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ΑΠΟΦΑΖ 
 

 
ΘΔΜΑ: Τινπνίεζε ηεο πξάμεο «σεδιαζμόρ και αποηύπωζη απλοςζηεςμένων διαδικαζιών 
καθοπιζμού ηων ηιμών θαπμάκων και ςποζηήπιξη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ» κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
απεπζείαο αλάζεζεο . 

 
 

Έρνληαο ππφςε: 
 
1. Σηο δηαηάμεηο  θαη απνθάζεηο φπσο ηζρχνπλ : 

1.1. Σνπ Ν.2286/95 (Φ.Δ.Κ 19/Α/95) «Πξνκήζεηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ 
ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (ΦΔΚ 145/Α/95) «Τπαίζξην Δκπφξην θαη 
άιιεο Γηαηάμεηο». 

1.2. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 
Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο  ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ 
Ν3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/10). 

1.3. Σνπ  Ν.3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/3-12-200)] «Γηαρείξηζε, έιεγρνο  θαη  εθαξκνγή  αλαπηπμηαθψλ  
παξεκβάζεσλ  γηα  ηελ  πξνγξακκαηηθή  πεξίνδν 2007-2013» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.4. Σνπ  Ν.3840/2010 (ΦΔΚ 53/Α/31-3-2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ  ηνπ 
ΔΠΑ  2007-2013»  

1.5. Σνπ N.3861/2010 (ΦΔΚ  112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν « Πξφγξαµµα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.6. Σνπ Π.Γ. 397/88 (Φ.Δ.Κ. 185/Α/88) Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη ηηο επ΄ 
απηνχ ηξνπνπνηήζεηο. 

1.7. Σνπ Π.Γ. 27/96 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/96 ) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, 
Δλέξγεηαο – Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Π.Γ. 122/17-3-04 (ΦΔΚ 85/Α/17-3-04)». 

1.8. Σνπ Π.Γ. 59/96 (Φ.Δ.Κ. 51/Α/96 ) «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν 
Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηεο». 

1.9. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα πνπ 
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005). 

1.10. Σελ ππ’αξηζ. 14053/ΔΤ/1749 (ΦΔΚ 540/Β/27-03-2008) «Τπνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ κε αξηζκ. 43804/ΔΤΘΤ/2041/7-9-2009 
(ΦΔΚ 1957/Β/09-09-2009) θαη ηελ κε ππ’αξηζ. 28020/ΔΤΘΤ1212/ 30-06-2010 Τπνπξγηθή 
απφθαζε. 

1.11.  Σεο κε αξηζκ. Β1−4977 (ΦΔΚ 1540/4/8/2008) θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο πεξί «χζηαζεο θαη νξγάλσζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ  ΣΟ  ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
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δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ Δκπνξίνπ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ 
Καηαλαισηή » 

1.12. Σνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ.150/Α/10-07-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ», 
ζπκπιεξσκαηηθψο, φπσο εηδηθφηεξα  νξίδεηαη ζηελ παξνχζα απφθαζε. 

1.13. Toπ Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213/A/07-10-2009) «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 
ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη 
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε ‘’Τπνπξγείν 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο’’ 

1.14. Σνπ Π.Γ.89/2010 [ΦΔΚ 154/Α/07-09-2010] «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθ/ξγψλ». 

1.15. Σεο κε αξηζ. Πξση. Β1-7410/27-11-2009 Κνηλήο  Απφθαζεο ηνπ  Πξσζππνπξγνχ  θαη ηεο  
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,  πεξί δηνξηζκνχ ηνπ ηέθαλνπ  
Κνκλελνχ ηνπ  Υαξαιάκπνπο, ζηε  ζέζε  ηνπ  Γελ. Γξακκαηέα  Δκπνξίνπ , σο  Πξντζηακέλνπ 
ηεο  Γελ. Γξακκαηείαο  Δκπνξίνπ  ηνπ ΤΠΟΙΑΝ. 

1.16. Σεο ΚΤΑ  κε αξ. Πξση. 46498/ΓΙΟΔ/1913/13-10-2010 κε ζέκα: «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ 
Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Κσλζηαληίλν Ρφβιηα». 

1.17. Σεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Αξ.35130/739 (ΦΔΚ Β’ 1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο ησλ 
ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηελ ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 
πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ε εθηέιεζε έξγσλ.  

