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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΥΝΟΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το αυτοχρηματοδοτούμενο ΝΠΔΔ με την επωνυμία
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής
(εφ’ εξής: ΦΣΑ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή Παρόχου που θα αναλάβει με σύμβαση ορισμένου
χρόνου την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης της πληροφοριακής _

διαδικτυακής πύλης https://fsa-efimeries.grκαι των αντίστοιχων εφαρμογών φορητών
συσκευώνFSA-Efimeries σε Android και iOS και για φορητές συσκευές, για την
αναζήτηση εφημεριών των φαρμακείων της δυνάμεώς του ως εξειδικεύεται στους ειδικούς
όρους της παρούσας.
Για την επιλογή Παρόχου θα αξιολογηθεί η οικονομική προσφορά και η εμπειρία κάθε
υποψηφίου, με συντελεστές βαρύτητας 70% και 30%, αντίστοιχα.
Η πρόταση κάθε υποψηφίου, επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, θα πρέπει:
α. να απαρτίζεται από τρεις (3) επιμέρους υποφακέλους Α4,και συγκεκριμένα: 1ον/
το φάκελο των δικαιολογητικών και της οικονομικής εγγύησης που θα αναγράφει στην
εξωτερική πλευρά του «δικαιολογητικά-εγγύηση συμμετοχής», 2ον/ το φάκελο της
οικονομικής προσφοράς που θα αναγράφει στην εξωτερική πλευρά του «οικονομική
προσφορά» και 3ον/ το φάκελο των αποδεικτικών στοιχείων εμπειρίας που θα αναγράφει
στην εξωτερική πλευρά του «αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας».
β. οι τρεις (3) επιμέρους υποφάκελοι θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα
μεγαλύτερο φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο κλείσιμο με τη σφραγίδα του
υποψηφίου (εφ’ εξής εν συνόλω «προσφορά»)
Όλοι οι φάκελοι υπό α. και β. ανωτέρω θα υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο
του υποψηφίου στην ένωση/κόλληση του κλεισίματος και θα φέρουν την επαγγελματική
σφραγίδα του.
Η προσφορά του ευρύτερου φακέλου θα κατατεθεί στα γραφεία του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα (Μυλλέρου αρ. 1 και Αγησιλάου, 1ος όροφος)
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κατά τις ώρες 7:30 πμ έως 14:30 μμ και το αργότερο μέχρι την 14.30 μ.μ. της 30 ης
Σεπτεμβρίου 2022 (ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από κάθε υποψήφιο εγγυητικής
επιστολής Τραπέζης σε πρώτη ζήτηση με διάρκεια μέχρι την 31.12.2022 ή αντίστοιχης
επιταγής εκδόσεως αυτού του ιδίου εκ ποσού 5.000 € με ημερομηνία έκδοσης 31.12.2022,
εις διαταγήν του ΦΣΑ.
Η ανυπαρξία εγγυητικής επιστολής (ή επιταγής) καθιστά την προσφορά αυτοδικαίως άκυρη
ως απαράδεκτη.
Η εγγυητική επιστολή (ή η επιταγή) συμμετοχής στον διαγωνισμό κάθε υποψηφίου θα
κρατηθεί εις χείρας του ΦΣΑ μέχρι την υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο οπότε θα του
επιστραφεί ατόκως. Ειδικώς, η εγγυητική επιστολή (ή η επιταγή) του επιλεγέντος ως
Παρόχου θα του επιστραφεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αλλά
κατά τον αυτό χρόνο αυτός οφείλει να την αντικαταστήσει με άλλη, ισόποση
εγγυητική επιστολή ή επιταγή εις διαταγήν του ΦΣΑ, η οποία θα αποτελεί εγγύηση
καλής εκτέλεσης για την προσήκουσα, εμπρόθεσμη και σύμφωνα με την προσφορά
του παροχή υπηρεσιών, αλλά και την τήρηση της 12μηνης εγγυητικής ευθύνης από
την λήξη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Η εγγυητική επιστολή ή η επιταγή θα
επιστραφεί στον Ανάδοχο, άτοκα, με την παρέλευση 12 μηνών από την λήξη της
σύμβασης και την καλή λειτουργία του συστήματος, άλλως και σε περίπτωση μη
τήρησης οιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισμού, που κηρύσσονται όλοι ουσιώδεις, η
εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καταπίπτει υπέρ του ΦΣΑ ο οποίος δικαιούται να την
εισπράξει με μόνη τη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο, ο οποίος παρέχει με το παρόν
εξουσιοδότηση στο νόμιμο εκπρόσωπο του ΦΣΑ για την απ’ ευθείας είσπραξή της, ως
δίκαιη αποζημίωσή του και εύλογη ποινική ρήτρα χωρίς ανάγκη περαιτέρω ενεργειών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα
Κατερίνα Νιάρχου, στο τηλέφωνο 210 – 5243186.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαγωνισμός: Διαγωνισμός με βαρύνον κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά σε
ΕΥΡΩ.
