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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το αυτοχρηματοδοτούμενο ΝΠΔΔ με την επωνυμία
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής
(εφ’ εξής: «Αναθέτουσα Αρχή» ή «ΦΣΑ»)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την τοποθέτηση
πιστοποιημένων κάδων στα φαρμακεία της δύναμής του, ήτοι των φαρμακείων του Νομού
Αττικής (πλην Πειραιώς και Τροιζηνίας), για τη ρίψη αποβλήτων εκ του εποχικού εμβολιασμού
και εκ της διενέργειας rapid test έναντι του Covid-19 και ακολούθως την αποκομιδή τους για
ανακύκλωση, με ασφαλή τρόπο με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και των κατοίκων
της περιοχής Αττικής.
H επιλογή Αναδόχου θα γίνει με κριτήρια οικονομικά (συντελεστής βαρύτητας 70%) και
ποιότητας/εμπειρίας του υποψηφίου όπου θα συνεκτιμηθούν με συντελεστή βαρύτητας 70%
και 30%, αντίστοιχα.
Η προσφορά που θα υποβληθεί από τους υποψηφίους θα απαρτίζεται από πέντε (5)
επιμέρους φακέλους μεγέθους Α4: α/ της τεχνικής προσφοράς που θα αναγράφει στην
εξωτερική πλευρά του «τεχνική προσφορά», β/ της οικονομικής προσφοράς που θα αναγράφει
στην εξωτερική πλευρά του «οικονομική προσφορά», γ/ των αποδεικτικών στοιχείων
ποιότητας και εμπειρίας που θα αναγράφει στην εξωτερική πλευρά του «αποδεικτικά
ποιότητας, δ/ της οικονομικής εγγύησης που θα αναγράφει στην εξωτερική πλευρά του
«εγγύηση» και ε/ των δικαιολογητικών που θα αναγράφει στην εξωτερική πλευρά
«δικαιολογητικά», οι οποίοι τους συνιστούν εν συνόλω την κατατιθέμενη προσφορά του
υποψηφίου (εφ’ εξής «προσφορά»).
Κάθε επιμέρους φάκελος θα είναι ασφαλώς κλειστός (κολλημένος) και θα φέρει επί του
σημείου του κλεισίματος τη νόμιμη σφραγίδα και την υπογραφή του νομίμου
εκπροσώπου του υποψηφίου.
Όλοι οι παραπάνω επιμέρους 5 φάκελοι θα τοποθετούνται σε ένα μεγαλύτερο φάκελο (εφ’
εξής «ο ευρύτερος φάκελος» ή ο «κυρίως φάκελος»), επίσης σφραγισμένο και υπογεγραμμένο
στο σημείο κόλλησης κατά τα ανωτέρω ισχύοντα για τους επιμέρους φακέλους, ο οποίος θα
κατατεθεί στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα
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(Μυλλέρου αρ. 1 και Αγησιλάου, 1ος όροφος) κατά τις ώρες 7:30 πμ έως 14:30 μμ και το
αργότερο μέχρι 5/11/2021 (ημέρα Παρασκευή)
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από κάθε υποψήφιο εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής Τραπέζης σε πρώτη ζήτηση ή αντίστοιχης επιταγής ποσού πέντε
χιλιάδων (5.000) €, εκδόσεως του ιδίου του υποψηφίου (και ουχί τρίτου προσώπου), εις
διαταγήν του ΦΣΑ και με διάρκεια μέχρι την 30.6.2022.
Η εγγυητική επιστολή (ή η επιταγή) συμμετοχής στον διαγωνισμό κάθε υποψηφίου θα
κρατηθεί εις χείρας του ΦΣΑ μέχρι την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα υποψήφιο, ενώ
ειδικώς για τον Ανάδοχο του έργου η εγγυητική επιστολή θα μετατραπεί σε εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης ή επιταγή καλής εκτέλεσης για την προσήκουσα,
εμπρόθεσμη και σύμφωνα με την προσφορά παράδοση των κάδων και την κατά τα
κατωτέρω προσήκουσα εκτέλεση του έργου δηλαδή με διάρκεια έως 30.6.2022 Η
εγγυητική επιστολή ή η επιταγή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο άτοκα
με την προσήκουσα εκπλήρωση του όλου έργου.