1.18. Σεο κε Αξ.Πξση. Β3-126/10 ( ΦΔΚ 1151/Α/2010) απφθαζεο  «Δμνπζηνδφηεζε γηα ηελ 
ππνγξαθή εγγξάθσλ  «Με εληνιή Τθππνπξγνχ» ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ … ζηνπο 
Γεληθνχο Γηεπζπληέο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο …ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ…»  
 
 

 
2.  Σα έγγξαθα :  

2.1. Σελ πξφζθιεζε κε Αχμ. Αξηζκφ: 29. θαη  κε Αξηζκφ Πξση. 1994/ 21.09.2010. ηεο ΔΤΓ  ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013»  

2.2. Σν κε αξ. Πξση. 453/29-11-2010 ζεψξεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Πξάμεο  
«σεδιαζμόρ και αποηύπωζη απλοςζηεςμένων διαδικαζιών καθοπιζμού ηων ηιμών 
θαπμάκων και ςποζηήπιξη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ» απφ ηελ Σερληθή Γηεχζπλζε  ηεο Γελ. 
Γ/λζεο Κξαη. Πξνκεζεηψλ. 

2.3. Σελ κε Αξ.Πξση.: 4134/29/12/2010 απφθαζε ηεο ΔΤΓ  ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013» γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο «σεδιαζμόρ και 
αποηύπωζη απλοςζηεςμένων διαδικαζιών καθοπιζμού ηων ηιμών θαπμάκων και 
ςποζηήπιξη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ» κε θσδηθφ ΟΠ 311541 κε Κσδηθφ πξάμεο Α 
2010Δ05880017 πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). 

2.4. Σα κε Αξ.Πξση. 826/17-12-2010 θαη 13/12-01-2011 έγγξαθα ηεο  ΔΤΔΓ Δκπ/Κ 
δηαβίβαζεο ζρεδίνπ απφθαζεο αλάζεζεο ηεο πξάμεο «σεδιαζμόρ και αποηύπωζη 
απλοςζηεςμένων διαδικαζιών καθοπιζμού ηων ηιμών θαπμάκων και ςποζηήπιξη 
ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ» γηα πξνέγθξηζε απφ ηελ ΔΤΓ  ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013» 

2.5. Σελ κε  Αξ.Πξση.:154/27-01-2011 απφθαζε πξνέγθξηζεο  ηεο ΔΤΓ  ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013» ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνχ ηεο Πξάμεο κε ηίηιν  «σεδιαζμόρ και αποηύπωζη απλοςζηεςμένων 
διαδικαζιών καθοπιζμού ηων ηιμών θαπμάκων και ςποζηήπιξη ηηρ απμόδιαρ 

ςπηπεζίαρ.» φπνπ εκπεξηέρνληαη νη όξνη ηεο αλάζεζεο θαη ην ζρέδην ζύκβαζεο. 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  
 
    Δγθξίλνπκε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «σεδιαζμόρ και αποηύπωζη απλοςζηεςμένων 
διαδικαζιών καθοπιζμού ηων ηιμών θαπμάκων και ςποζηήπιξη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ»  
πξνυπνινγηζκνχ 20.000 €  πιένλ ΦΠΑ 23% , ήηνη ζπλνιηθνχ  πξνυπνινγηζκνχ  24.600 € , κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. 
 
 
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Δκπνξίνπ ζα απεπζχλεη πξφζθιεζε, πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν, κε ηελ νπνία ζα 
δεηείηαη ε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο πξνζθνξάο ηoπο. ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε. 
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  Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ 14-03-2011. εκέξα Γεπηέξα θαη 
ψξα 13.00 κ.κ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο / Γελ. Γξακκαηεία 
Δκπνξίνπ / ΔΤΔΓ ΔΜΠ/Κ,  Πιαηεία Κάληγγνο, Σ.Κ. 10181, Αζήλα (Γξαθείν 1, Ιζφγεην, είζνδνο απφ 
Οδφ Κάληγγνο)., θαη φζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία πξέπεη λα ππνβάιινπλ γξαπηέο 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα απφθαζε ην αξγφηεξν  κέρξη ηελ 
14-03-2011. εκέξα Γεπηέξα. θαη ψξα 11.00 π.κ. 
 
 Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληαο ηνλ απηνπξνζψπσο ή κε 
εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν  εθπξφζσπφ ηνπο, ζην θηίξην ηνπ Τπ.ΟηΑΝ  (Πιαηεία Κάληγγνο, - 
Γξαθείν 436,    ΣΚ. 101 81, Αζήλα) ή απνζηέιινληαο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier 
ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ην ΤπΟηΑΝ/ ΔΤΔΓ ΔΜΠ/Κ 
νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 
 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 
επηζηξέθνληαη.  
Καηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία , ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηα ζπλεκκέλα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο  
 
Η παξνχζα απφθαζε ζα αλαξηεζεί γηα 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ www.gge.gr  ηεο  ΔΤΔΓ Δκπ/Κ   http://eysed.gge.gov.gr ε θαη ηεο ΔΤΓ  ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013»  www.epdm.gr  . 
 
Έλαξμε αλάξηεζεο 24-02-2011. Λήμε 13-03-2011. 