Αντικείμενο: διαγωνισμός για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών
διαχείρισης και συντήρησης της πληροφοριακής διαδικτυακής πύλης https://fsaefimeries.grκαι των αντίστοιχων εφαρμογών φορητών συσκευώνFSA-Efimeries σε
Android και Ios για την αναζήτηση των εφημεριών των φαρμακείων του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Μυλλέρου 1 &
Αγησιλάου, 10436, Αθήνα
Διάρκεια του σύμβασης: 1.1.2023- 31.12.2025
Διάρκεια ισχύος των προσφορών: Τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
προκήρυξη και σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και τα παρακάτω
άρθρα, ως ακολούθως:
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής διαθέτει και διαχειρίζεται την πληροφοριακή
διαδικτυακή πύλη https://fsa-efimeries.grκαθώς και τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και
tablet, FSA-Efimeries σε Android και iOS , που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση των
εφημεριών των φαρμακείων της δύναμής του και τα οποία χρήζουν καθημερινής διαχείρισης
και συντήρησης.
Για την καταχώριση, επικαιροποίηση των εφημεριών και εν γένει τη διαχείριση της
απαιτούμενης ύλης ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής διενεργεί διαγωνισμό για την
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης σε καλή λειτουργία της
πληροφοριακής διαδικτυακής πύλης https://fsa-efimeries.gr καθώς και των εφαρμογών για
κινητά τηλέφωνα και tablet, FSA-Efimeries που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση των
εφημεριών των φαρμακείων της δύναμης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, με βασικό
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
λαμβανομένης υπόψιν και της εμπειρίας.
Η διαδικτυακή πύλη https://fsa-efimeries.grκαι οι εφαρμογές FSA Efimeriesπου
πρέπει να ενημερωθούν και συντηρηθούν αφορούν μηχανή αναζήτησης, από όπου ο
πολίτης μπορεί να αναζητήσει από ηλεκτρονικό υπολογιστή και φορητές ηλεκτρονικές
συσκευές αλλά και με σάρωση ειδικού QR code, που αναρτάται στις προθήκες των
φαρμακείων με συγκεκριμένα κριτήρια (περιοχή και ημερομηνία) φαρμακεία για την
εξυπηρέτησή του.
Η εφαρμογή παρέχει επίσης τη δυνατότητα εκτύπωσης των καρτελών των
εφημεριών όλων των περιοχών της Αττικής στους φαρμακοποιούς προς ανάρτηση στις
προθήκες των φαρμακείων. Η διαδικτυακή πύλη και οι εφαρμογές φιλοξενούνται σε
περιβάλλον Windows server 2016 και PostgreSQL 13.0 σε ευρωπαϊκό datacenter. To
Λογισμικό εφαρμογών αποτελείται από 3 διαφορετικές εφαρμογές. Είναι η εφαρμογή
διοικητικής υποστήριξης, η εφαρμογή δημοσίευσης στο κοινό και το API της διαδικτυακής
πύλης .
Με την συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο υποψήφιος κατανοεί και συμφωνεί
ανεπιφύλακτα ότι η υπάρχουσα διαδικτυακή πύλη (πλατφόρμα) και οι άνω εφαρμογές της
με το όλο το τεχνικό περιεχόμενό τους και με τα αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας ανήκουν εξ ολοκλήρου στον ΦΣΑ.
Οι υπηρεσίες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά κάθε
υποψηφίου αφορούν:
Ενημέρωση, επικαιροποίηση και καθ΄ημέρα διαχείριση και συντήρηση της πληροφοριακής
διαδικτυακής πύλης και των αντίστοιχων εφαρμογών.
Ειδικώτερα, ο Πάροχος θα καταχωρεί σε καθημερινή βάση στη διαδικτυακή πύλη όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή λειτουργίας της και ενδεικτικώς:
 τα στοιχεία που αφορούν τις καρτέλες διημερεύσεων – διανυκτερεύσεων των
φαρμακείων του κέντρου της Αθήνας (1.600 περίπου φαρμακεία) οι οποίες
καταγράφουν το πρόγραμμα εφημεριών για όλα τα φαρμακεία της περιοχής για τρία
έτη και τα οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν για τα έτη 2024 & 2025 (το 2023 είναι
ήδη καταχωρημένο).
