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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Νο 3/2012  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ,ΙΚΑ,ΟΠΑΔ  ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΤΟ  Ε.Τ.Α.Α. , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 

60.000 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ. 
 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -                            
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ              ΩΡΑ 

Ε.Τ.Α.Α. 
Μάρνη 22  - 2ος όροφος 

Αίθουσα Δ.Σ. 
14/02/2012 ΤΡΙΤΗ          12.00  

    
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Έως 60.000 € πλέον ΦΠΑ  Χαμηλότερη τιμή 

 
Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/ 01-02-1995 τA)  ''Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων'',  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999                                            
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(Φ.Ε.Κ. 199/ 28-9-1995 τΑ )   «Ενιαίος   Φορέας   Ελέγχου   Τροφίμων,   άλλες   ρυθμίσεις
 θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

2. Του Π.Δ.  118/2007 (ΦΕΚ 150/ 10-07-2007 τA) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  

3. Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16-03-2007 τΑ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία   
2005/51/ΕΚ   της   Επιτροπής   και   την   Οδηγία   2005/75/ΕΚ   του   Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

4. Του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22-11-2010 τA)   «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

5. Την απόφαση Π1/3797 (Φ.Ε.Κ. 1686/23-08.2007 τΒ) της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά το Ενιαίο 
Πρόγραμμα Προμηθειών. 

6. Την  απόφαση με αριθμό 35130/739/09-08-2010  (Φ.Ε.Κ.  1291/11-08-2010/ τΒ)    του 
Υπουργού Οικονομικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 
παρ. 1 του Ν. 2362/1995,  για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» . 

7. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/05-06-2003 τΑ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην  οδηγία  2000/35  της  29-06-2000,  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

8. Του ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010 τΑ) « ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “πρόγραμμα διαύγεια” και άλλες διατάξεις. 

9. Του ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/17-08-2010 τΑ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
 
10. Την απόφαση επί του 19ου θέματος της 136ης/30-06-2011 συνεδρίασης  του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α. 

11. Την απόφαση επί του 25ου Θέματος της 146ης/08-09-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ένταξη του ΕΤΑΑ 
στην ήδη εφαρμοζόμενη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, που λειτουργεί για τις ανάγκες του 
ΟΑΕΕ,ΙΚΑ,ΟΠΑΔ κ.α.  

12. Την απόφαση με αριθμό Φ10060/21854/1760/28-12-2011 της Διεύθυνσης 
Μηχανογραφικών Εφαρμογών, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

13. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 10850/01-02-2012, Α.Δ.Α. ΒΟΖΛΟΡΕ1-
7ΦΟ  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού δαπανών 
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διοίκησης και λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α. στον Κ.Α.Ε. 0433.00 - οικ. έτους 2012, για τη  δαπάνη 
<<επέκτασης της εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για το Ε.Τ.Α.Α.», που 
καταχωρήθηκε με α/α 25 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των 
Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 

14. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών 
διατάξεων του ν. 2286/1995. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο, διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  

χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο: 
 
  «Επέκταση της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης φαρμάκων, η οποία λειτουργεί 

για τις ανάγκες άλλων Φ.Κ.Α. (ΟΑΕΕ,ΙΚΑ,ΟΠΑΔ κ.α.) στο Ε.Τ.Α.Α., ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 60.000 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ». 

 

1.  ΕΙΔΟΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Πρόκειται για έργο υπηρεσιών λογισμικού που θα εξασφαλίσει στο ΕΤΑΑ και τους Τομείς του, 

να ενταχθούν στην  Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση που ήδη λειτουργεί για άλλους Φορείς Κοιν. 
Ασφάλισης και φιλοξενείται σε data center στην Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. 

Οι απαιτήσεις  του έργου  περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης 
αυτής. 
 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής -  συνεταιρισμοί – ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. 
 

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της 3μελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
Πρόχειρων Διαγωνισμών του Ε.Τ.Α.Α. που ορίστηκε με την απόφαση επί του 19ου θέματος της 
136ης /30-06-2011 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.  στα κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδός 
Μάρνη 22 Αθήνα, 2ος όροφος, στην αίθουσα του Δ.Σ. στις 14/02/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα  
12.00.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, 
δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.     

Η προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 60.000,00 ΕΥΡΩ, πλέον  
του ΦΠΑ. Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συμπεριλαμβάνονται, όλες οι εργασίες που 
απαιτούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό δαπανών διοίκησης και λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α.  
 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές εκείνων που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα υποβάλλονται μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο και θα επιδίδονται στην επιτροπή την ημέρα και ώρα που θα γίνεται ο 
διαγωνισμός, πέραν της οποίας δεν θα γίνει δεκτή άλλη προσφορά. 
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Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη (ώρες γραφείου), της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι τη Δευτέρα, 13/02/2012 και ώρα 15:00. 

Οι προσφορές  θα αποσφραγιστούν  από την επιτροπή  διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού  αυτού, στις 14/02/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στον  τόπο διενέργειας  του 
διαγωνισμού αυτού, όπου δικαιούται  να παρίσταται  εξουσιοδοτημένος  εκπρόσωπος  του κάθε  
συμμετέχοντος. 

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. που διενεργεί το 

διαγωνισμό. 
• Ο αριθμός της διακήρυξης. 
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα.  

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (πρωτότυπο και αντίγραφο). 
2. Σφραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, την 

ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει την οικονομική προσφορά του 
συμμετέχοντος (πρωτότυπο και αντίγραφο). 

Η οικονομική προσφορά, θα είναι δακτυλογραφημένη και θα έχει συνταχθεί στην 
Ελληνική Γλώσσα. 

• Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.                           
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας 
και αξιολόγησης του διαγωνισμού, πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 
τυχούσα διόρθωση,  να την μονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση της πιο πάνω επιτροπής. 

• Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους 
όρους της διακήρυξης. 

• Προσφορά για μέρος της ανάθεσης του έργου που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται 
επίσης ως απαράδεκτη. 

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν όσους μετέχουν στο διαγωνισμό, για εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, 
καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.  

• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
5.1 Όσοι λάβουν μέρος στον παρόντα διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν: 

Α.   Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα 

αναφέρεται ότι: 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 
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 Ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης  και τους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

 Ο προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, για 
οποιοδήποτε λόγο. 

Β.   Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται  στο Π.Δ 118/07 ( ΦΕΚ  150/07 τΑ) , ανάλογα με τη 
κατηγορία που εμπίπτει ο κάθε συμμετέχων  και συγκεκριμένα: 
- Φυσικά πρόσωπα  - Έλληνες πολίτες:  Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο α.   
- Φυσικά πρόσωπα  - αλλοδαποί: Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο β. 
- Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο γ. 
- Συνεταιρισμοί: Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο δ. 
- Ενώσεις προμηθευτών: Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο ε. 
 
Γ. Εφόσον οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος με αντιπρόσωπο, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά τους, παραστατικά εκπροσώπησης του. 

 
5.2 Εναλλακτικά, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν με την 

προσφορά τους τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.Δ 118/07, άρθρο 6  § 1, εδάφιο β. 

Σε αυτή τη περίπτωση, ο προσφέρων, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι 
υποχρεωμένος το αργότερο εντός 20 ημερών από τη κοινοποίηση σ’ αυτόν της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης με βεβαίωση παραλαβής, να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 5 της διακήρυξης αυτής, προκειμένου να ελεγχθούν 
από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και στη συνέχεια να 
κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αυτού στον μειοδότη.   

 
5.3 Η μη υποβολή  των δικαιολογητικών, όπως αυτά προαναφέρθηκαν,  συνιστά  λόγο 

αποκλεισμού  από το διαγωνισμό.  
 
5.4 Για τις ενώσεις  προμηθευτών  ισχύουν  πλέον των ανωτέρω  και τα  αναγραφόμενα  

στο  άρθρο 7 του Π.Δ.  118/07.  
 
 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 
• Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να δοθεί σε ΕΥΡΩ ανά χιλιάδα πληκτρισμών και θα 

αφορά στο σύνολο του έργου, το οποίο αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α, της 
παρούσας διακήρυξης. 

• Προσφορές που δεν δίνουν τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα ή που δίνουν τιμή με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

•  Στην τιμή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα, εκτός του ΦΠΑ, θα 
αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το έργο, αλλιώς θα θεωρηθεί 
ότι περιλαμβάνεται στη  προσφερόμενη τιμή. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη .  

• Στην  προσφορά πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται και ο αριθμός του προσωπικού, που 
θα απασχοληθεί στο έργο.  
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• Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

• Οι  κρατήσεις  που θα βαρύνουν  τον ανάδοχο  θα υπολογιστούν  στο καθαρό  προ ΦΠΑ  
ποσό του τιμολογίου Π.Υ.  με  ποσοστό 3% υπέρ  ΜΤΠΥ και 2,4% χαρτόσημο  στο ποσό των 
κρατήσεων  του ΜΤΠΥ. Επίσης  θα παρακρατηθεί  φόρος  σε ποσοστό 8%, στο προ ΦΠΑ  ποσό του 
τιμολογίου Π.Υ. 
 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού θα κινηθεί ως εξής: 
Κατ΄ αρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια ελέγχει και 

μονογράφει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης μονογράφει τους φακέλους των οικονομικών 
προσφορών. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μόνο 
εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα 
ζητούμενα από τη  διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά.   

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές  δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, στις 14/02/2012 
ημέρα Τρίτη, στον ίδιο τόπο, αμέσως μετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών όπως 
προαναφέρθηκε. 

Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς και των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 
 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της  χαμηλότερης τιμής και για το 
λόγο αυτό, λαμβάνονται κυρίως υπόψιν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.  

Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού και αφορά τον συμμετέχοντα με την χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετεχόντων, των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της  διακήρυξης.  Ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  με  την  αυτή  ακριβώς  τιμή  και  
που  είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, για τη διενέργεια και 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αυτού. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η πρόταση της επιτροπής  διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, για κατακύρωση του 
διαγωνισμού στο μειοδότη, προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 5 αυτής 
της διακήρυξης, σε ό,τι αφορά τα ζητούμενα δικαιολογητικά.   

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο μπορεί επίσης να 
ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, αν κατά την άποψη του η τιμή που επιτεύχθηκε είναι 
ασύμφορη για το Ταμείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
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9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

9.1 Η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάθεσης του 
έργου θα ανακοινωθεί εγγράφως με απόδειξη παραλαβής στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, 
να προσέλθει με επιφύλαξη της προϋπόθεσης του άρθρου 5.2 της παρούσας διακήρυξης, μέσα 
σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 10% της συμβατικής 
αξίας του έργου χωρίς το ΦΠΑ, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του 
υπογράφοντος τη σύμβαση. 

 
9.2 Με την ανακοίνωση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάθεσης 

του έργου, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. 
 
9.3  Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει στην προθεσμία που 

τάχθηκε πιο πάνω, να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α   

 

10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
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 
γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, 
εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή 
αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα : 

• Την ημερομηνία έκδοσης. 
• Τον εκδότη. 
• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Ε.Τ.Α.Α. ) 
• Τον αριθμό της εγγύησης . 
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
• Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Αναδόχου  υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση και τον ΑΦΜ. 
• Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύμβασης: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΠΑΔ  ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΤΟ  Ε.Τ.Α.Α. ”  

• Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (πλέον δύο μηνών του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης του έργου).  