 
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Δκπνξίνπ 

 
 

ηέθαλνο  Κνκλελφο 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ……………….ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B ……………….ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ……………….ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ  ………………ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΔΙ       
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη  Αληαγσληζηηθφηεηαο  θνπ Μ. Υξπζνρνΐδε 
2. Γξαθείνπ θ. Τθππνπξγνχ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη  Αληαγσληζηηθφηεηαο θνπ  Νη. Ρφβιηα  
3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ 
4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Γηνηθ. Τπνζηήξημεο  
5. Τπεχζπλν Πξάμεο  
6. Γ/λζε  Σηκψλ Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη Φαξκάθσλ 

ΔΩΣ. ΓΙΑΝΟΜΗ 
Πξντζηακέλε  ΔΤΔΓ, Μνλάδεο Α, Β1 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

Σίηινο Πξάμεο  «σεδιαζμόρ και αποηύπωζη απλοςζηεςμένων 
διαδικαζιών καθοπιζμού ηων ηιμών θαπμάκων και 
ςποζηήπιξη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ» 

Κσδηθφο ΟΠ 311541 

Ο Πξνυπνινγηζκφο  βαξχλεη  ηελΑΔ 058/8   
κε Κσδηθφ πξάμεο Α: 2010Δ05880017  

 
πγρξεκαηνδφηεζε Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΔΚΣ) 

Υξφλνο ηζρχνο ζχκβαζεο  Γχν(2) κήλεο  

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε   Πξνυπνινγηζκνχ   20.000 €  πιένλ ΦΠΑ 23% ζπλνιηθνχ  
Πξνυπνινγηζκνχ  24.600,00 €  

  
Γηάξθεηα ηζρχνο πξνζθνξψλ  Δμήληα  (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ 

Φφξνη  άπθπο 24,  Ν.2198/1994 

Υξφλνο παξάδνζεο  ηεο Πξάμεο Δνηόρ 2 μηνών από ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ 
ζύμβαζηρ  

Σφπνο παξάδνζεο  ηεο Πξάμεο Γενική Γπαμμαηεία Δμποπίος  
Πι. Κάληγγνο  Σ.Κ.: 10181 Αζήλα 

Παξαιαβή Δνηόρ 15 ημεπών από ηην παπάδοζη ηηρ Ππάξηρ 

 

  Η Πξάμε «σεδιαζμόρ και αποηύπωζη απλοςζηεςμένων διαδικαζιών καθοπιζμού ηων ηιμών 

θαπμάκων και ςποζηήπιξη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ»  ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ)  θαη   έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ( ΔΠ ) «Γιοικηηική 

Μεηαππύθμιζη 2007-2013» 
 
 
Η δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε, σο  
ακολούθωρ:  
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Α. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Ο ΔΝΗΑΗΟ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ :  

Σνπο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθπαγιζμένοςρ θακέλοςρ : 

Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη (πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν) : 

 

Τπεύθςνη δήλωζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος Ν. 1599/1986/Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

 Να αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πηψρεπζε.  

 Να αλαθέξνπλ φηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

 Να αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαηά ηα άξζξα 34, 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξναλαθεξζείζα 

ππεχζπλε δήισζε, ήηνη  εληφο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή κε ειεθηξνληθφ κέζν ζηνλ 

κεηνδφηε ηεο  απφθαζεο  απνδνρήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

 

 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη  λνκηθφ πξφζσπν ε πξναλαθεξζείζα ππεχζπλε δήισζε 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. 

 

Β.  Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ» (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο , πνπ αλαθέξεηαη  ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ, ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζηηο νπνίεο ζα δειψλνπλ επίζεο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο ζε 

φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

 

Γ. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ήηνη:  
 1) ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή     
 2) ην πνζνζηφ ΦΠΑ θαη 
 3) ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  
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Β. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οη  πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εμήληα  (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε 
κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη 
εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία , πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε παξνχζα απφθαζε .Πξνζθνξά  πνπ νξίδεη 
κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ δε γίνονηαι δεκηέρ και αποππίπηονηαι ωρ απαπάδεκηερ. 

Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ηελ ιήμε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ 

ηζρχνο  ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  

 
Γ. ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Για ηην αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών ιζσύοςν ηα εξήρ: 
 
α)  Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο. 
β) Απνζθξαγίδνληαη θαη κνλνγξάθνληαη νη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη νη Σερληθέο πξνζθνξέο θαηά 
θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 
γ) Ο θάθεινο ηεο οικονομικήρ πποζθοπάρ θα αποζθπαγιζθεί μεηά ηην αποδοσή ηηρ ηεσνικήρ 
πποζθοπάρ. Ο θάθεινο ζα κνλνγξαθεζεί απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαηά θχιιν. 
δ) Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο ιφγσ 
δηθαηνινγεηηθψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηελ Τπεξεζία. 
ε) Η ζπλνιηθή ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 

 Γηα φια ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ, εηο ηξηπινχλ (3)  ην νπνίν παξαδίδεη ζηελ 

ΔΤΔΓ ΔΜΠ/Κ, Μνλάδα Β1. 