 τα προγράμματα εφημεριών των υπολοίπων περιοχών της Αττικής που
κατατίθενται στον ΦΣΑ συνήθως ανά εξάμηνο ή τρίμηνο κάθε έτους.
Ο Πάροχος θα διατηρεί help desk 24/7, ώστε να παρέχει βοήθεια προς τους 3.500
φαρμακοποιούς, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς την εκτύπωση καρτελών, ή
μετάδοσης μέσω των οθονών τους των εφημεριών κ.ά.
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Ο Πάροχος θα αναλάβει την καλή λειτουργία της διαδικτυακής πύλης https://fsaefimeries.gr και των εφαρμογών FSA-Efimeries και την πλήρη αποκατάσταση σφαλμάτων
κώδικα που ενδεχομένως προκύψουν στις εφαρμογές της διαδικτυακής πύλης https://fsaefimeries.gr/ όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω όπως και στις εφαρμογές FSA-Efimeries
καθόλη τη διάρκεια του Έργου.
Ο Πάροχος θα αναλάβει την φιλοξενία της διαδικτυακής πύλης διαδικτυακής πύλης
https://fsa-efimeries.gr. Επιπλέον, για την καλή λειτουργία της διαδικτυακής πύλης
απαιτούνται :
 υπηρεσίες αποστολής emails (περίπου 10.000 αποστολές το μήνα),
 υπηρεσίες προβολής χαρτών (περίπου 600.000 προβολές χαρτών το μήνα)
 δυνατότητα εμφάνισης των εφημεριών της περιοχής στις οθόνες που λειτουργούν
στις προθήκες των φαρμακείων.
 μεταφόρτωση έκτακτων καθημερινών αλλαγών (μεταφορά φαρμακείων,
διαγραφές, έκτακτες αλλαγές κ.λ.π.)
Ο Πάροχος κατά τη λήξη της σύμβασης θα χορηγήσει εγγύηση συντήρησης για το
λογισμικό των εφαρμογών για τα έτη 2023-2024-2025 και εγγύηση καλής λειτουργίας για 12
μήνες μετά την λήξη της σύμβασης.
Ο Πάροχος του έργου δεν έχει δικαίωμα δημιουργίας και λειτουργίας άλλης ανάλογης
εφαρμογής, σχετικά με την ενημέρωση των εφημεριών των φαρμακείων της δύναμης του
ΦΣΑ για λογαριασμό του ή/και για λογαριασμό τρίτων, για διάστημα πέντε (5) ετών από τη
λήξη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (31.12.2025), χωρίς να προηγηθεί η έγγραφη
άδεια του ΦΣΑ.
Κατά τη λήξη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να
παραδώσει τις τεχνικές πληροφορίες ή/και τεχνικές εφαρμογές που πιθανώς αλλάχτηκαν ή
αναπτύχθηκαν από αυτόν στο σύστημα (πηγαίος κώδικας ή άλλες τεχνικές εφαρμογές που
αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της σύμβασης), τα εργαλεία που χρησιμοποίησε, την
τεκμηρίωση της εφαρμογής και ένα εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως για την συντήρηση και
χρήση της πύλης και των εφαρμογών της, αναγνωρίζοντας ότι ανήκουν εξ ολοκλήρου στον
Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής, συναινώντας ταυτόχρονα στην γνωστοποίησή τους σε
συνεργάτες του.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και
διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση
για το άνω έργο.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινοπραξιών (με ή άνευ νομικής προσωπικότητας καθώς και
ενώσεων εταιρειών).
Διάρκεια Έργου
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα είναι για τριάντα έξη (36) μήνες
που θα αρχίσουν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές πρέπει:
4.1. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που
αναφέρονται και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
4.2. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές και
προσθήκες άνευ μονογραφών.
Θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής.
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4.3. Οι προσφορές θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν αρίθμηση και μονογραφή σε κάθε
σελίδα ενός εκάστου επιμέρους υποφακέλου τους.
4.4. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις (με κεφαλαία):
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ (3 φάκελοι εντός ευρύτερου φακέλου)
- ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, αυτοχρηματοδοτούμενο ΝΠΔΔ
- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης της
πληροφοριακής διαδικτυακής πύλης https://fsa-efimeries.grκαι των αντίστοιχων
εφαρμογών φορητών συσκευώνFSA-Efimeries σε Android και iOS για την
αναζήτηση των εφημεριών των φαρμακείων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής"
Για την επιλογή Παρόχου θα ληφθεί υπόψη και θα αξιολογηθεί ο βαθμός ανταπόκρισης
των υποψηφίων σε όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόδειξη
της εμπειρίας.
