεση ή µη σύµφωνη µε τους ουσιώδεις όρους
συµφωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

./.

ΑΔΑ: 7ΝΓΠ6-ΖΞΟ

18PROC003575940 2018-08-17
A-3

7.
τρόπους:

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους µε τους εξής

α.
Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
β.
Αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο στην έδρα της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
8.
Οι
προσφορές
παραλαµβάνονται
µε
απόδειξη
(αριθµό
πρωτοκόλλου), µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην
Υπηρεσία (IV ΤΑΞΥΠ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ) µέχρι την προθεσµία υποβολής προσφορών.
9.
Οι προσφορές που περιέρχονται στη IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ εκπρόθεσµα,
δηλαδή µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν
λαµβάνονται υπόψη, έστω και αν ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή
ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το
περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
10. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, καθώς και να απαιτεί τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και
τα αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στο Ν.4412/2016, άρθρα 80 και 82, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού.
11. Οι προσφορές υποβάλλονται:
α.

Στην Ελληνική γλώσσα.

β.
Υποχρεωτικά µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και φέρουν συνεχόµενη αρίθµηση κατά φύλλο.
γ.
και διορθώσεις.

∆ακτυλογραφηµένες, χωρίς ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες

12. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
13. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω,
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
14. Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά µε όλες τις διευκρινίσεις ή
συµπληρωµατικές πληροφορίες που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους
./.
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(µέσω fax ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αναφέροντας το θέµα τον αριθµό
της ∆ιακήρυξης) εντός του νοµίµου διαστήµατος και εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (fax, e- mail).
15. Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου παραλήπτη η
ενηµέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. Κανένας υποψήφιος δεν
µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης τους Αναθέτουσας Αρχής. Οι παρεχόµενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δεν θα
τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο τους διακήρυξης.
16. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για τον
διαγωνιςµό από την IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ [Τχης (ΥΦ) Ελένη Νάτσιου, τηλ.:2541035497
ή το Στρατιωτικό Φαρµακείο Αθηνών/Υποκατάστηµα ΞΑΝΘΗΣ Υπλγός (ΥΦ)
Τσαβέ Πολυξένη, τηλ.:2541034718-9] τους εργάσιµες ώρες και ηµέρες.
17. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους τους διακήρυξης έχουν ως
συνέπεια τον αποκλειςµό των προσφορών.
Άρθρο 5ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1.
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ και δεσµεύουν τους προσφέροντες για
χρονικό διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών, µε έναρξη από
την επόµενη τους διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο από τον παραπάνω, απορ2.
ρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Η ισχύς τους προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από
την αναθέτουσα Αρχή και γίνει αποδεκτό από τον προσφέροντα, για χρονικό διάστηµα µέχρι δώδεκα µήνες από την επόµενη τους διενέργειας του διαγωνισµού.
Άρθρο 6ο
Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα εξής δικαιολογητικά, τους αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:
α. Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆), βάσει
τους υπ’ αριθµ. 158/2016 Απόφασης (ΦΕΚ 3698/Β΄/16 Νοε 2016) και σύµφωνα µε
το υπόδειγµα τους Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Α», όπου αναγράφονται
και δηλώνονται στα αντίστοιχα πεδία, όλα τα σχετικά σε αυτά στοιχεία, τους ενδεικτικά:
(1)

Τα στοιχεία τους (Μέρος ΙI).

(2) ∆ήλωση τους αποδοχής πλήρως και ανεπιφύλακτα όλων
των όρων τους παρούσας διακήρυξης (Μέρος VI).
./.
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(3)

Ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής τους προσφοράς τους:

(α) ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα που καταγράφονται στο ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.1, τους ενδεικτικά αναφέρονται: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση τους τροµοκρατίας, παιδική εργασία και τους µορφές εµπορίας ανθρώπων κλπ (Μέρος ΙΙI).
(β) Είναι ενήµεροι ως τους τους υποχρεώσεις τους βάσει
του ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.2, οι οποίες αφορούν τους εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, καθώς και τους φορολογικές υποχρεώσεις
τους (Μέρος ΙΙI).
(γ) ∆εν τελούν σε κάποιες από τους καταστάσεις που
τους γράφονται στο ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.4, τους ενδεικτικά αναφέρονται:
αθέτηση υποχρεώσεων του Ν.4412/2016, άρθρο 18, παρ.2, τέλεση υπό πτώχευση, υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή/δικαστήριο, υπαγωγή σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή αναστολής επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, σύναψη συµφωνιών
µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού κλπ (Μέρος ΙΙI).
(δ) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 75, παρ.2 (Μέρος ΙΙ).
(4) ∆ήλωση ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου τους
διακήρυξης και σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις τους αξιολόγησης των
προσφορών και των κριτηρίων ανάθεσης τους προµήθειας, καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού και αποδεικτικού ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
βάσει του ν.4412/2016, άρθρο 80 κ.α. (Μέρος VI).
(5)

∆ήλωση ότι:

(α) Η προσφορά τους έχει ισχύ για εκατόν ογδόντα (180)
ηµερολογιακές ηµέρες, µε έναρξη από την επόµενη τους ηµεροµηνίας διενέργειας
του διαγωνισµού (Μέρος VI).
(β) ∆εν θα χρησιµοποιήσουν σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπο του, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξκό των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο τους αποστρατείας του,
τους προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του ν.1400/73 (Μέρος
VI).
(6) Στοιχεία εκπροσώπησης, για τους εκπροσώπους τους,
τους οποίους παρέχουν το δικαίωµα να εκπροσωπούν τον προσφέροντα για τους
σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού και να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο
(Μέρος ΙΙ).