 

 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε αλάζεζε, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθήο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ απφ ηελ Τπεξεζία, νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ 

ηελ απηήλ: 
 
α) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ,  απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 
πηψρεπζεο. 
 
β)Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 
ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 
Μεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ, εηο ηξηπινχλ (3)  ην νπνίν παξαδίδεη ζηελ 
ΔΤΔΓ ΔΜΠ/Κ, Μνλάδα Β1. 

 
 
Γ . ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ νξηδφκελε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο 

απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο  πξνζθνξψλ. Η Δπηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αθνχ 

αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά. 
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Δ.  ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ- ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ  
 
Η επηινγή αλαδφρνπ θαη ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ 
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκνζζνχλ θαη΄ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Γ ηνπ 
ΠΓ118/2007  

 

Σ.  ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Η παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί  θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ νηθεία  ζχκβαζε, απφ  αξκφδηα 

Δπηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα ζπζηαζεί κε ζρεηηθή απφθαζε, κε ηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, ιακβάλνληαο ππ φςηλ θαη ηε βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Δκπνξίνπ  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο Πξάμεο. 

 

Ε . ΠΛΖΡΩΜΖ 

Η Πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο ΔΤΔΓ Δκπ/Κ, ζα βαξχλεη ην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ  ΑΔ0588  θαη ζα γίλεη κε ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

 

H .ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ 

Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο , εθφζνλ 

ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε  φηη ε ηξνπνπνίεζε 

πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν , χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B     
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

   
 
 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 
ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & 
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ  
ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ  ΔΤΔΓ ΔΜΠ/Κ   
Κάληγγνο 20 – 101 81 - ΑΘΗΝΑ 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

Αζήλα: …………….. 
 

Αξ. Πξση. : …….. 
 

            
  
 

ΔΤΡΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΣΑΜΔΙΟ   (ΔΚΣ)   

 
 

ΤΜΒΑΖ  ΔΡΓΟΤ 
( ελ. ……..) 

                                        

Απιθμόρ:                                         

Ποζό:                                            

Ανάδοσορ:                              

Δίδορ:                          

Δνδιαθεπόμενη Τπηπεζία:                                                                                                        
Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
θαη  Αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηνπο Σνκείο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή (ΔΤΔΓ 
ΔΜΠ/Κ) 

Σίηινο Πξάμεο  «σεδιαζμόρ και αποηύπωζη απλοςζηεςμένων 
διαδικαζιών καθοπιζμού ηων ηιμών θαπμάκων και 

ςποζηήπιξη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ» 

 Η Πξάμε «σεδιαζμόρ και αποηύπωζη απλοςζηεςμένων διαδικαζιών καθοπιζμού ηων ηιμών 
θαπμάκων και ςποζηήπιξη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ»  ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δςπωπαϊκό 
Κοινωνικό Σαμείο (ΔΚΣ)  θαη   έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα( ΔΠ ) «Γιοικηηική 
Μεηαππύθμιζη 2007-2013» κε Κσδηθφο ΟΠ 311541 θαη κε Κσδηθφ πξάμεο Α: 2010Δ05880017. 
 

ήκεξα ηελ ….. ηνπ κελφο ..ηνπ έηνπο …. (……), ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη  Αληαγσληζηηθφηεηαο - Κάληγγνο 20- Αζήλα, νη 
ππνγεγξακκέλνη αθελφο ν/ε…………………….………… θάηνηθνο ……..., πνπ εθπξνζσπεί κε ηελ 
ηδηφηεηά ηνπ/ηεο απηή ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαη αθεηέξνπ ε εηαηξία ……..    πνπ  εδξεχεη……., νδφο  
…… ,  ΣΚ ……….….,  Σει. …..…..,  FAX:…..…., πνπ λνκίκσο εθπξνζσπείηαη απφ  ηνλ/ηελ 
θν/θα…..….. θάηνρν ηνπ κε  αξηζκ .Γ.Α.Σ. ………..,  ζχκθσλα κε ην ππ’ αξ. ……..πξαθηηθφ ηνπ Γ. 
(ΦΔΚ… ζπγθξφηεζεο ηνπ Γ. ζε ζψκα ), ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