Ο ΦΣΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό χωρίς
υποχρέωση αιτιολογίας ή να αποκλείσει οιονδήποτε υποψήφιο, ακόμα και τον μειοδότη,
ιδίως σε περίπτωση που από προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας με τον μειοδότη η
σύμβαση κρίθηκε μη επωφελής για τον ΦΣΑ, εάν το κρίνει απαραίτητο, με αιτιολογημένη
απάντησή του προς τον συγκεκριμένο υποψήφιο.
Η υποβολή προσφορών από τους υποψηφίους συνιστά πλήρη αποδοχή και
συνομολόγηση όλων των όρων της παρούσας εν συνόλω και παραίτηση από το δικαίωμα
προσφυγής κατά των όρων αυτής.

ΥΠΟΒΟΛΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α':
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις (3) ανεξάρτητους υπογεγραμμένους και
σφραγισμένους φακέλους:
Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα
περιλαμβάνει:
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/A' 75, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία
του διαγωνισμού και ότι ο υποψήφιος:
 δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
 δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990.
 δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων.
 δεν τελεί σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου
Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
 αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών, εφόσον του ζητηθούν, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα
αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
Β. Εγγυητική επιστολή/επιταγή
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Οι υποψήφιοι, θα καταθέσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εγγυητική
επιστολή τραπέζης ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ σε πρώτη ζήτηση ή ισόποση
επιταγή εκδόσεώς τους εις διαταγήν ΦΣΑ κατά τα ανωτέρω.
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ συγκεκριμένου Παρόχου θα
επιστρέφεται άμεσα στους λοιπούς μετέχοντες στον διαγωνισμό η κατατεθείσα εγγύηση
συμμετοχής (εγγυητική επιστολή ή επιταγή οπισθογραφημένη), η δε η εγγύηση του
επιλεγέντος υποψηφίου Παρόχου θα αντικαθίσταται με εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα
καταπίπτει άνευ άλλου υπέρ του ΦΣΑ σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου του
παρόντος ως δίκαιη αποζημίωση και εύλογη ποινική ρήτρα κατά τα ανωτέρω ειδικώτερα.
Σε περίπτωση που ο επιλεγείς υποψήφιος αρνηθεί μετά την κατακύρωση σε αυτόν
να υπογράψει τη σύμβαση και να συνάψει σύμβαση, η εγγύηση συμμετοχής του εκ
ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ θα καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ΦΣΑ, στον
οποίο θα περιέρχεται οριστικά το ποσό αυτό ως εύλογη ποινική ρήτρα και αποζημίωση.
2. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει:
1. Την προσφερόμενη τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Το ποσοστό Φ.Π.Α. και
3. Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
3. Φάκελο με την ένδειξη «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» », που θα περιλαμβάνει αποδεικτικά
συνεργασιών, ποιότητας, φερεγγυότητας και συστατικές επιστολές
ΜΕΡΟΣ Β':
1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για τριάντα (30) ημέρες από
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον επιλεγέντα υποψήφιο μπορεί
να γίνεται και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον
αυτός την αποδεχτεί εγγράφως.
2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
α ) Αποσφραγίζεται ο ευρύτερος φάκελος.
β) Αποσφραγίζεται έπειτα ο φάκελος με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Ελέγχεται η ύπαρξη και η νομιμότητα της εγγυητικής επιστολής
ή της επιταγής εντός του φακέλου. Σε περίπτωση ανυπαρξίας ή μη σύννομης
εγγύησης η προσφορά κηρύσσεται απαράδεκτη και δεν αποσφραγίζονται οι λοιποί
φάκελοι. Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν συμπεριλάβει όλα τα
αναφερόμενα ανωτέρω αποδεικτικά [υπεύθυνη δήλωση, εγγυητική επιστολή (ή
επιταγή) και τα αποδεικτικά των προϋποθέσεων].
γ) Αν υπάρχει η απαιτούμενη εγγύηση αποσφραγίζεται εν συνεχεία ο φάκελος με
τίτλο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η οικονομική προσφορά μονογράφεται ανά
σελίδα από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών για όσες περιπτώσεις κρίθηκαν απαράδεκτες, δεν αποσφραγίζονται.
δ) Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπ’ όψη η καθαρή αξία (χωρίς
Φ.Π.Α.).