Σε περίπτωση μη τήρησης οιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισμού, που κηρύσσονται
όλοι ουσιώδεις, η εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του ΦΣΑ με μόνη τη γνωστοποίηση στον
Ανάδοχο, ως δίκαιη και συμφωνημένη αποζημίωσή του και εύλογη ποινική ρήτρα, χωρίς
ανάγκη περαιτέρω ενεργειών.
Η ανυπαρξία εγγυητικής επιστολής (ή επιταγής) καθιστά την προσφορά αυτοδικαίως άκυρη ως
απαράδεκτη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του
ΦΣΑ, κα Κατερίνα Νιάρχου, στο τηλέφωνο 210 – 5243186.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαγωνισμός: Διαγωνισμός με βαρύνον κριτήριο την προσφερόμενη τιμή
σε ΕΥΡΩ
(συντελεστής βαρύτητας 70%) και λήψη υπ’ όψιν της εμπειρίας- ποιότητας (συντελεστής
βαρύτητας 30%)
Αντικείμενο-Έργο: 1. Η τοποθέτηση πιστοποιημένων κάδων σε όλα τα φαρμακεία του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής για την ρίψη αποβλήτων από εποχικό εμβολιασμό. Η
τοποθέτηση των κάδων θα γίνει εντός δέκα ημέρών από την κατακύρωση του διαγωνισμού,
και η αποκομιδή τέλος Ιανουαρίου 2022. 2. Η τοποθέτηση πιστοποιημένων κάδων rapid test
κατά Covid -19 θα γίνει ταυτόχρονα με την τοποθέτηση των κάδων για την ρίψη των
αποβλήτων από την διενέργεια εποχιακού εμβολιασμού, σε όσα φαρμακεία διενεργούν τα εν
λόγω τεστ και η αποκομιδή μετά την ειδοποίηση του φαρμακείου κατευθείαν προς την εταιρεία
– ανάδοχο.
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Νομός Αττικής (πλην Πειραιώς και Τροιζηνίας)
Διάρκεια του Έργου: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021- ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
Διάρκεια ισχύος των προσφορών: 8 μήνες
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
προκήρυξη και την αναλυτική περιγραφή του έργου, ως ακολούθως:
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. 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 χωρίς
νομική προσωπικότητα).
Ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί με τους ειδικούς όρους που περιγράφονται στην
παρούσα και με αναλογική εφαρμογή των γενικών όρων διενέργειας των διαγωνισμών που
καθορίζονται από το ΠΔ 715/1979 και το ν. 4782/2021, ως ισχύουν.
2. Διάρκεια Έργου: 8μηνη (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021- ΙΟΥΛΙΟΣ 2022)
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν όλες ή κάποιες από τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: ISO
9001, ISO 14001, ΙSCC, BSOHSAS 18001.
4. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα από ασφαλή, πιστοποιημένα υλικά και
κατάλληλοι για το σκοπό που προορίζονται, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των
χρηστών, οι δε προδιαγραφές και πιστοποιήσεις τους θα αναφέρονται στον φάκελο των
αποδεικτικών στοιχείων ποιότητας/πιστοποιήσεων.
5. Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν κατά πάντα χρόνο ικανό και καλοσυντηρημένο
μηχανοκίνητο στόλο για την άμεση και εντός 48 ωρών από της ειδοποιήσεώς τους
αποκομιδή αποβλήτων και αντικατάσταση των κάδων ή/και των αναλωσίμων όπου
απαιτείται, ο δε στόλος τους θα περιγράφεται αναφέρεται στον φάκελο των αποδεικτικών
στοιχείων ποιότητας/πιστοποιήσεων.
6. Οι κάδοι ρίψης αποβλήτων εποχικού εμβολιασμού θα τοποθετηθούν σε όλα ανεξαιρέτως
τα φαρμακεία της δύναμης του ΦΣΑ που αριθμούν περίπου τα 3.150 και σε σημείο που θα
υποδείξει ο κάθε φαρμακοποιός και θα παραλαμβάνονται από το χώρο από προσωπικό
του Αναδόχου, το οποίο θα φέρει αντίστοιχο εξοπλισμό για την ασφάλειά του. Η
τοποθέτηση θα ισχύει και για όσα φαρμακεία νέα, ανοίξουν μέσα στο διάστημα που τρέχει
το πρόγραμμα με την προϋπόθεση να επικοινωνούν προσωπικά με την εταιρεία.