Σελ κε  Αξ.Πξση.:……… απφθαζε πξνέγθξηζεο  ηεο ΔΤΓ  ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013» ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο πινπνίεζεο πξάμεο.  
      Mε βάζε ηε Απφθαζε  .………..., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα 
81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  φπσο  
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  κε  ηελ Τπνπξγηθή  Απφθαζε Αξ.35130/739 (ΦΔΚ Β’  
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1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα 
ηελ ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ε εθηέιεζε 
έξγσλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ σο άλσ λφκνπ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά , δηεμήρζε ε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 
«σεδιαζμόρ και αποηύπωζη απλοςζηεςμένων διαδικαζιών καθοπιζμού ηων ηιμών θαπμάκων 
και ςποζηήπιξη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ», πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο 24.600,00€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, αλαηέζεθαλ κε ηελ ππ’  αξηζκ. ………..…. 
Απφθαζε θαη αλαθνηλψζεθαλ κε ηελ ππ’ αξ. ……….αλαθνίλσζε ζην φλνκα  ηεο επηρείξεζεο «………    
…..», φπσο  αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην 1ν άξζξν. 

 
 
Ύζηεξα απφ απηφ ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ζηελ 

αλσηέξσ επηρείξεζε, νλνκαδφκελε ζην εμήο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ''ΑΝΑΓΟΥΟ'', θαη απηή 
αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηνπο νπνίνπο 
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΔΡΓΟ – ΑΞΙΑ - ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
Σν έξγν θαη ε Τπεξεζία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, νξίδνληαη σο θαησηέξσ : 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ ΑΞΙΑ ρσξίο ΦΠΑ  
  

ΦΟΡΔΑ 

Γεληθή  Γξακκαηεία 
Δκπνξίνπ 
Γ/λζε  Σηκψλ 
Βηνκεραληθψλ 
Πξντφλησλ θαη 
Φαξκάθσλ 
 

ρεδηαζκφο θαη απνηχπσζε 
απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ 
θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ θαξκάθσλ 
θαη ππνζηήξημε ηεο αξκφδηαο 
ππεξεζίαο. 

€ Δ.Τ..Δ.Γ. 
Δκπ/Κ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  ρσξίο ΦΠΑ  €  

ΦΠΑ 23%    € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ € 

 
Η γεληθή ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην  παξαπάλσ έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ …………………… 

επξψ (……………….. €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ  αλαινγνχληα Φ.Π.Α (23%). 

      
Η αλσηέξσ ηηκή λνείηαη γηα πινπνίεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ, ειεχζεξε κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ Γ/λζε  Σηκψλ Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη Φαξκάθσλ  
(Κάληγγνο 20,10181), γηα ηελ νπνίν πξννξίδεηαη θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ έξγνπ θαη ηνλ  
αλαινγνχληα ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Αλάζεζεο …........ 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ν 
ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

Σν παξφλ έξγν αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ απνηχπσζε απινπζηεπκέλσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 
ηνπ Σκήκαηνο Σηκψλ Φαξκάθσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζε φηη αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
ηηκψλ θαξκάθσλ θαη ζηελ έθδνζε Γειηίνπ Σηκψλ Φαξκάθσλ, θαηφπηλ ηεο λέαο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 
8/1-9-2010 πνπ ηξνπνπνίεζε ηελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009 φπσο ηζρχεη, θαζψο επίζεο θαη βάζεη 
ηνπ Ν.3840/2010.  
εκεηψλεηαη φηη βαζηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Σηκψλ Φαξκάθσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ 
είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ θαξκάθσλ αλζξψπηλεο ρξήζεο ζηε ρψξα σο θαη ε ελ γέλεη 
επνπηεία ηνπο.  
 
πγθεθξηκέλα, ν αλάδνρνο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα πξνβεί ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

ΑΔΑ: 4ΑΛΝΦ-2
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1. ρεδηαζκφ θαη απνηχπσζε νινθιεξσκέλεο θαη ελνπνηεκέλεο απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ 

λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα αθνινπζεί ην Σκήκα Σηκψλ Φαξκάθσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίδεη ηηο ηηκέο θαξκάθσλ θαη λα εθδίδεη ην Γειηίν Σηκψλ Φαξκάθσλ. 