Τους όρους ότι: 
• Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
• Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύμβαση 

και ότι  θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 
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• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

• Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα 
πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 
 

10.1   Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 

 Ο  ανάδοχος  στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς ΦΠΑ.  Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο με την κατάθεση 
στο Ε.Τ.Α.Α. της εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου και μετά από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

 
10.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας του έργου 

 
Ο ανάδοχος στον οποίο ανατέθηκε το έργο της επέκτασης της εφαρμογής Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης φαρμάκων η οποία λειτουργεί για τις ανάγκες άλλων Φ.Κ.Α. (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΠΑΔ 
κ.α.) στο ΕΤΑΑ, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο ΕΤΑΑ και πριν τη λήξη της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης ανάθεσης του έργου αυτού, εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού που 
αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας 
ίσης με το χρόνο της δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας που προσέφερε ο ανάδοχος. 

 
11. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

11.1  Ο Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, να υπογράψει 
τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του E.T.A.A. 

 
11.2 Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του  που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί  πλημμελώς  τις 
υποχρεώσεις του  ή   παραβεί  τους  όρους  της  υπογεγραμμένης  σύμβασης. 

 
11.3 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:  
 
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε από τους υπολοίπους  που είχαν 

λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απευθείας ανάθεση αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία εις 
βάρος του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 
Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα 
πραγματοποιηθεί η νέα ανάθεση, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07. 
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γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του Αναδόχου από τις προμήθειες του δημόσιου 
τομέα.  

 
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου σε βάρος του έκπτωτου 

Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή 
της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό της 
διαφοράς σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από τροποποίηση 
των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών του υπό εκτέλεση έργου, η οποία συμψηφίζεται με το 
προς καταλογισμό ποσό.  

 
12. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνει σε ΕΥΡΩ, μετά την οριστική παραλαβή του 

έργου από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή παραλαβής και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλμα 
πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 Ο δικαιούχος θα υπόκειται σε κρατήσεις: 3% στο καθαρό προ Φ.Π.Α. ποσό των τιμολογίων 
Π.Υ. υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσημο 2,4 % επί του 3% ή ενδεχομένως σε άλλες, εάν αυτές 
θεσμοθετηθούν στη διάρκεια της σύμβασης.  

Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό των τιμολογίων Π.Υ. 
• Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών διοίκησης και λειτουργίας 

του Ε.Τ.Α.Α. Το ποσό έχει δεσμευτεί με την υπ’ αριθμ. ΒΟΖΛΟΡΕ1-7ΦΟ απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης με ημερομηνία 01/02/2012. 

• Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:   
   α) Φορολογική ενημερότητα. 
  β) Ασφαλιστική ενημερότητα. 
  γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
• Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 33 

Α.Φ.Μ. 998146384 ,  Δ.Ο.Υ.   ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 
13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, που τυχόν υπάρξει μεταξύ των 

συμβαλλομένων, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη σχετική σύμβαση ανάθεσης του 
έργου, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται με 
προσφυγή των ενδιαφερομένων στα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

 
14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Οι όροι της διακήρυξης αυτής, καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο, 
είναι ουσιώδεις και κάθε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσότερων από αυτούς, που 
υπολογίζονται σαν ενιαίο σύνολο, θα έχει σαν αποτέλεσμα την καταγγελία της σύμβασης και 
την έκπτωση του Αναδόχου, κατά την απόλυτη κρίση του Ταμείου, με απλή εξώδικη δήλωση, 
που θα του κοινοποιηθεί νόμιμα. 
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Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : 
Α) Την περιγραφή του έργου και των ζητούμενων υπηρεσιών - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
Β) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
Γ) Τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 

 

 

Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα : 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 
 
 
 
 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με  τους όρους της διακήρυξης, παρέχονται ως εξής:  
 
α) Για τεχνικά  θέματα που αφορούν το υπό εκτέλεση έργο: κ. Αντ. Αλεξίου, τηλ. 2105217363    - 
(fax): 2105217365 -  Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α.  Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 -  ημιώροφος   
 
β)  Για θέματα σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού: κ. Ραζής, τηλ. 2105217312 -                         
κα Πολίτη Β. τηλ. 2105217304 (fax): 2105217315 Ενιαίες Υπηρεσίες  του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 
Αθήνα, Τ.Κ. 104 33 - 1ος όροφος.  
 
Η διακήρυξη του διαγωνισμού αυτού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr , 
ενώ περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος 
«διαύγεια» με Α.Δ.Α.: ΒΟΖΞΟΡΕ1-ΝΙΦ. 
 
 
 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 
 
 
 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

http://www.etaa.gr/�
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

1. Αντικείμενο έργου 
 
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης στο Ε.Τ.Α.Α., η οποία εφαρμόζεται ήδη στους ΟΑΕΕ,ΙΚΑ,ΟΠΑΔ και θα έχει ως 
σκοπό την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να καταστεί εφικτή 
η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και ο αποτελεσματικός έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το  ΕΤΑΑ, θα σχεδιαστεί λογισμικό το 
οποίο θα επιτρέπει την πληρέστατη παρακολούθηση της συνταγογραφίας και θα διευκολύνει  τη 
λήψη αποφάσεων σε διοικητικό επίπεδο που σχετίζονται με τη χάραξη φαρμακευτικής πολιτικής. 
Το λογισμικό θα δίνει τη δυνατότητα στο  ΕΤΑΑ κατ’ ελάχιστο: 
 να ελέγχει την εκτός ενδείξεων συνταγογράφηση. 
 να είναι σε θέση, συνδέοντας τη διάγνωση με το ποσοστό συμμετοχής, να εξακριβώνει ποιοι 

ιατροί του συνταγογραφούν θέτοντας λανθασμένα ποσοστά συμμετοχής. 
 να ενεργοποιεί κάποιες εκ των συγκεντρωτικών αναφορών του συστήματος διοικητικής 

πληροφόρησης (Management Information System, MIS) όπως π.χ.: 
• όγκος και αξία συνταγογράφησης ανά ηλικία ασφαλισμένων. 
• συνολικός αριθμός ασφαλισμένων που αντιστοιχούν στις ελεγχόμενες συνταγές. 
• προπορευόμενοι ασφαλισμένοι σε κατανάλωση φαρμάκων συγκεντρωτικά για την 

Επικράτεια. 
• όγκος και αξία συνταγογράφησης ανά ασφαλισμένο που συνταγογραφήθηκε το φάρμακο 

ανά περιοχή (114 σημεία υποβολής). 
• Αναφορά εκτελεσθέντων συνταγών Ιατρού ανά φαρμακείο σε συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. 
 