2.2. Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό
γνωμοδοτικού χαρακτήρα ως προς την προτεινόμενη προσφορά, το οποίο
γνωστοποιεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών στο ΔΣ του ΦΣΑ προς έγκριση.
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2.3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από το ΔΣ ο επιλεγείς υποψήφιος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από τον Φ.Σ.Α., οφείλει να
υποβάλει στην Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται
και ελέγχονται από αυτήν:
1. 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 ο Μειοδότης δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, ο Μειοδότης είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
3. 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 ο Μειοδότης δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει εις το
ΔΣ του Φ.Σ.Α.
3. ΑΝΟΙΓΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την συσταθείσα για το σκοπό αυτό
Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης του ΦΣΑ. Η Επιτροπή θα υποβάλλει την εισήγησή της
στο Δ.Σ. του ΦΣΑ, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια
κατακύρωσης. Η Εισήγηση αυτή δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για το ΔΣ που μπορεί να
διαφοροποιηθεί αιτιολογημένα.
3.2. Η προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:
α) Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί,
β) Είναι εκπρόθεσμη,
γ) Δεν υποβληθούν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
δ) Δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τις προϋποθέσεις και
τα κριτήρια που έχουν τεθεί σε αυτή.
ε) Γίνεται για ένα μέρος μόνο του έργου.
4. ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η επιλογή του Παρόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα
γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Φ.Σ.Α..
5. ΡΗΤΡΕΣ
Για κάθε παράβαση των όρων του διαγωνισμού και των προδιαγραφών, αντίστοιχα
δε και της Σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Μειοδότη, θεωρούμενης ως παράβασης και
της έλλειψης ή μη προσήκουσας τήρησης οιασδήποτε εκ των ζητουμένων και εύλογα
προσδοκώμενων στο πλαίσιο των ως άνω ζητούμενων υπηρεσιών και προδιαγραφών, ο
Φ.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεως και αποζημιώσεως.
6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Το ΔΣ του Φ.Σ.Α. έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει ή όχι το διαγωνισμό κατά την
απόλυτη κρίση του, να τον αναβάλει, να τον ματαιώσει ή να τον επαναλάβει εφόσον π.χ. η
προσφορά είναι μόνο μία ή οι προσφορές που υποβληθούν κριθούν ασύμφορες ή
ακατάλληλες για τις υπηρεσίες που απαιτούνται.
7. ΕΚΧΩΡΗΣΗ και ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Απαγορεύεται η εκχώρηση καθώς και η ανάθεση υπεργολαβίας μέρους του έργου σε
τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και η εκχώρηση των υποχρεώσεων του
παρόντος.
8. ΡΗΤΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διευκρινίζεται ρητά ότι ο Πάροχος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για κάθε
γεγονός που μπορεί να αφορά στην παροχή ορθών πληροφοριών και καλής και διαρκούς
λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος, ενώ ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής δεν θα
φέρει καμία υποχρέωση και καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε, για τις πράξεις και τις
παραλείψεις του Παρόχου και των συνεργατών του.
Ο Πάροχος είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας και δεν δικαιούται να ενεργεί στο όνομα
και για λογαριασμό του ΦΣΑ.
Ο Πάροχος του έργου υποχρεούται να αποζημιώσει στο ακέραιο το νομικό πρόσωπο
και τους νομίμους εκπροσώπους του, τους συνεργάτες ή/και τους υπαλλήλους του σε
περίπτωση που εγερθούν εναντίον τους αξιώσεις ή διώξεις τρίτων σχετικά με το έργο και
ενδεικτικώς παραπλανητική ή εσφαλμένη καταχώριση, ή τους εγκαλέσουν για παραβίαση
της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας
9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις της συμμετοχής υποψηφίου στο διαγωνισμό ή της νομιμότητας
διενέργειάς του έως την κατακυρωτική απόφαση υποβάλλονται ενώπιον του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, το οποίο αποφαίνεται οριστικά εντός
ευλόγου χρόνου, αφού λάβει υπ’ όψιν του την μη δεσμευτική εισήγηση της Επιτροπής.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά εγγράφως και μόνο από τους
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είτε κατά την διάρκεια διεξαγωγής του είτε εντός 24 ωρών
από αυτόν.
10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα προκήρυξη:
α. θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Φ.Σ.Α.www.fsa.gr με δυνατότητα εκτύπωσης και
β. θα δημοσιευθεί και σε δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας ΑΥΓΗ &
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Αθήνα13.9.2022
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΣΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝOΓΛΟΥ