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη θάησζη ελέξγεηεο ησλ νπνίσλ νη δηαδηθαζίεο ζα 

ζρεδηαζηνχλ θαη απνηππσζνχλ: 

i. Καζνξηζκφο ηηκήο βάζεη θνζηνινγίνπ, ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη 

ζηελ Διιάδα, πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ηηκνινγνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη δελ είλαη 

εγθεθξηκέλα θαη ηηκνινγεκέλα ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ 

ii. Καζνξηζκφο ηηκήο, βάζεη θνζηνινγίνπ, ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία έρεη 

αλαπηπρζεί έξεπλα δξαζηηθήο νπζίαο ή θαξκαθνηερληθήο κνξθήο ειιεληθήο 

θαηνρπξσκέλεο επξεζηηερλίαο θαη γηα ηα νπνία πθίζηαληαη θαξκαθνθηλεηηθέο κειέηεο θαη 

άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ ΔΟΦ 

iii. Καζνξηζκφο ηηκήο πψιεζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ βάζεη ησλ ηξηψλ (3) 

ρακεινηέξσλ αληηζηνίρσλ ηηκψλ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο  ζηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ 

ζηνηρείσλ θαη θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νξθαλψλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ησλ παξαγψγσλ αίκαηνο, ηε δεκνζίεπζε ησλ 

πεγψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ηηκψλ, ηε κεηαηξνπή ηηκψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απφ 

άιιν λφκηζκα ζε επξψ 

iv. Δπηβνιή πξνζηίκνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ απνθξχπηνπλ ή αξλνχληαη λα παξάζρνπλ ή 

παξέρνπλ αλαθξηβή ή αλαιεζή ζηνηρεία 

Οη παξαγφκελεο απινπζηεπκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα έρνπλ κνληεινπνηεκέλε κνξθή, 
κεηά απφ αμηνπνίεζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ, ψζηε ε νπνηαδήπνηε κειινληηθή ηεο ηξνπνπνίεζε 
λα είλαη εχθνια πξνζαξκφζηκε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ. Οη 
απινπζηεπκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα απνηππψλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία 
αλά δηαδηθαζία: 

 Σνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο κε βάζε ην ξφιν ηνπο (π.ρ. 
πνιίηεο, επηρείξεζε, αξκφδηνο ππάιιεινο, πξντζηάκελνο, αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο, 
θ.ιπ.) 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
δηαδηθαζίαο 

 Σε ξνή εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί ε εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ζε γξαθηθή 
αλαπαξάζηαζε κε βάζε πξφηππε ζεκεηνγξαθία (BPMN ή UML-Activity Diagram) 

 Σηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο, θαζψο θαη ηε δνκή ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

 Σα δηαθηλνχκελα έληππα θαη πιεξνθνξίεο ηεο δηαδηθαζίαο 

 Σα ηπρφλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο 

2. Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ζηελ εθαξκνγή ησλ παξαγφκελσλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

Οη παξαγφκελεο απφ ην έξγν νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίεο ζα ελδπζνχλ απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 
Δκπνξίνπ κε ην απαηηνχκελν «ζεζκηθφ πεξίβιεκα» (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 
Άξζξν 24 ηνπ Ν. 3853/2010 (ΦΔΚ90Α/17-6-2010), πξνθεηκέλνπ απηέο λα γίλνπλ ιεηηνπξγηθέο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο θαη αληαπφθξηζή ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηεο ζην 
πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 3ν 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

1. Δγρεηξίδην απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ (ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή) 

2. ρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 

3. Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Σκήκαηνο Σηκψλ Φαξκάθσλ ζηελ εθαξκνγή 

ησλ απινπζηεπκέλσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ  
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ΑΡΘΡΟ 4ν 
 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Σν πξνο πινπνίεζε έξγν, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1, ζα πιεξνί ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
θαη ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο Αλάζεζεο …..   , ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο 
πξνκεζεχηξηαο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο απηήο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν 
 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΟΤ – ΥΡΟΝΟ ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΡΓΟΤ 
 
Υξφλνο Γηάξθεηαο έξγνπ: Η χκβαζε αλάζεζεο ζα έρεη δηάξθεηα δχν (2) κήλεο, απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

 
ΑΡΘΡΟ  6ν 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκνζζνχλ θαη΄ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Γ ηνπ 
ΠΓ118/2007  
 
Η παξαθνινχζεζε & νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή, πνπ 
ζα ζπζηαζεί αξκνδίσο γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ.  

Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ππνινγίδεηαη ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο. 
Δάλ κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξώλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ 
παξαδνηέσλ ηόηε ηα παξαδνηέα απηά ζεσξνύληαη απηνδίθαηα παξαιεθζέληα.  

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο.  

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν γηα 
λα δηαπηζηώζεη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ππνδείμεηο ηεο. Δάλ θαη πάιη δηαπηζηώζεη παξαιείςεηο επαλαιακβάλεηαη ε 
σο άλσ δηαδηθαζία γηα κηα αθόκε θνξά. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί θαη πάιη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο, ηόηε ε Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε 
νπνία έρεη δηθαίσκα λα θεξύμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, εθαξκόδνληαο θαη' αλαινγία ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ 

ηνπ Π.Γ.118/2007 "Κήξπμε πξνκεζεπηή Δθπηώηνπ".  