2. Αναλυτικές υποχρεωτικές λειτουργίες της εφαρμογής 
 

Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

1 • Φάση Α΄: Εγγραφή χρηστών στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 
(Η/Σ) 

1.1 
Εγγραφή των χρηστών Ιατρών του ΕΤΑΑ στην Εφαρμογή Η/Σ και απόδοση στοιχείων 
ταυτοποίησης 

1.2 
Έλεγχος των υποχρεωτικών στοιχεία τα οποία εισάγουν οι χρήστες στην εφαρμογή ως 
προς την ορθότητα τους με βάση τα τηρούμενα μητρώα χρηστών του ΕΤΑΑ 

1.3 Αποθήκευση των στοιχείων χρήστη στην εφαρμογή 

2 • Φάση Β΄: Καταχώρηση Συνταγής στην εφαρμογή Η/Σ 

2.1 Ταυτοποίηση του ιατρού κατά την είσοδο του στην εφαρμογή Η/Σ 

2.2 
Τα στοιχεία των Ιατρών - χρηστών της Εφαρμογής Η/Σ να ενσωματώνονται αυτόματα 
κατά τη φάση καταχώρησης μίας συνταγής 

2.3 Θα υπάρχει η δυνατότητα στην εφαρμογή να καταχωρείται από τον Ιατρό ο ΑΜΚΑ του 
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ασθενή καθώς και να ανακτήσει/-επεξεργασθεί τα στοιχεία του (π.χ. Διεύθυνση κλπ) 

2.4 
Κατά τη διαδικασία συνταγογράφησης, να ελέγχεται από την Εφαρμογή Η/Σ αν ο/η 
Ιατρός είναι συμβεβλημένος με τον ΦΚΑ του Ασθενούς 

2.5 

Ο Ιατρός να εισάγει διάγνωση στην εφαρμογή είτε μέσω ελεύθερου κειμένου, είτε να 
επιλέγει τη διάγνωση μέσα από λίστα (κωδικοποιημένων διαγνώσεων κατά ICD-10 / 
InternationalClassificationofDiseases – 10), η οποία να ενσωματώνεται στη συνταγή 
(κωδικός και περιγραφή). 

2.6 

Ο Ιατρός να εισάγει τα προς χορήγηση φάρμακα μέσα από κατάλογο φαρμάκων ώστε 
αυτά να ενσωματώνονται στη συνταγή (Χρήση Menu έξυπνης αναζήτησης – drop down 
menu). Ο κατάλογος των Φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθεί να προκύπτει από τον 
επίσημο κατάλογο φαρμάκων του ΕΟΦ – γεγονός που θα διασφαλίζει την ύπαρξη όλων 
των απαραίτητων πληροφοριών (π.χ. κατάταξη κατά ATC, τρόπος διάθεσης, ιδιότητες 
κλπ) και του ΙΦΕΤ. Οι τιμές των φαρμάκων να είναι αυτές που ανακοινώνονται στο 
εκάστοτε επίσημο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Θα 
υπάρχει στη βάση δεδομένων η πληροφόρηση που αφορά στο ποια σκευάσματα 
κυκλοφορούν και ποια όχι. 

2.7 

Η ενημέρωση του καταλόγου φαρμάκων και τιμών να πραγματοποιείται με 
αυτοματοποιημένο τρόπο από την εφαρμογή Η/Σ. [ενώ πληροφορίες που αφορούν στο  
ΕΤΑΑ (π.χ. ιδιότητες, φάρμακα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του  ΕΤΑΑ) θα 
αντλούνται από το μελλοντικό μητρώο φαρμάκων του  ΕΤΑΑ όταν αυτό εφαρμοσθεί]. 

2.8 

Η ηλεκτρονική συνταγή θα περιλαμβάνει το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου 
στη φαρμακευτική δαπάνη ανά φάρμακο, το οποίο θα συμπληρώνεται με ευθύνη του 
ιατρού μέσα από λίστα αποδεκτών τιμών (π.χ 0%, 10%, 25%). Οι κατά δήλωση από τον 
ιατρό δικαιούχοι του ΕΚΑΣ έχουν μέγιστο ποσοστό συμμετοχής το 10%. 

2.9 
Η ηλεκτρονική συνταγή να περιλαμβάνει το πλήθος των προς χορήγηση φαρμάκων το 
οποίο συμπληρώνεται με ευθύνη του ιατρού.  

2.10 

Η ηλεκτρονική συνταγή να περιλαμβάνει τη δοσολογία των προς χορήγηση φαρμάκων 
το οποίο συμπληρώνεται με ευθύνη του ιατρού. Τα πεδία που αφορούν στη δοσολογία 
θα παρέχουν τη δυνατότητα αναγραφής οιουδήποτε σχήματος [ποσότητα/συνδυασμοί 
ποσοτήτων (δυνατότητα όχι μόνο ακεραίων τιμών), φαρμακοτεχνική μορφή (σύμφωνα 
με  το αρχείο του ΕΟΦ), συχνότητα (ανά ημέρα και/ή ώρες), χρονική διάρκεια λήψης, 
σχόλια). 

2.11 
Η ηλεκτρονική συνταγή να περιέχει την ημερομηνία καταχώρησης και την ημερομηνία 
έναρξης εκτέλεσής στην Εφαρμογή Η/Σ. 

2.12 

Στην περίπτωση επαναληπτικών συνταγών η Εφαρμογή Η/Σ θα παράγει τις 
επαναλαμβανόμενες σχετικές συνταγές με τον αύξοντα αριθμό της καθεμίας, την 
ημερομηνία καταχώρησης και θα ορίζει τις ημερομηνίες έναρξης εκτέλεσής τους. Θα 
επιλέγεται διάστημα από 15-30 ημέρες (δηλ. θα συμπληρώνεται σε πεδίο κάθε πόσες  
μέρες θα γίνεται η επανάληψη και εν συνεχεία οι ημερομηνίες που είναι έγκυρη η 
εκδοθείσα συνταγή θα υπολογίζονται αυτόματα από την εφαρμογή). 

2.13 
Η εφαρμογή Η/Σ να παράγει και να αποδίδει σε κάθε συνταγή έναν μοναδικό κωδικό 
αριθμό  
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2.14 

Η ηλεκτρονική συνταγή να περιλαμβάνει τα αθροίσματα κόστους των φαρμάκων που 
συνταγογραφούνται από τον Ιατρό (Συνολικό κόστος και κόστος Συμμετοχής). Στις 
περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ (παραμεθόριες), τα φάρμακα θα 
πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά αντίστοιχο ποσοστό 

2.15 Δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της συνταγής μετά την  καταχώρησή της 

2.16 Η διαδικασία της καταχώρησης θα ολοκληρώνεται με την ενημέρωση του Ιατρού 

2.17 
Ορισμός της ισχύος της ηλεκτρονικής συνταγής ως  πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 
καταχώρησή της. Με το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, η συνταγή να 
ακυρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή   

2.18 Δυνατότητα καταχώρησης δίμηνης συνταγής με αντίστοιχη ένδειξη  

2.19 
Δυνατότητα καταχώρησης επιπλέον στοιχείων στην περίπτωση δημιουργίας μιας 
συνταγής η οποία έχει προκύψει από αντιγραφή συνταγής με τις αντίστοιχες ενδείξεις 
(ονοματεπώνυμο θεράποντος ιατρού, ημερομηνία γνωμάτευσης κλπ) 

2.20 
Για την καταχώριση περισσότερων συνταγών στον ίδιο ασφαλισμένο το σύστημα θα 
διατηρεί τα στοιχεία του ασφαλισμένου 

2.21 

Για τα φάρμακα για τα οποία ορίζεται ότι είναι απαραίτητη η έγκριση Επιτροπής 
Φαρμάκων του Ιδρύματος (σκευάσματα υψηλού κόστους ή εκτός ενδείξεων) θα 
εμφανίζεται αυτόματα με την επιλογή του σκευάσματος ή της διάγνωσης η ένδειξη 
«Απαιτείται έγκριση Επιτροπής  ΕΤΑΑ» η οποία να είναι δεσμευτική για τον ιατρό. Σε 
περιπτώσεις που η έγκριση απαιτείται να χορηγείται μόνο την πρώτη θα υπάρχει ένα 
πεδίο "Έχει ληφθεί εφ ' άπαξ έγκριση Επιτροπής" το οποίο θα επιλέγεται τις επόμενες 
φορές στις οποίες η έγκριση δεν είναι πλέον απαραίτητη. 

2.22 
Ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του  ΕΤΑΑ δεν θα επιτρέπεται να 
συνταγογραφούνται στην ίδια συνταγή με σκευάσματα που χορηγούνται από τα 
ιδιωτικά φαρμακεία. 

2.23 

Σε συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται αποκλειστικά από τα 
φαρμακεία του  ΕΤΑΑ το σύστημα θα αναγράφει στην εκτύπωση της συνταγής την 
οδηγία «Εκτελείται σε φαρμακείο  ΕΤΑΑ». Στα φάρμακα που χορηγούνται είτε από τα 
φαρμακεία του  ΕΤΑΑ είτε από ιδιωτικά φαρμακεία δεν θα αναγράφεται η ανωτέρω 
ένδειξη. 

2.24 
Σε περίπτωση συνταγογράφησης ανταγωνιστικών ουσιών το σύστημα θα παρουσιάζει  
(μετά την έκδοση συνταγής) και τη συνταγή ανταγωνιστικών ουσιών. 

3. • Φάση Γ’: Εκτέλεση Συνταγής στην εφαρμογή Η/Σ 

3.1 Ο φαρμακοποιός να ταυτοποιείται κατά την είσοδο του στην εφαρμογή Η/Σ. 

3.2 
Τα στοιχεία των φαρμακοποιών – χρηστών της Εφαρμογής Η/Σ να ενσωματώνονται 
αυτόματα κατά τη φάση εκτέλεσης μίας συνταγής. 

3.3 
Ο φαρμακοποιός να έχει τη δυνατότητα ανάκτησης μίας έγκυρης καταχωρημένης 
ηλεκτρονικής συνταγής από την Εφαρμογή Η/Σ μέσω του μοναδικού κωδικού αριθμού 
της. 

3.4 
Κατά την ανάκτηση  της συνταγής,  να ελέγχεται από την Εφαρμογή Η/Σ εάν ο 
φαρμακοποιός είναι συμβεβλημένος με το ΦΚΑ στον οποίο αναφέρεται η “τυπική” 
συνταγή. 
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3.5 
Κατά την ανάκτηση μιας συνταγής από τον φαρμακοποιό το σύστημα να την 
χαρακτηρίζει συνταγή “προς εκτέλεση” προκειμένου να μην μπορεί να εκτελεστεί από 
άλλο Φαρμακείο. 