7. Οι κάδοι ρίψης αποβλήτων rapid test κατά covid-19 θα τοποθετηθούν μόνο στα φαρμακεία
που διενεργούν rapid test και τα οποία θα ενημερώνουν σχετικώς τον Ανάδοχο σύμφωνα
με τις ανάγκες τους.
8. Οι κάδοι και τα αναγκαία αναλώσιμα (πχ σακούλες) δεν θα πωλούνται και δεν θα
εκμισθώνονται από τον Ανάδοχο στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής ή στα φαρμακείαμέλη του υπέρ των οποίων δημοσιεύεται η παρούσα, αλλά θα παραχωρούνται δωρεάν
προς χρήση και ανάλωση, αντίστοιχα.
9. Η προσφορά του κάθε υποψηφίου για την ανάληψη του έργου θα πρέπει να γίνεται με
βάση υπολογισμού τη χρέωση της υπηρεσίας συνιστάμενη στην επίσκεψη/ανά φαρμακείο
για την τοποθέτηση ή και αποκομιδή υλικών κατά τα ειδικώτερα στην παρούσα, καθώς οι
ανάγκες και η συχνότητα εξυπηρέτησης κάθε φαρμακείου είναι διαφορετικές.
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10. Ο τρόπος επικοινωνίας του φαρμακείου με τον Ανάδοχο για την παραλαβή των κάδων και
αντικατάστασης αναλωσίμων, όποτε απαιτείται αποκομιδή αποβλήτων ή/και τοποθέτηση
αναλωσίμων, θα γίνεται με τρόπο
11. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές πρέπει:
α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που
αναφέρονται εις την προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται εις την Αγγλική γλώσσα.
β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Θα πρέπει να είναι με την ίδια γραμματοσειρά, αριθμημένες
και μονογραμμένες από τον υποψήφιο σε κάθε σελίδα.
γ. Ο φάκελος της ευρύτερης προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του υποψηφίου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις (με κεφαλαία):
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ (5 φάκελοι)
- ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : 1. Τοποθέτηση πιστοποιημένων κάδων σε όλα τα φαρμακεία του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής για την ρίψη αποβλήτων από εποχικό εμβολιασμό,
2. Τοποθέτηση πιστοποιημένων κάδων σε όσα φαρμακεία του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής διενεργούν rapid test κατά Covid -19 για την ρίψη των αντίστοιχων
αποβλήτων, 3. Αποκομιδή των παραπάνω αποβλήτων και η αντικατάσταση των κάδων
και των αναλωσίμων για τις δύο πρώτες τοποθετήσεις – αποκομιδές σε συγκεκριμένες
ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και
μετέπειτα και ως το τέλος του έργου με απευθείας ειδοποίηση των φαρμακοποιών προς
την εταιρεία.

12. Προϋποθέσεις & κριτήρια για την ανάθεση
Οι δεσμευτικές προϋποθέσεις, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόταση του υποψήφιου είναι
οι εξής:
Να αναλαμβάνει με την πρότασή του την πλήρη ευθύνη για την τοποθέτηση πιστοποιημένων
κάδων για τη ρίψη αποβλήτων εποχικού εμβολιασμού και την εν συνεχεία αποκομιδή και
αναπλήρωση των κάδων αυτών καθώς και για την τοποθέτηση κάδων ρίψης αποβλήτων rapid
test για covid 19 και την αναπλήρωση αναλωσίμων δοχείων στους κάδους αυτούς.
ΥΠΟΒΟΛΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α':
Ο ευρύτερος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους πέντε(5) παρακάτω
ανεξάρτητους και σφραγισμένους υποφακέλους,οι οποίοι τους συνιστούν εν συνόλω την
κατατιθέμενη προσφορά του υποψηφίου (εφ’ εξής «προσφορά»).