Η πεξίνδνο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ πηζαλώλ δηνξζώζεσλ (ηειηθή πξνζαξκνγή) δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ έλα (1) 
κήλα. Ο αλάδνρνο ζ' απηό ην δηάζηεκα πξέπεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε θαη λα 
δηεπθνιύλεη κε θάζε ηξόπν ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο. 

Όηαλ  ε  παξάδνζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ έξγνπ  δελ γίλεηαη κέζα ζην ζπκβαηηθό ρξόλν, ηελ κεηάζεζε   ή ηελ 

παξάηαζε  πνπ κπνξεί λα δνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ.118/2007, ε αλαζέηνπζα αξρή  έρεη 

ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, εθαξκόδνληαο   ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 "Κήξπμε Πξνκεζεπηή 

Έθπησηνπ"  ηνπ Π.Γ.118/2007.  

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ από ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηόηεηα ηνπ 
αλαδόρνπ  είλαη δπλαηόλ λα επηβιεζνύλ θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Καλνληζκό πξνκεζεηώλ 

Γεκνζίνπ Π.Γ.118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ 7ν 
ΓΙΑΦΟΡΔ 

      Γηα θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην παξφλ, αξκφδηα είλαη ηα θαζ χιε αξκφδηα Γηθαζηήξηα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

 ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

     Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην έξγν θαζψο 

θαη φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα- πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε δαπάλεο 

ηνπ έξγνπ, ζα απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Γ.Γ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ πνπ κπνξεί λα ηα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηα 

εθκεηαιιεχεηαη, εθηφο θαη αλ ήδε ππάξρνπλ ζρεηηθά πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.  

ε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ 

παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  9ν 
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Η Πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο ΔΤΔΓ Δκπ/Κ, ζα 

βαξχλεη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔ……...) θαη ζα γίλεη κεηα ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

 
Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ 
ΚΠΓ (Π.Γ. 118/07) 
 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 
1) Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή απφ ην Γεκφζην ρσξίο πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε, απφ ηελ πξνκεζεχηξηα, 

θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
2) ην 100% ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 8% (άξζξ. 24 ηνπ Ν. 2198/94 

ΦΔΚ 43Α/22-3-94).  
3) Ο ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζηε ζπκβαηηθή αμία ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ πξνκεζεχηξηα ζην Γεκφζην Σακείν 

ζχκθσλα κε ηηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
  

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ν 
ΔΓΓΤΗΔΙ  

 

Ο/ε  αλάδνρνο , γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαηέζεζε  εγγπεηηθή επηζηνιή  κε αξηζκφ 
……… ηεο  Σξάπεδαο ………………………..-  Καηάζηεκα ………………. πνζνχ ……. € (……..), ην 
νπνίν θαιχπηεη, ζε πνζνζηφ, ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, πξν Φ.Π.Α . 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο έρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα απνδνζεί ζηελ πξνκεζεχηξηα κεηά 
ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν πνζφ 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 11ν 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Η παξνχζα ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ 118/07. 

 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη 
λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν φκνηα πξσηφηππα ζε απιά θχιια ράξηνπ . 

 
Απφ ηα παξαπάλσ δχν πξσηφηππα ην κελ έλα θαηαηέζεθε ζην αξκφδην γξαθείν ηεο    

Αλαζέηνπζαο αξρήο ΔΤΔΓ Δκπ/ Κ .ην δε άιιν ζαλ δηπιφγξαθν πήξε ν/ε Αλάδνρνο θαη δήισζε φηη 
ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 

247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» φπσο  ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη , ηεο Τπνπξγηθήο  Απφθαζεο Αξ.35130/739 (ΦΔΚ Β’ 
1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95, θαη ηνπ 
ΠΓ 118/07 ,θαηά ηα άξζξα ζηα νπνία αλαθνξά γίλεηαη ζηελ ……. Απφθαζε Αλάζεζεο …….,ησλ νπνίσλ 
ν/ε αλάδνρνο έιαβε γλψζε  θαη δέρζεθε απηνχο αλεπηθχιαθηα, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο φξνπο ηεο  
Απφθαζεο Αλάζεζεο …. θαη ηελ πξνζθνξάο ηεο. 
 