./.
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(7)

∆ήλωση ότι:

(α) ∆εν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Μέρος VI).
(β) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο
των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς
το ∆ηµόσιο τοµέα (Μέρος VI).
(γ) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία (Μέρος VI).
β.

Αποδεικτικό έγγραφο νοµιµοποίησης του προσφέροντος.

γ.
Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε
τους ειδικούς όρους της παρούσας.
2.
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα
απορρίπτονται.
Άρθρο 7ο
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» - Προσφερόµενες Τιµές
1.
Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο - αντίγραφο) επί ποινής απόρριψης.
2.
Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, ενώ σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόµενη τιµή.
3.
Οι προµηθευτές θα πρέπει να συντάξουν την οικονοµική προσφορά
(έκπτωση επί της εκατό (%) επί της εκάστοτε ισχύουσας χονδρικής τιµής του δελτίου τιµών της επίσηµης κρατικής διατίµησης φαρµάκων), λαµβάνοντας υπόψη και
τις διατάξεις των ισχυουσών αγορανοµικών διατάξεων.
4.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδε-

5.

∆εν επιτρέπονται και απορρίπτονται οι εναλλακτικές προσφορές.

κτες.

6.
Οι οικονοµικές προσφορές, επί ποινής απόρριψης, δεν πρέπει να
έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ισότιµες και Ισοδύναµες Προσφορές
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονοµικών φορέων.
./.

ΑΔΑ: 7ΝΓΠ6-ΖΞΟ

18PROC003575940 2018-08-17
A-7

ΑΡΘΡΟ 9ο
Τεχνικοί Όροι
1.
Τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα πρέπει να πληρούν τους όρους της
φαρµακευτικής νοµοθεσίας στην Ελλάδα.
2.
Τα φαρµακευτικά προϊόντα πρέπει να κυκλοφορούν νόµιµα στην Ελλάδα και να είναι όµοια µε αυτά του ελεύθερου εµπορίου. Επιπλέον, δεν πρέπει
να φέρουν την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ».
3.
Τα προϊόντα που θα παραδίδονται πρέπει να είναι πρόσφατης παρασκευής και η ηµεροµηνία λήξης τους τουλάχιστον ένα (1) χρόνο µετά από την
παράδοση.
4.
Ο προµηθευτής υποχρεούται, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας
κυκλοφορίας κάποιου προϊόντος, να δεχθεί την επιστροφή του και να εκδώσει πιστωτικό τιµολόγιο. Επίσης, υποχρεούται να κάνει αποδεκτή την επιστροφή φαρµάκων που έληξαν ή λήγουν στο τρέχον εξάµηνο του έτους, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296Α/2003), στη χονδρική τιµή
κτήσης. Επιπλέον, ο προµηθευτής υποχρεούται, µε τη λήξη της παρούσης, να παραλάβει όλες τις ποσότητες φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων που λήγουν το τρέχον και το επόµενο εξάµηνο.
5.
Ο προµηθευτής υποχρεούται σε περίπτωση κατά την οποία παρατηρηθεί αλλοίωση σε κάποιο εµπόρευµα, να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωθείσα
ποσότητα µε άλλη που πληροί τους όρους κυκλοφορίας.
6.
Η εκτιµώµενη αξία των φαρµάκων που θα προµηθεύεται το Στρατιωτικό Φαρµακείο Αθηνών (Σ.Φ.Α.)/Υποκατάστηµα Ξάνθης από τη Φαρµακαποθήκη
ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) ετησίως περίπου,
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Άρθρο 10ο
Εγγυήσεις
1.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσηµη
µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προµηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).
2.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης:

α.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί, o προµηθευτής είναι υποχρεωµένος vα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%, επί του συνολικού µισθώµατος, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν µε αίτησή του, µετά την πλήρη
./.
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και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο άρθρο 72 του ν.4412/16.
β.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από το συνολικό χρόνο διάρκειας της σύµβασης.
γ.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µε την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων µετά τη λήξη της σύµβασης και την
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Απόρριψη Προσφορών
1.
Η αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά, για
οποιοδήποτε λόγο ο οποίος συνιστά παράβαση/απόκλιση από τους όρους της
παρούσας διακήρυξης και το Ν4412/2016, ιδίως τα άρθρα 92 έως 100 και 102 έως
104, όπως ενδεικτικά, προσφορά:
α.
Η οποία περιήλθε στη IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ εκπρόθεσµα, δηλαδή µετά την προθεσµία υποβολής προσφορών.
β.
Η οποία έχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά
την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το Ν4412/2016, άρθρο
102.
γ.
Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε το Ν4412/2016, άρθρο 102.
δ.
Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
ε.

Υπό αίρεση.

στ.

Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής.

ζ.

Με χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ζητούµενο στη διακήρυξη.

η.
Με χρόνο υλοποίησης της προµήθειας µεγαλύτερο από το ζητούµενο στη διακήρυξη.
θ.
Με έκπτωση επί τις εκατό (%) που έχει ξύσµατα, σβησίµατα,
προσθήκες ή διορθώσεις.
ι.
Με χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης µικρότερο από
τον καθορισµένο στη διακήρυξη.

./.
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ια. Η οποία περιέχει οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σε οποιοδήποτε µη επιτρεπτό σηµείο της προσφοράς, όπως στα έγγραφα των δικαιολογητικών συµµετοχής κλπ.
ιβ. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο που απορρέει από την παρούσα
διακήρυξη και το Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Αποσφράγιση Προσφορών
1.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τους όρους του διαγωνισµού.
2.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, παρουσία των
προσελθόντων εκείνων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.
3.
Προσφορές που αποστέλλονται και περιέρχονται στη IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ
εκπρόθεσµα, δηλαδή µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες.
4.