α. Φάκελο της τεχνικής προσφοράς που θα αναγράφει στην εξωτερική πλευρά του «τεχνική
προσφορά» και που θα περιλαμβάνει:
1. τις προδιαγραφές των κάδων
2. τις προδιαγραφές των αναλωσίμων
3. τον αριθμό και την περιγραφή του μηχανοκίνητου στόλου που εξυπηρετεί το έργο
β. Φάκελο της οικονομικής προσφοράς που θα αναγράφει στην εξωτερική πλευρά του
«οικονομική προσφορά» και θα περιλαμβάνει :
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την οικονομική πρόταση του υποψηφίου βάσει επισκεψιμότητας του φαρμακείου και
ειδικώτερα την προσφερόμενη τιμή/επίσκεψη/φαρμακείο προ ΦΠΑ, το ποσοστό Φ.Π.Α. και το
χρόνο ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με την παρούσα.
γ. Φάκελο αποδεικτικών στοιχείων ποιότητας και εμπειρίας που θα αναγράφει στην εξωτερική
πλευρά του «αποδεικτικά ποιότητας και εμπειρίας» και θα περιλαμβάνει όλες τις
πιστοποιήσεις του υποψηφίου, τις επιμέρους πιστοποιήσεις κάδων και αναλωσίμων και
ενδεικτική λίστα πελατολογίου.
δ. Φάκελο που θα αναγράφει στην εξωτερική πλευρά του «εγγύηση» και θα περιλαμβάνει την
παρεχόμενη οικονομική εγγύηση συμμετοχήςστο διαγωνισμό ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων
(5.000) €, η οποία θα έχει τη μορφή εγγυητικής επιστολή τραπέζης ή τραπεζικής επιταγή
εκδόσεώς του υποψηφίου εις διαταγήν ΦΣΑ ΝΠΔΔ και
ε. Φάκελο που θα αναγράφει στην εξωτερική πλευρά του «δικαιολογητικά» και θα
περιλαμβάνει
1. Νομιμοποιητικά έγγραφα (εφ’ όσον πρόκειται περί εταιρείας)
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της υποβολής, ο υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής)
και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις του. (επί ομορρύθμων εταιρειών απαιτείται και
ιστοποιητικό ενημερότητας του ομορρύθμου εταίρου).
4. 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 υποψήφιος 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).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει στο χρόνο υποβολής τα υπό 2-4 δύναται να
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/A' 75, εις την 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.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ συγκεκριμένου μειοδότη θα επιστρέφεται άμεσα
στους λοιπούς υποψηφίους η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή ή
τραπεζική επιταγή οπισθογραφημένη), η δε η εγγύηση του μειοδότη θα μετατρέπεται σε
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εγγύηση καλής εκτέλεσης του Αναδόχου, και θα καταπίπτει άνευ άλλου υπέρ του ΦΣΑ σε
περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου του παρόντος.
Σε περίπτωση που ο επιλεγείς υποψήφιος αρνηθεί μετά την κατακύρωση σε αυτόν να
υπογράψει τη σύμβαση και να εκτελέσει το έργο, η δοθείσα εγγύηση 5.000 € θα καταπίπτει
αυτοδίκαια υπέρ του ΦΣΑ, στον οποίο θα περιέρχεται οριστικά το ποσό αυτό, ως εύλογη
ποινική ρήτρα και αποζημίωση.
ΜΕΡΟΣ Β':
1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για έξι (6) μήνες 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 το
αποδεχτεί εγγράφως.
2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
α ) Αποσφραγίζεται ο ευρύτερος φάκελος.
β) Αποσφραγίζεται εν συνεχεία ο φάκελος που φέρει τον τίτλο «εγγύηση». Ελέγχεται η
ύπαρξη και η νομιμότητα της εγγυητικής επιστολής ή της επιταγής εντός του
φακέλου. Σε περίπτωση ανυπαρξίας, ελαττωματικότητας ή μη σύννομης μορφής
εγγύησης, η προσφορά κηρύσσεται απαράδεκτη και δεν αποσφραγίζονται οι λοιποί
φάκελοι.