3.6 
Ο Φαρμακοποιός να έχει τη δυνατότητα να εισάγει τα προς πώληση φάρμακα στην 
εφαρμογή Η/Σ με τη χρήση barcode reader. 

3.7 
Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής, να ελέγχεται από την Εφαρμογή Η/Σ με 
βάση τους κωδικούς (barcodes) των φαρμάκων που καταχωρεί ο φαρμακοποιός η ορθή 
εκτέλεση της συνταγής ως προς το είδος και πλήθος των φαρμάκων. 

3.8 
Σε περίπτωση σταδιακής εκτέλεση της συνταγής το χρονικό διάστημα ισχύος της να 
παρατείνεται κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. 

3.9 
Η Εφαρμογή Η/Σ  να ενημερώνει τον φαρμακοποιό για την εγγύτητα του χρόνου 
ακύρωσης της εκτέλεσης μιας συνταγής (σταδιακή εκτέλεση). 

3.10 
Η ηλεκτρονική συνταγή να περιλαμβάνει τα αθροίσματα κόστους των φαρμάκων που 
εκτελούνται από τον φαρμακοποιό (Συνολικό κόστος και κόστος Συμμετοχής).  

3.11 
Η Εφαρμογή Η/Σ να λαμβάνει μέριμνα για την ορθή συμπλήρωση των  στοιχείων της 
προς εκτέλεση συνταγής (data validation). 

3.12 Δυνατότητα εκτύπωσης της συνταγής αφού έχει εκτελεστεί επιτυχώς. 

3.13 Η διαδικασία της εκτέλεσης να ολοκληρώνεται με την ενημέρωση του φαρμακοποιού. 

3.14 

Θα δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων φαρμάκων (υψηλού κόστους και 
δεσμευμένα από το ΕΤΑΑ) μόνο από τα φαρμακεία του  ΕΤΑΑ. Συνταγές με 
ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του  ΕΤΑΑ θα εκτελούνται μόνο 
εάν υπάρχει αναγραφή της ένδειξης «Στερούμεθα» από το αντίστοιχο φαρμακείο του  
ΕΤΑΑ. 

3.15 

Θα δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης συνταγής ακόμη και εάν έχουν παρέλθει 5 ημέρες 
από την ημερομηνία έκδοσης ΜΟΝΟ εάν η συνταγή περιλαμβάνει σκευάσματα που 
έχουν λάβει έγκριση από την Ειδική Επιτροπή Φαρμάκων του  ΕΤΑΑ (θα αναγράφεται ο 
αριθμός επιτροπής και η ημερομηνία της απόφασης στο σύστημα προκειμένου να 
μπορεί να εκτελεσθεί η συνταγή). 

3.16 
Για ιδιοσκευάσματα που διέπονται από τον περιορισμό της νοσοκομειακής παραγγελίας  
το σύστημα δεν θα επιτρέπει να εκτελεσθούν στα ιδιωτικά φαρμακεία. 

3.17 
Σε περίπτωση χορήγησης άνω των τεσσάρων εμβαλλαγίων σε μία συνταγή το σύστημα 
θα εκτυπώνει την φόρμα επικόλλησης πρόσθετων ταινιών γνησιότητας. 

3.18 
Θα δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης διάγνωσης (κατά ICD-lO) με ορθό ποσοστό 
συμμετοχής, έτσι ώστε να μην μπορεί ο ιατρός να θέσει λάθος ποσοστό συμμετοχής στη 
συνταγή. 

4. • Φάση Δ’: Επεξεργασία Συνταγής στην εφαρμογή Η/Σ 

4.1 
Η εφαρμογή Η/Σ να ταξινομεί τις εκτελεσμένες συνταγές ανά ημερομηνία για την 
προετοιμασία της εκκαθάρισης.  

4.2 
Ο χρήστης της εφαρμογής Η/Σ να έχει τη δυνατότητα ανάκτησης ηλεκτρονικής συνταγής 
με βάση το μοναδικό κωδικό αριθμό της. 

4.3 Ο Ιατρός να έχει τη δυνατότητα ακύρωσης μιας έγκυρης ηλεκτρονικής συνταγής που 
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έχει εκδώσει ο ίδιος. Στη συνταγή θα εμφανίζεται η ένδειξη «ΑΚΥΡΩΣΗ». 

4.4 
Ο Ιατρός να έχει τη δυνατότητα επισκόπησης των ηλεκτρονικών συνταγών που έχει 
καταχωρήσει και μόνο αυτών. 

4.5 
Ο φαρμακοποιός να έχει τη δυνατότητα επισκόπησης των ηλεκτρονικών συνταγών που 
έχει εκτελέσει και μόνο αυτών. 

5. • Ειδικές απαιτήσεις 

5.1 Στο λογισμικό θα έχει προβλεφθεί ότι το  ΕΤΑΑ χορηγεί φάρμακα υψηλού κόστους 
αποκλειστικά από τα δικά του φαρμακεία. 

5.2 
Στο λογισμικό θα έχει προβλεφθεί ότι οι ιατροί του  ΕΤΑΑ έχουν, με βάση το Π.Δ.121/08 
τη δυνατότητα να εκδίδουν δίμηνη συνταγή σε χρονίως πάσχοντες δηλαδή να 
αναγράφουν σε μια συνταγή την ποσότητα που αντιστοιχεί σε θεραπεία δύο μηνών. 

5.3 Το σύστημα θα λαμβάνει υπ' όψιν όλους τους κανόνες ορθής συνταγογράφησης που 
είναι σε ισχύ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 
1. Γενικές απαιτήσεις 

 
•  Το λογισμικό θα εγκατασταθεί σε servers που θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από το  ΕΤΑΑ, 

γνωστοποιώντας προς το ΕΤΑΑ τις απαιτήσεις (του λογισμικού) σε υλικό και λογισμικό 
συστήματος και εφαρμογών (Βάσεις Δεδομένων κλπ), προκειμένου αυτό να λειτουργεί σωστά 
και χωρίς προβλήματα. 