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:

α.
Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των
δικαιολογητικών συµµετοχής. Μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή
οι φάκελοι και όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.
β.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,
αλλά µονογράφονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή, προκειµένου να αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως από την Επιτροπή.
γ.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων,
δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες.
5.
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς
και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και
σφραγίζει.
6.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται από την
Επιτροπή, κατά την ορισθείσα από εκείνη ηµεροµηνία και ώρα, µονογράφονται και
σφραγίζονται.
Όσοι δικαιούται να παραβρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
7.
των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, καθώς και των εκπτώσεων επί τις εκατό (%) που προσφέρθηκαν.
./.

ΑΔΑ: 7ΝΓΠ6-ΖΞΟ

18PROC003575940 2018-08-17
A-10

Η υποβολή ή πρόκριση µόνο µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα
8.
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης,
χωρίς αυτό να αποτελεί δέσµευση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δύναται να
ακυρώσει οριστικά ή να επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία, όπως ενδεικτικά
σε περιπτώσεις ασύµφορων τιµών, µη ύπαρξης συγκριτικού αρχείου τιµών, προς
επιδίωξη ευρύτερης συµµετοχής και ανταγωνισµού, µε σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικών τιµών και προάσπισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου κλπ, σύµφωνα
µε το Ν.4412/2016, άρθρο 106.
9.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής και
των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία συνεδρίαση κατά την
κρίση όπως Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού.
10. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση
του αποφαινόµενου οργάνου όπως Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται µε
µέριµνα όπως όπως προσφέροντες ή όπως συµµετέχοντες. Κατά όπως ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, άρθρο 127.
Άρθρο 13ο
Κρίσεις Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή όπως Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση είτε την µαταίωση των αποτελεσµάτων
του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Ματαίωση – Επανάληψη ∆ιαγωνισµού
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση όπως
1.
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα ν’ αποφασίσει σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, άρθρο 106, τη διακοπή, µετάθεση, µαταίωση ή ακύρωση του διαγωνισµού:
α.

Αν η διαδικασία αποβεί άγονη.

β.
Αν κανένας από όπως προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή όπως σύµβασης.
γ.
Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή.
δ.
Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση
όπως σύµβασης.
ε.

Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί µη συµφέρουσα από οικονο-

µική άποψη.

./.
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στ. Για όπως λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως ενδεικτικά δηµόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.
ζ.

Για λοιπούς λόγους που προβλέπονται από την κείµενη νοµο-

θεσία.
2.
Η µαταίωση ή ακύρωση µπορεί να αφορά ολόκληρο το αντικείµενο
της σύµβασης ή τµήµα αυτής.
3.
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα ν’ αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης:
α.
Την επανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας ή οποιασδήποτε
φάσης αυτής, µε τροποποίηση ή µη των όρων της.
β.
Την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 και 32, του
Ν.4412/2016, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο
4.
της διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να
αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η
παράλειψη.
ΑΡΘΡΟ 15ο
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν από την υπογραφή της
1.
σύµβασης, µε έγγραφη ειδοποίηση από την Υπηρεσία ο προµηθευτής στον οποίο
κατακυρώνεται ο διαγωνισµός πρέπει να παραδώσει τα σχετικά δικαιολογητικά
των άρθρων 80 και 82 του Ν.4412/2016, από τα οποία αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 και η
πλήρωση των κατά περίπτωση ζητούµενων από τη διακήρυξη απαιτήσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016. Αναλυτικά:
α.
Απόσπασµα σχετικού µητρώου, όπως ποινικού µητρώου, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ.2, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016, από το
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 73, του Ν.4412/2016. Το
εν λόγω απόσπασµα υποχρεούνται να προσκοµίζουν και τα πρόσωπα τα οποία
είναι µέλη διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του προµηθευτή ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύµφωνα µε το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73.
β.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης,
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής
./.
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τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό.
γ.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω
δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
δ.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
ε.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του
ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
στ. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία η οποία θα ανέρχεται στο 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, η οποία
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης.
ζ.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και σε αντιστοιχία µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
διακήρυξης.
Τα δικαιολογητικά /αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική
2.
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Ενστάσεις-Προσφυγές
1.
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
2.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) µέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η
3.
προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) µέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
./.
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4.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση υποβολής ένστασης µε τηλεοµοιοτυπία (fax), από
5.
τους προµηθευτές, αυτή δεν θα λαµβάνονται υπόψη, παρά µόνο εάν επακολουθήσει από την τηλεοµοιοτυπία (fax) η υποβολή του επιβεβαιωτικού πρωτοτύπου
της ένστασης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 528/23-8-1999/Γνωµοδότηση του
προέδρου ΝΣΚ και την Αρ. Πρωτ. Π1/4880/15-9-1999/Υπουργείο Ανάπτυξης
/ ΓΓΕ / Γ∆ΚΤ /∆ΠΠ.
6.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
7.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσµίας
δέκα ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως προδικαστική
8.
προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε
άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
Άρθρο 17ο
Παράδοση - Παραλαβή υλικών
Η προµήθεια των ειδών θα γίνεται καθηµερινά, ανάλογα µε τις ανά1.
γκες του Σ.Φ.Α./Υποκαταστήµατος Ξάνθης, κατόπιν γραπτής εντολής προµήθειας.
Η παραγγελία θα δίδεται στις 8:00 ή στις 14:00 και τα εµπορεύµατα θα παραδίδονται έως τις 12:30 της ίδιας ηµέρας ή 10:00 της εποµένης αντίστοιχα.
2.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα φαρµακευτικά
ιδιοσκευάσµατα και είδη φαρµακείου µε κατάλληλη συσκευασία, που να εξασφαλίζει την αποφυγή φθορών κατά τη διακίνησή τους.
3.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην έδρα του
Σ.Φ.Α./Υποκαταστήµατος Ξάνθης, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή και θα συνοδεύεται από τιµολόγιο και δελτίο αποστολής.
4.
Ο έλεγχος της ποιότητας και η ποσοτική παραλαβή των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων και συναφών ειδών θα γίνεται από τους Αξκούς του Φαρµακείου στην έδρα του Σ.Φ.Α./Υποκαταστήµατος Ξάνθης, παρουσία του προµηθευτή
ή του νόµιµου εκπροσώπου του.
5.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καλύπτει πλήρως τον αγοραστή όσον αφορά το είδος των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων και συναφών
ειδών, καθώς επίσης και την ποσότητα που αιτείται. Σε περίπτωση που αποδειχθεί