γ)Σε περίπτωση που
υπάρχει η απαιτούμενη εγγύηση αποσφραγίζονται και
μονογράφονται οι λοιποί φάκελοι ανά σελίδα από όλα τα μέλη της Επιτροπής
Αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν συμπεριλάβει όλα τα
αναφερόμενα ανωτέρω αποδεικτικά [υπεύθυνη δήλωση, εγγυητική επιστολή (ή
επιταγή) και τα αποδεικτικά των προϋποθέσεων]
δ) Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα αποσφραγίζεται μόνον εφ’ όσον είναι
πλήρης ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς και γίνεται αποδεκτή η αντίστοιχη
προσφορά.
ε) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν
απαράδεκτες, δεν αποσφραγίζονται.
2.2. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό
γνωμοδοτικού χαρακτήρα, το οποίο παραδίδει στο ΔΣ του ΦΣΑ προς έγκριση ή
απόρριψη της προσφοράς.
Μετά το πέρας του ελέγχου η άνω Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3), το
οποίο το παραδίδει στο ΔΣ του Φ.Σ.Α.
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την συσταθείσα για το σκοπό αυτό Επιτροπή
Διενέργειας – Αξιολόγησης του ΦΣΑ. Η Επιτροπή εισηγείται εγγράφωςστο Δ.Σ. του ΦΣΑ, αφού
αξιολογήσει τις προσφορές με τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια κατακύρωσης.
Η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και 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 Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με
απόφαση του Δ.Σ. του Φ.Σ.Α. εντός 2 ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών.
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
Το ΔΣ του Φ.Σ.Α. έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει σε κάποιον υποψήφιο, να αναβάλλει, να
ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό εφόσον κρίνει ότι οι υποβληθησόμενες προσφορές
είναι ασύμφορες ή ακατάλληλες για το έργο που πρέπει να εκτελεστεί.
7. ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Επιτρέπεται η εκχώρηση καθώς και η ανάθεση υπεργολαβίας μέρους του έργου σε τρίτους,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συναφούς αντικειμένου και κύρους, καθώς και η εκχώρηση μέρους
των υποχρεώσεων του παρόντος με τη σύμφωνη γνώμη του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Αττικής και με την προϋπόθεση ότι ο υπεργολάβος έχει δεσμευθεί με σύμβαση που θα
καταρτίσει με τον Ανάδοχο ότι θα τηρήσει όλες τις υπ’ αυτόν αναληφθείσες υποχρεώσεις.
8. ΡΗΤΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διευκρινίζεται ρητά ότι ο Ανάδοχος του έργου θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη από κάθε
συναλλαγή, από κάθε υποχρέωση και κάθε γεγονός που μπορεί να αφορά στην ανάληψη και
εκτέλεση του έργου, από αυτό και για τις οποιεσδήποτε σχετικές συνέπειες, ιδίως δε για την
έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων των κάδων και των αναλωσίμων υλικών, τις πράξεις ή/και
παραλείψεις του τυχόν υπεργολάβου του, ενώ ο ΦΣΑ δεν θα φέρει καμία υποχρέωση και
καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε, για τις πράξεις και τις παραλείψεις του Αναδόχου, των
συνεργατών του, και κάθε είδους υπεργολάβων του.
Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να αποζημιώσει στο ακέραιο το νομικό πρόσωπο
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής και τους νομίμους εκπροσώπους, συνεργάτες και
υπαλλήλους του σε περίπτωση που εγερθούν εναντίον τους αξιώσεις τρίτων σχετικών με το
έργο, οιασδήποτε φύσεως.
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9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της προκήρυξης του διαγωνισμού, κατά άλλης προσφοράς ή
της συμμετοχής συγκεκριμένου υποψηφίου υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
– Αξιολόγησης, η οποία αποφαίνεται οριστικά προς αυτές, σε χρόνο που αυτή κρίνει εύλογο.
Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
εγγράφως κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ή εντός 24 ωρών από την λήξη της διενέργειάς
του.
10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί:
α. τον ιστότοπο του ΦΣΑ:www.fsa.gr.
β. θα δημοσιευθεί και σε δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.

Αθήνα, 21/10/2021
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΣΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