• Το προσφερόμενο λογισμικό θα είναι web based και στους clίents θα τρέχει με έναν απλό 
browser (π.χ. Internet Explorer, κλπ). 

•  Ο ανάδοχος θα παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τον πηγαίο κώδικα του 
Λογισμικού. 

• Ο ανάδοχος πέραν των άλλων, θα έχει ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του ΕΤΑΑ, τα αρχεία της 
βάσης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, είτε απομακρυσμένα είτε αποστέλλοντας την στο 
ΕΤΑΑ (ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΤΑΑ), προκειμένου να γίνεται περαιτέρω επεξεργασία 
από τις υπηρεσίες του ΕΤΑΑ για τις ανάγκες των αρμοδίων Διευθύνσεων και της Διοίκησης. 

•  Ο ανάδοχος θα παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που 
θα αφορά την χρήση του Λογισμικού από τους Τελικούς χρήστες (Γιατρούς, Φαρμακοποιούς 
κλπ). 

•  Ο ανάδοχος για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας θα διαθέτει γραφείο αρωγής για τους χρήστες του λογισμικού (Help Desk) 

• Τέλος η εφαρμογή θα εξασφαλίζει ότι: 
• Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της συνταγής θα είναι υποχρεωτική 
• Η συμπλήρωση των πεδίων θα γίνεται παντού με κεφαλαία γράμματα. 
• Η ηλεκτρονική συνταγή θα είναι μηχαναγνώσιμη από το σύστημα Εκκαθάρισης Συνταγών 

του  ΕΤΑΑ. 
 

2. Υλοποίηση και παράδοση του Έργου 
 

• ΤΟ ΕΡΓΟ “ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η 
ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ,ΙΚΑ,ΟΠΑΔ  ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΤΟ  Ε.Τ.Α.Α. ” θα πρέπει 
να έχει υλοποιηθεί και εγκατασταθεί σε θέση για λειτουργία  σε 5 εργάσιμες ημέρες μετά την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης. 

• Θα ελεγχθεί για την ορθή τήρηση των προδιαγραφών και λοιπών όρων από την αρμόδια προς 
τούτο Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, οπότε και θα 
πραγματοποιηθεί και η προσωρινή παραλαβή του έργου αυτού. 

• Μετά ένα μήνα από την προσωρινή παραλαβή και εφ’ όσον όλα ικανοποιούν απολύτως τους 
όρους της σύμβασης, της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου, η Επιτροπή θα 
προχωρήσει στην οριστική παραλαβή του έργου. 
 

3. Συντήρηση-Υποστήριξη Έργου 
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• Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας της εφαρμογής, ενός (1) έτους κατ’ ελάχιστον. 

• Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να προσφέρει περίοδο 
συντήρησης της λειτουργίας της εφαρμογής, τουλάχιστον τριών (3) ετών, με την αναγραφή 
αναλυτικής τιμής ανά έτος. 
 

4. Νόμισμα – Πληρωμή 
 

• Οικονομική προσφορά 
Η προσφορά του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  
ΟΑΕΕ,ΙΚΑ,ΟΠΑΔ  ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΤΟ  Ε.Τ.Α.Α. ”, θα δοθεί σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφει το ποσοστό του  
Φ.Π.Α. στο οποίο υπόκειται το υπό εκτέλεση έργο. 
Η προσφορά θα αφορά στην υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου, όπως περιγράφηκε στο  
Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης και θα περιλαμβάνει “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  
ΟΑΕΕ,ΙΚΑ,ΟΠΑΔ  ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΤΟ  Ε.Τ.Α.Α.” 
 

• Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου 
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου, μετά την  
οριστική παραλαβή του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

« ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο   ….. / 2012 
Στην Αθήνα σήμερα την ..../..../2012 ημέρα ……………… στα γραφεία της Διοίκησης του 
ΕΤΑΑ, επί της οδού Μάρνη 22, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφενός το Ενιαίο Ταμείο 
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. 
Αργύριο Ζαφειρόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και αφετέρου η εταιρεία 
………………………………………………………………. (………………………………, Τ.Κ. 
…………… ……….., τηλ.: …..…………., Fax.: ………………, ΑΦΜ: ……………………., 
ΦΑΕ ……………) νομίμως εκπροσωπούμενη από τ…. κ. 
……….……..…………………………… δυνάμει του με αριθμό 
………………………………….. καταστατικού της εταιρείας, συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. 
Αργύριου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητά που του εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει ύστερα 
από πρόχειρο διαγωνισμό, προϋπολογισμού έως 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την επιλογή 
αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο της ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ,ΙΚΑ,ΟΠΑΔ  ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΤΟ  Ε.Τ.Α.Α., που διενεργήθηκε στις 
………………. σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του θέματος 
……….της ………/ .. - .. – 2011 συνεδρίασης του, από την επιτροπή διενέργειας 
πρόχειρων διαγωνισμών, όπως αυτή ορίσθηκε με την απόφαση επί του 19ου θέματος της 
136ης / 30-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
α) την κατακυρωτική απόφαση για το διαγωνισμό, που λήφθηκε επί του …… θέματος της 
………. / … - … - 2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
β) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 10850/01-02-2012 Α.Δ.Α. 
ΒΟΖΛΟΡΕ1-7ΦΟ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
γ) την από ….-….-2012 προσφορά του δευτέρου συμβαλλόμενου, 
τα οποία όλα μαζί αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης 
αυτής 
 
στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρία – η οποία θα καλείται στο εξής ανάδοχος, το 
παραπάνω έργο και αυτή αναλαμβάνει να το διεκπεραιώσει όπως αναλυτικά αναφέρεται 
παρακάτω : 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου της «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ,ΙΚΑ,ΟΠΑΔ  ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΤΟ  Ε.Τ.Α.Α.». 
Αναλυτικά το σύστημα θα είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του αναδόχου που έχει 
ως εξής: 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Το κόστος για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΟΑΕΕ,ΙΚΑ,ΟΠΑΔ  ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΤΟ  Ε.Τ.Α.Α.», ανέρχεται στο ποσό των ..…………….€ 
πλέον του νομίμου ΦΠΑ. 
 