./.
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ότι τυχόν έλλειψη αυτών οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή και δεν είναι γενική, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και λύεται η σύµβαση.
Άρθρο 18ο
Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά - Κρατήσεις – Απαλλαγές
1.
Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται
στην κατακυρωτική απόφαση της προµήθειας, µε απ’ ευθείας πληρωµή του εργολήπτη από την διαχείριση χρηµατικού του ΣΦΑ και µε βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α.

Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής

β.

Τιµολόγιο επί πιστώσει από τον προµηθευτή.

γ.

Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.

δ.
κής Ασφάλισης.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από το Φορέα Κοινωνι-

Η πληρωµή – εξόφληση του προµηθευτή ή του νόµιµου εκπροσώ2.
που του (µε εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο αναλόγως του εισπραχθέντος ποσού),
θα γίνεται συγκεντρωτικά ανά µήνα και σε διάστηµα µέχρι δύο (2) µηνών από της
εκδόσεως του πρώτου τιµολογίου του µήνα για το οποίο πρέπει να πληρωθεί ο
προµηθευτής.
3.
Ο προµηθευτής υποχρεούται βάσει του Ν.2198/94 σε παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας.
Το ΣΦΑ απαλλάσσεται από τις κρατήσεις υπέρ Πανελλήνιου Φαρµα4.
κευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.).
Άρθρο 19ο
Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις
1.
Έκπτωτος κηρύσσεται ο προµηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, σε περίπτωση που:
α.
Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την κατακύρωση.
β.

∆εν υποβάλλει τα απαιτούµενα για την κατακύρωση δικαιολογη-

τικά.
γ.
Υποβάλλει δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται η µη
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής.
2.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσµία
που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτή.
./.
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Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
3.
και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά.
4.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
203 του Ν.4412/2016.
5.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή την σύµβαση, όταν:
α.
Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
β.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

6.
Αν ο προµηθευτής φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
7.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016, ο
προµηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που θα προκύψει εις βάρος του Στρατιωτικού Φαρµακείου Αθηνών από τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 20ο
Ανωτέρα Βία
Αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας, ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται
1.
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση.
2.
Η απόδειξη της ανωτέρω βίας βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν ανωτέρω βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 21ο
Ειδικοί - Λοιποί Όροι
1.

∆εν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύµβασης.

2.
Για ό,τι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη και όλες οι λεπτοµέρειες για την καλή εκτέλεση της προµήθειας, διέπονται από τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου.
Σχης (ΥΙ) Ιωάννης Καβάσης
∆ντης ∆ΥΓ

Aκριβές Αντίγραφο

Τχης (ΥΦ) Ελένη Νάτσιου
Τµχης ∆ΥΓ/4ο
./.
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
«2» Οικονοµική Προσφορά (Υπόδειγµα)
«3» Φύλλο Συµµόρφωσης (Υπόδειγµα)
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IV ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/4ο
14 Αυγ 18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 1/2018
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi
και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι
δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας
σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, (ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο
«ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η») 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡ∆ΕΩΝ,Τ.Κ. 67100 Τηλ:2541035497,
Fax:2541035495.
ΤΧΗΣ (ΥΦ) Νάτσιου Ελένη
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Ανάδειξη φαρµακαποθήκης που θα προµηθεύει στο Στρατιωτικό Φαρµακείο Αθηνών (Σ.Φ.Α)/Υποκατάστηµα Ξάνθης (Η΄ Μερική ∆ιαχείριση) φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα και συναφή είδη, µε κριτήριο αποκλειστικά την υψηλότερη επί τοις εκατό (%) έκπτωση επί της εκάστοτε ισχύουσας χονδρικής τιµής του δελτίου τιµών της
επίσηµης κρατικής διατίµησης φαρµάκων.
Κωδ. CPV-33600000-6 του 401 ΓΣΝΑ,
σε εκτέλεση της Φ.600.163/16/148537/Σ.7238/15 Ιουν 18/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΥΓ/2ο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

./.
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii :
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέ- [
ας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ
του παρόντος µέρους και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και
υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθµό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων:

./.

] Ναι [

] Όχι [

] Άνευ αντικειµένου
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσηµο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
δ) [
επιλογής;

] Ναι [

] Όχι

Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο
µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε
θέση να προσκοµίσει βεβαίωση
ε) [ ] Ναι [ ] Όχι
πληρωµής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων:
Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:
[ ] Ναι [ ] Όχι
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης από κοινού µε άλλουςv;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα…):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.
./.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού
φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και
τον τόπο γέννησης:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή
στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση
(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό…):

./.
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο
µέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
[ ]Ναι [ ]Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το
µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή
οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού
φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται
ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς
φορείς.

./.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητεςxii·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
[ ] Ναι [ ] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από
τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο
ή τους λόγους της καταδίκης,
Ηµεροµηνία:
σηµείο-(-α):
λόγος(-οι):

β) Προσδιορίστε ποιος έχει
καταδικαστεί [ ]·
./.
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γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xvii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκανxviii:

[

./.

] Ναι [

] Όχι
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την πληρωµή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη
χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;

Απάντηση:
[

] Ναι [

] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:

α)

α)

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

β)

β)

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;

γ.

γ.

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
και δεσµευτική;

1) [
-[

] Ναι [
] Ναι [

] Όχι
] Όχι

1) [
-[

] Ναι [
] Ναι [

] Όχι
] Όχι

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης
ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:

γ.2)

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για
την καταβολή τους xx ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς

δ) [

./.

γ.2)

] Ναι [

] Όχι

δ) [

] Ναι [

] Όχι
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πληροφορίες

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων xxi :

./.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει [ ] Ναι [ ] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxii;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxiii :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxiv
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων:
./.

[

] Ναι [

] Όχι

[

] Ναι [

] Όχι
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Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµαxxv;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[

] Ναι [

] Όχι

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;

[

] Ναι [

] Όχι

[

] Ναι [

] Όχι

[

] Ναι [

] Όχι

[

] Ναι [

] Όχι

] Ναι [

] Όχι

] Ναι [

] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συµφερόντωνxxvi, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο
τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία
της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασηςxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες
[
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxviii κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
./.
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προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούµενης σύµβασης ,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[
[

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης
ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την
ανάθεση;

./.

] Ναι [
] Ναι [

] Όχι
] Όχι
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών
Απάντηση:
εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες
συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005xxix:
[ ] Ναι [ ] Όχι
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
[ ] Ναι [ ] Όχι
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:

./.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι:

α.
Αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
β. Τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – ΙΙΙ
ανωτέρω, καθώς και στα υπόλοιπα έγγραφα της υποβληθείσας Προσφοράς είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
ψευδών δηλώσεων.
γ. Η υποβληθείσα προσφορά έχει ισχύ για εκατόν ογδόντα (180)
ηµερολογιακές ηµέρες, µε έναρξη από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας
του διαγωνισµού.
δ.
∆εν θα χρησιµοποιηθεί σαν άµεσος ή έµµεσος αντιπρόσωπος,
µόνιµος ή σε εφεδρεία Αξκός των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του, όπως
προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του ν.1400/73.
ε.
Αποδέχοµαι την επιθεώρηση
αρµόδια επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

των

εγκαταστάσεων

από

στ. ∆εν µου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από διαγωνισµούς,
µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
ζ.
Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των
συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το
∆ηµόσιο τοµέα.
η.
Τα προσφερόµενα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα
σύµφωνα µε τους όρους της φαρµακευτικής νοµοθεσίας στην Ελλάδα.

είναι

θ.
Είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxxx, εκτός εάν :
(1) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.(Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα
στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση).

(2) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. (Στις περιπτώσεις επαναληπτικών
διαγωνισµών απαιτείται η εκ νέου αποστολή δικαιολογητικών/εγγράφων, καθόσον το σύνολο των εγγράφων του αρχικού διαγωνισµού αποστέλλονται στις
αρµόδιες Ελεγκτικές Αρχές και δεν βρίσκονται στην κατοχή της Αναθέτουσας Αρχής).
./.
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ι.
∆ίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στη IV/ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ και
στις προϊστάµενες αυτής Αρχές, προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς της παρούσας διακύρηξης.
Ηµεροµηνία, τόπος και υπογραφή(-ές):

Σχης (ΥΙ) Ιωάννης Καβάσης
∆ντης ∆ΥΓ

Aκριβές Αντίγραφο

Τχης (ΥΦ) Ελένη Νάτσιου
Τµχης ∆ΥΓ/4ο

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της
(του) µίας(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό
των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι
πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει
τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
vi Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται
στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική
επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”
vii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008, σ. 42).
ix Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).

./.
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xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης
Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε
το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής
και άλλες διατάξεις.".
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ).
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής
της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73
παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xviii Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
xix Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xx Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται
στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος
ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων
ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiii Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7).
xxiv Άρθρο 73 παρ. 5.
xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να
συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010.
xxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
xxvii Πρβλ άρθρο 48.
xxviii Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7).
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xxix Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014.
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ΙV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/4ο
14 Αυγ 18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 1/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «………………………»
(Συµπληρώνεται από την εταιρεία)

Aκριβές Αντίγραφο

Τχης (ΥΦ) Ελένη Νάτσιου
Τµχης ∆ΥΓ/4ο

Σχης (ΥΙ) Ιωάννης Καβάσης
∆ντης ∆ΥΓ
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IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/4ο
14 Αυγ 18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 1/2018
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
Α/Α
1
2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» (Γενικοί Όροι-Ειδικοί Όροι)
«Β»(Σχέδιο Σύµβασης)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Παρατήρηση:
Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει στη στήλη «Συµφωνία – Προτάσεις» να αναγράφει
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη λέξη «ΣΥΜΦΩΝΩ». Σε περίπτωση που δε συµφωνεί σε κάτι θα
αναγράφει τους λόγους λεπτοµερώς.

Aκριβές Αντίγραφο

Τχης (ΥΦ) Ελένη Νάτσιου
Τµχης ∆ΥΓ/4ο

Σχης (ΥΙ) Ιωάννης Καβάσης
∆ντης ∆ΥΓ
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IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
14 Αυγ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 1/2018
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1 /2018
Προµήθεια Φαρµάκων και ειδών Φαρµακείου σε µικροποσότητες για τις
ανάγκες ΣΦΑ/Υποκαταστήµατος Ξάνθης
Στην Ξάνθη σήµερα την ………… ηµέρα ………. , στο 212 ΚΙΧΝΕ
(Λευκού Πύργου, τηλ. 210 7236360), οι συµβαλλόµενοι από τη µια πλευρά ο Γενικός Αρχίατρος Τσάµης Νικόλαος, ∆ντης του 212 ΚΙΧΝΕ ενεργών ως εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε εκτέλεση της Φ.600.163/16/148537/Σ.7238/15
Ιουν 18/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΥΓ/2ο και µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 105 και 106 του
Ν.4412/16 και που στο εξής θα αποκαλείται για συντοµία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» αναθέτει από την άλλη πλευρά, στην εταιρεία «…………….» ΜΕ ΑΦΜ ………………..,
(∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ……) , ΤΚ …………, (περιοχή)….., τηλ. …………….., ,ο οποίος θα
αποκαλείται του λοιπού «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την υποχρέωση για προµήθεια φαρµάκων και ειδών φαρµακείου, στις εκάστοτε αναγκαίες ποσότητες µε ποσοστό έκπτωσης, …. επί τοις εκατό (%) στην τιµή χονδρικής πώλησης της ισχύουσας κρατικής διατίµησης µε τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Χρονική ∆ιάρκεια – Έναρξη Συµβάσεων
Ο «Αγοραστής» µε βάση τη Φ………. (κατακυρωτική ∆γή), αναθέτει στον
«Προµηθευτή» την προµήθεια ειδών φαρµακείου, στις εκάστοτε αναγκαίες ποσότητες µε ποσοστό έκπτωσης ….% στην τιµή χονδρικής πώλησης της ισχύουσας
κρατικής διατίµησης για τις ανάγκες του ΣΦΑ/Υποκαταστήµατος Ξάνθης. Η χρονική διάρκεια της Σύµβασης θα είναι για 1 έτος, µε έναρξη την ……… και λήξη
την ………… . Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα παράτασης, µονοµερώς, του
χρόνου ισχύος της σύµβασης για τρεις (6) µήνες , και για επιπλέον τρεις (6) µήνες
µε κοινή συναίνεση των συµβαλλοµένων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Παράδοση – Παραλαβή
1.
Η προµήθεια των ειδών θα γίνεται καθηµερινά, ανάλογα µε τις ανάγκες του ΣΦΑ/Υποκαταστήµατος Ξάνθης, κατόπιν γραπτής εντολής προµήθειας
(φαξ : 2541084629) , η οποία θα δίνεται καθηµερινά µέχρι την 08:30 και θα εκτελείται µέχρι την 12:30 της ίδιας ηµέρας ή στις 14:00 και θα παραδίδονται στις
10:00 την επόµενη.
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2.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα ιδιοσκευάσµατα είδη φαρµακείου µε κατάλληλη συσκευασία, που να εξασφαλίζει την αποφυγή φθορών κατά τη διακίνησή τους.
3.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στο ΣΦΑ/Υποκατάστηµα Ξάνθης,
µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή και θα συνοδεύεται από
Τιµολόγιο και ∆ελτίο Αποστολής.
4.
Ο έλεγχος της ποιότητας και η ποσοτική παραλαβή των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων και συναφών ειδών θα γίνεται από τους Αξκούς του Φαρµακείου στην έδρα του ΣΦΑ/Υποκαταστήµατος Ξάνθης, παρουσία του προµηθευτή ή
του νόµιµου εκπροσώπου του.
5.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καλύπτει πλήρως τον αγοραστή όσον αφορά το είδος των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων και συναφών
ειδών, καθώς επίσης και την ποσότητα που αιτείται. Σε περίπτωση που αποδειχθεί
ότι τυχόν έλλειψη αυτών οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή και δεν είναι
γενική, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και λύεται η σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικοί Όροι
1.
Τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα πρέπει να πληρούν τους όρους
της Φαρµακευτικής Νοµοθεσίας Στην Ελλάδα.
Τα φαρµακευτικά προϊόντα πρέπει να κυκλοφορούν νόµιµα στην
2.
Ελλάδα και να είναι όµοια µε αυτά του ελεύθερου εµπορίου. Επιπλέον, δεν πρέπει
να φέρουν την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ».
Τα προϊόντα που θα παραδίδονται πρέπει να είναι πρόσφατης πα3.
ρασκευής και η ηµεροµηνία λήξης τους τουλάχιστον ένα (1) χρόνο µετά από την
παράδοση.
4.
Ο προµηθευτής υποχρεούται , σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας
κυκλοφορίας κάποιου προϊόντος, να δεχτεί την επιστροφή του και να καταβάλλειπιστώνοντας στο ΣΦΑ την αξία του, εκδίδοντας πιστωτικό τιµολόγιο. Επίσης υποχρεούται να κάνει αποδεκτή την επιστροφή φαρµάκων που έληξαν ή λήγουν στο
τρέχον εξάµηνο του έτους, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 3804 /
2003 (ΦΕΚ 296Α/2003), στη χονδρική τιµή κτήσης. Επιπλέον, ο προµηθευτής υποχρεούται, µε τη λήξη της παρούσης, να παραλάβει όλες τις ποσότητες φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων που λήγουν το τρέχον και το επόµενο εξάµηνο.
5.
Ο προµηθευτής υποχρεούται σε περίπτωση κατά την οποία παρατηρηθεί αλλοίωση σε κάποιο εµπόρευµα , να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωθείσα
ποσότητα µε άλλη που πληροί τους όρους κυκλοφορίας .Σε περίπτωση αλλοίωσης των εµπορευµάτων µε υπαιτιότητα του αγοραστή µετά την παράδοσή του στις
εγκαταστάσεις του (ΣΦΞ) και την παραλαβή τους από τον υπεύθυνο προς τούτο
άτοµο, τα εµπορεύµατα θα αντικατασταθούν µόνο εάν γίνουν αποδεκτά από την
προµηθεύτρια εταιρεία.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά – Κρατήσεις - Απαλλαγές
1.
Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται
στην κατακυρωτική απόφαση της προµήθειας, µε απ’ ευθείας πληρωµή του προµηθευτή από την ∆χση Χρηµατικού του ΣΦΑ και µε βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α.

Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

β.

Τιµολόγιο επί πιστώσει από τον προµηθευτή

γ.

Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας

δ.
κής Ασφάλισης.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από το Φορέα Κοινωνι-

2.
Η πληρωµή – εξόφληση του προµηθευτή ή του νόµιµου εκπροσώπου του (µε εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο αναλόγως του εισπραχθέντος ποσού),
θα γίνεται συγκεντρωτικά ανά µήνα και σε διάστηµα µέχρι δύο (2) µηνών από της
εκδόσεως του πρώτου τιµολογίου του µήνα για τον οποίο πρέπει να πληρωθεί ο
προµηθευτής.
3.
Ειδικότερα, κατά τη λήξη της παρούσας σύµβασης, να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα από τον υπεύθυνο διαχειριστή ώστε, πριν την τελική εξόφληση, να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επιστροφές ληξιπρόθεσµων φαρµάκων και φαρµακευτικών ειδών, προκειµένου να µην εµφανιστεί πιστωτικό υπόλοιπο προς τον προµηθευτή.
Ο προµηθευτής υποχρεούται βάσει του Ν.2194/94 σε παρακράτηση
4.
Φόρου Εισοδήµατος ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας.
5.
Το ΣΦΑ απαλλάσσεται από τις κρατήσεις υπέρ Π.Φ.Σ. (Πανελλήνιου
Φαρµακευτικού Συλλόγου).
ΑΡΘΡΟ 5ο
Απόρριψη και Αντικατάσταση
1.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης µέρους ή του συνόλου των υπό
παραλαβή ειδών της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε µε άλλη που να
ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσης. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προµηθευτή µε µέριµνα και δαπάνη του, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την προσκόµιση των νέων ειδών, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης για την αιτία αυτή, προσκοµίζοντας τα αντίστοιχα πιστωτικά τιµολόγια.
2.
Για το επιπλέον χρονικό διάστηµα που απαιτείται, αφότου έληξε ο
συµβατικός χρόνος παράδοσης, ο προµηθευτής θεωρείται εκπρόθεσµος και υπόκειται στις κυρώσεις, που προβλέπονται από την παρούσα.

./.
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3.
Αν τελικά ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που τάχθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Κήρυξη Προµηθευτή ως Έκπτωτου – Κυρώσεις
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν παραδώσει τα υλικά, που α1.
νέλαβε να προµηθεύσει, µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται στην παρούσα
σύµβαση ή σε περίπτωση απόρριψης των υλικών και µη αντικατάστασης τους µέσα στις καθορισµένες προθεσµίες ή σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της σύµβασης αυτής, το ΣΦΑ µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να κηρύξει
έκπτωτο τον προµηθευτή µε απλή απόφαση.
2.
Η κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου, έχει τις παρακάτω συνέπειες αθροιστικά ή διαζευκτικά:
α.
Έκπτωση από την επ’ ονόµατι του κατακύρωση και από κάθε
δικαίωµα γενικά που απορρέει από αυτή.
β.

Κατάπτωση της εγγυοδοσίας 100% υπέρ ΜΤΣ.

γ.
Προµήθεια του υλικού από το δεύτερο µειοδότη, ή από τον επόµενο σε περίπτωση άρνησής του, ή µε νέο διαγωνισµό ή και χωρίς διαγωνισµό,
εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιβάλλουν, καταλογίζοντας σε βάρος του
έκπτωτου κάθε διαφορά τιµής, στην περίπτωση που η προµήθεια του υλικού γίνει
µε τιµή µεγαλύτερη από τη συµβατική και εισπράττοντας την, είτε από το λαβείν
του προµηθευτή είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ∆ηµοσίων Εσόδων.
δ.
Εφαρµογή κυρώσεων λόγω καθυστέρησης της παράδοσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 207 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 7ο
∆ιαιτησία – Εκδίκαση ∆ιαφορών
1.
Σε περίπτωση απορρίψεως έως όλων ή µέρους των υπό παραλαβή
φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων ή ειδών φαρµακείου και εφόσον ο προµηθευτής
δεν συµφωνεί µε την απόφαση της επιτροπής παραλαβής, έχει δικαίωµα να ζητήσει µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την υπογραφή του πρωτοκόλλου απορρίψεως
την παραποµπή υποθέσεως στην δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής.
2.
Η αίτηση για παραποµπή στη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής
υποβάλλεται εγγράφως στο ΣΦΑ και τα έξοδα βαρύνουν τον προµηθευτή.
3.
Η απόφαση της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής (είτε η σύστασή της έγινε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από αίτηση του προµηθευτή) είναι υποχρεωτική και δεσµεύει και τους συµβαλλόµενους, οι οποίοι παραιτούνται από
κάθε περαιτέρω προσφυγή σε διοικητικά και άλλα ένδικα µέσα.
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Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά την διάρκεια ισχύος της παρού4.
σας σύµβασης (ή και µετά την λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν), µεταξύ του
ΣΦΑ/Υποκαταστήµατος Ξάνθης και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) στην εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και
την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λύσης της, επιλύεται κατ’ αρχήν ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως
της, από το Στρατιωτικό Φαρµακείο Αθηνών, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να
απευθύνει σχετική αίτηση.
5.
Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνο για την οµαλή εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, καθώς και για τυχόν εκδικάσεις διαφορών είναι το Στρατιωτικό
Φαρµακείο Αθηνών (ΣΦΑ).
ΑΡΘΡΟ 8ο
Εξαιρέσεις από την Επιβολή Κυρώσεων – Ανώτερη Βία
1.
∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή εφόσον διαπιστωθεί
«Ανώτερη Βία» από την οποία προκαλείται αδυναµία παράδοσης του υλικούεργασίας µέσα στο συµβατικό χρόνο.
2.