2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Το προσφερόμενο λογισμικό καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής 
διάρκειας …………... Για όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του. 
Μετά το πέρας της εγγύησης και ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ο 
Ανάδοχος δύναται να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης.  
 
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η παράδοση του λογισμικού θα γίνει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης, στη Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών του  
Ε.Τ.Α.Α. (Μάρνη 22). 
 
4. ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Με την ολοκλήρωση του έργου, η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Έργου θα συντάξει 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και μετά ένα μήνα από την προσωρινή παραλαβή 
του έργου αυτού και εφ’ όσον ικανοποιούνται απολύτως οι όροι της παρούσας σύμβασης, 
της Ν. 3 /2012 σχετικής διακήρυξης και της από ... - …. – 2012 προσφοράς του αναδόχου, 
η πιο πάνω επιτροπή θα συντάξει το πρωτόκολλο της οριστικής παραλαβής του έργου. 
Κατόπιν αυτού ο ανάδοχος θα μπορεί να εισπράξει την αμοιβή του και θα ξεκινήσει η 
περίοδος της δωρεάν υποστήριξης. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται : 
α) Με τις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες θα υπολογισθούν στο καθαρό προ ΦΠΑ ποσό του 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, με ποσοστό 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και 2,4% χαρτόσημο 
στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8% 
στο προ ΦΠΑ του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
β) Με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η 
οποία κατά νόμο βαρύνει τον Προμηθευτή. 
Το τιμολόγιο του Προμηθευτή θα αναφέρει την τιμή σε ΕΥΡΩ. 
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών διοίκησης και λειτουργίας 
του ΕΤΑΑ,. Το ποσό αυτό έχει δεσμευτεί με την υπ’ αριθμ. ………………….. απόφαση 
ανάληψης ………… 
Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:   

   α) Φορολογική ενημερότητα. 
  β) Ασφαλιστική ενημερότητα. 
  γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που  
  διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 33 
Α.Φ.Μ. 998146384,  Δ.Ο.Υ.   ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 
5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τα τυχηρά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στην νομότυπη 
εκπλήρωση των αναλαμβανομένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση της παρούσας. 
Τόσο το ΕΤΑΑ όσο και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών 
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τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας ή τυχηρά που δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει με την καταβολή εξαιρετικής 
επιμέλειας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά 
εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του. 
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς το ΕΤΑΑ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά άμεσα, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
6 . ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 
………………………………./….-…..-2012 εγγυητική επιστολή της τράπεζας 
……………………………………………… ποσού #....................................# ΕΥΡΩ, που 
αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου προ ΦΠΑ. 
Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από την εγγύηση αυτή όταν εκτελεστούν πλήρως οι όροι της 
σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
συμβαλλομένους. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο με την 
κατάθεση στο ΕΤΑΑ της  εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου. 
 
7.  ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

7.1 Ο Ανάδοχος, με απόφαση του Δ.Σ. του E.T.A.A. κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί  
πλημμελώς τις υποχρεώσεις του  ή  παραβεί τους όρους της  υπογεγραμμένης  σύμβασης. 

7.2 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι 
παρακάτω  κυρώσεις:  

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε από τους υπολοίπους  που είχαν 

λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απευθείας ανάθεση 
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/07 . Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη 
ζημία των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και 
στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η νέα ανάθεση, σύμφωνα με το Π.Δ. 
118/07. 

γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του Αναδόχου από τις προμήθειες του δημόσιου 
τομέα.  

 
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου σε βάρος του έκπτωτου 

Αναδόχου, γίνεται με τροποποίηση όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της 
ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον 
υπολογισμό της διαφοράς σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 
προκύπτει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών του υπό εκτέλεση 
έργου, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.  

 
8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει μεταξύ των 
συμβαλλομένων σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη σχετική σύμβαση 
ανάθεσης του έργου, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως μεταξύ των 
συμβαλλομένων. 

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται με 
προσφυγή των ενδιαφερομένων στα καθ’ ύλην αρμόδια  δικαστήρια των Αθηνών. 
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9. ΛΟΙΠΟΙ  ΌΡΟΙ 

Οι όροι της παρούσας σύμβασης, καθώς και της διακήρυξης του διαγωνισμού, είναι 
ουσιώδεις και κάθε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσότερων από αυτούς, που 
υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει σαν αποτέλεσμα την καταγγελία της σύμβασης 
αυτής και την έκπτωση του Αναδόχου, κατά την απόλυτη κρίση του Ταμείου, με απλή 
εξώδικη δήλωση, που θα του κοινοποιηθεί νόμιμα. 

Οι τιμές της προσφοράς του Αναδόχου - που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας σύμβασης - δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε αποζημίωση και γενικά την 
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που προξενήθηκε σε αυτό από αθέτηση 
οποιουδήποτε όρου από μέρους του Αναδόχου. 

 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφηκε κατάλληλα από τους συμβαλλόμενους. Ένα (1) αντίτυπο πήρε ο 
Ανάδοχος και δύο (2) αντίτυπα το Ε.Τ.Α.Α.  

 
 
 
 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ε.Τ.Α.Α.  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

 
 
 
 
 
 

   ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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