Ως περιπτώσεις ανώτερης βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α.
Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή
β.
Πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή
που να προκλήθηκε όχι από τη δική του ευθύνη
γ.

Πληµµύρα

δ.

Σεισµός

ε.

Πόλεµος

στ. ∆ιακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη στα µηχανήµατα που βεβαιώνεται από αρµόδιους και εφ’ όσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση
της συµβάσεως από τον ίδιο τον προµηθευτή ή από υποκατασκευαστή του ή από
προµηθευτή πρώτων υλών.
ζ.

Εµπορικός αποκλεισµός Μεταφορών

η.

Εµπορικός αποκλεισµός Εισαγωγών

3.

Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον προµηθευτή.

4

Ο προµηθευτής που επικαλείται ανώτερη βία υποχρεούται να:

α.
Αναφέρει µε έγγραφο στη Υπηρεσία το γεγονός ή τα γεγονότα
που προκάλεσαν την ανώτερη βία µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την εκδήλωσή
τους, σε περίπτωση δε που διαρκούν και από την λήξη τους.
./.
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β.
Προσκοµίζει βεβαίωση από αρµόδια Κυβερνητική Αρχή που να
επιβεβαιώνει τα γεγονότα που αναφέρει ο προµηθευτής καθώς και τις επιπτώσεις
τους στην εκτέλεση της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης - εγγυοδοσία
Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» στον οποίο έγινε η αναγγελία της κατακύρω1.
σης της σύµβασης πλαίσιο - προµήθειας κατέθεσε εγγυητική επιταγή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, µε αριθµό..……………., της……………… Τράπεζας, συνολικού ποσού ……….€.
Η παραπάνω εγγυητική επιταγή θα επιστραφεί στον προµηθευτή µε2.
τά την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του, καθίσταται ανίσχυρη µε
την επιστροφή της στην Τράπεζα ή µε βάση έγγραφη δήλωση του ΣΦΑ.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Τελικές ∆ιατάξεις
Αποκλείεται ο προµηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώµατα και τις υπο1.
χρεώσεις του, ολικά ή µερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται,
εφόσον συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών η τροποποίηση της αρχικής σύµβασης προµήθειας λαµβανοµένων υπόψη των όρων αυτής και του ισχύοντος νοµικού πλαισίου.
Κάθε διαφορά για την ερµηνεία και εκτέλεση της σύµβασης ή παραγ2.
γελίας των προµηθευτών και των Ενόπλων ∆υνάµεων λύνεται, εφόσον από την
κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από το δικαστήριο της
περιοχής που συνάχθηκε η σύµβαση, µε εφαρµογή του Ελληνικού ∆ικαίου.
3.
Τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου των Ενόπλων ∆υνάµεων, των οργανισµών και των εκµεταλλεύσεων γενικά
των Ενόπλων ∆υνάµεων, που προκύπτουν από κάθε αιτία, επειδή δεν εφαρµόστηκαν οι όροι συµφωνιών και συµβάσεων, εισπράττονται από όσα το ∆ηµόσιο
οφείλει στον προµηθευτή για οποιαδήποτε αιτία και εάν αυτά είναι ανεπαρκή,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου για την είσπραξη δηµοσίων εσόδων.
4.
Η σύµβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο στηρίζεται,(διαπραγµατεύσεις, προσφορές κλπ) εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συµβαλλόµενους.
5.
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που
θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών,
φόρων, τελών κ.λ.π και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση
στην ποιότητα, στην τιµή και στο χρόνο παράδοσης των ειδών.
6.
Οποιαδήποτε αλλαγή στις διατάξεις τιµολόγησης των φαρµάκων που
αφορά στην παροχή ποσοστού έκπτωσης από τις φαρµακαποθήκες προς τα
φαρµακεία, θα αποτελεί αιτία επαναδιαπραγµάτευσης µε τους προµηθευτές, µε
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σκοπό την τροποποίηση των όρων των συµβάσεων σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο
νέο νοµικό πλαίσιο.
7.
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν-∆-Α 3/2005
(Περί Παροχής Υγειονοµικής Περιθάλψεως και ∆ιευθύνσεως Υγειονοµικού Υλικού
υπό των Μονάδων Σ.Ξ. σε Τρίτους) και του Ν.4412/16.
Αφού συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί
8.
και µετά την ανάγνωσή της υπεγράφη από τους συµβαλλόµενους. Από τα πρωτότυπα αυτά, ένα απεστάλη στο ΣΦΑ, ένα απεστάλη στο ΣΦΑ/Υποκατάστηµα Ξάνθης, ένα παρέµεινε στο 212 ΚΙΧΝΕ και ένα έλαβε ο προµηθευτής.
Η προµήθεια αφορά σε είδη που απαιτούνται σε µικροποσότητες
9.
(1-10 εµβαλάγια) και είναι ασύµφορη η δηµιουργία αποθέµατος. Το ΣΦΑ διατηρεί
το δικαίωµα της προµήθειας φαρµάκων και λοιπών ειδών από τους φαρµακευτικούς οίκους ή αντιπροσώπους αυτών.
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