 
                  ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ                                                                 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΡΙΑ   
  ………………………. 
……………………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ   
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
«σεδιαζμόρ και αποηύπωζη απλοςζηεςμένων διαδικαζιών καθοπιζμού ηων ηιμών θαπμάκων 

και ςποζηήπιξη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ»  

 

 
 
1. Απμοδιόηηηερ Σμήμαηορ Σιμών Φαπμάκων 

Σν αληηθείκελν θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο Σηκψλ Φαξκάθσλ ηεο Γηεχζπλζεο Σηκψλ Βηνκεραληθψλ 
Πξντφλησλ θαη Φαξκάθσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ησλ 
θαξκάθσλ αλζξψπηλεο ρξήζεο σο θαη ε ελ γέλεη επνπηεία ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ 
ηκήκαηνο κεηαμχ άιισλ είλαη νη εμήο: 
 

1. Ο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ζηα θάξκαθα 

αλζξψπηλεο ρξήζεο, ε έξεπλα γηα ηηο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ θαξκάθσλ ζηελ δηεπξπκέλε Δπξσπατθή 

αγνξά θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ ηνπο κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

2. Η έθδνζε Γειηίσλ Σηκψλ κε ηα νπνία θαζνξίδνληαη νη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. 

3. Η παξαθνινχζεζε- ελεκέξσζε αξρείσλ θαξκάθσλ ηα νπνία ππνβάιινληαη ζην Σκήκα κέζσ Η/Τ 

απφ ηελ αληίζηνηρε Γ/λζε ηεο Δ.Δ. κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ λένπ παλεπξσπατθνχ αξρείνπ 

ηηκψλ θαξκάθσλ. 

 
2. Φςζικό Ανηικείμενο ηος Έπγος 

Σν παξφλ έξγν αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ απνηχπσζε απινπζηεπκέλσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 
ηνπ Σκήκαηνο Σηκψλ Φαξκάθσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζε φηη αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
ηηκψλ θαξκάθσλ θαη ζηελ έθδνζε Γειηίνπ Σηκψλ Φαξκάθσλ, θαηφπηλ ηεο λέαο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 
8/1-9-2010 πνπ ηξνπνπνίεζε ηελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009 φπσο ηζρχεη, θαζψο επίζεο θαη βάζεη 
ηνπ Ν.3840/2010.  
εκεηψλεηαη φηη βαζηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Σηκψλ Φαξκάθσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ 
είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ θαξκάθσλ αλζξψπηλεο ρξήζεο ζηε ρψξα σο θαη ε ελ γέλεη 
επνπηεία ηνπο.  
 
πγθεθξηκέλα, ν αλάδνρνο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα πξνβεί ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

3. ρεδηαζκφ θαη απνηχπσζε νινθιεξσκέλεο θαη ελνπνηεκέλεο απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ 

λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα αθνινπζεί ην Σκήκα Σηκψλ Φαξκάθσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίδεη ηηο ηηκέο θαξκάθσλ θαη λα εθδίδεη ην Γειηίν Σηκψλ Φαξκάθσλ. 

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη θάησζη ελέξγεηεο ησλ νπνίσλ νη δηαδηθαζίεο ζα 

ζρεδηαζηνχλ θαη απνηππσζνχλ: 

v. Καζνξηζκφο ηηκήο βάζεη θνζηνινγίνπ, ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη 

ζηελ Διιάδα, πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ηηκνινγνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη δελ είλαη 

εγθεθξηκέλα θαη ηηκνινγεκέλα ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ 

vi. Καζνξηζκφο ηηκήο, βάζεη θνζηνινγίνπ, ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία έρεη 

αλαπηπρζεί έξεπλα δξαζηηθήο νπζίαο ή θαξκαθνηερληθήο κνξθήο ειιεληθήο 

θαηνρπξσκέλεο επξεζηηερλίαο θαη γηα ηα νπνία πθίζηαληαη θαξκαθνθηλεηηθέο κειέηεο θαη 

άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ ΔΟΦ 

vii. Καζνξηζκφο ηηκήο πψιεζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ βάζεη ησλ ηξηψλ (3) 

ρακεινηέξσλ αληηζηνίρσλ ηηκψλ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο  ζηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ 

ζηνηρείσλ θαη θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νξθαλψλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ησλ παξαγψγσλ αίκαηνο, ηε δεκνζίεπζε ησλ 

πεγψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ηηκψλ, ηε κεηαηξνπή ηηκψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απφ 

άιιν λφκηζκα ζε επξψ 
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viii. Δπηβνιή πξνζηίκνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ απνθξχπηνπλ ή αξλνχληαη λα παξάζρνπλ ή 

παξέρνπλ αλαθξηβή ή αλαιεζή ζηνηρεία 

Οη παξαγφκελεο απινπζηεπκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα έρνπλ κνληεινπνηεκέλε κνξθή, 
κεηά απφ αμηνπνίεζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ, ψζηε ε νπνηαδήπνηε κειινληηθή ηεο ηξνπνπνίεζε 
λα είλαη εχθνια πξνζαξκφζηκε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ. Οη 
απινπζηεπκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα απνηππψλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία 
αλά δηαδηθαζία: 

 Σνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο κε βάζε ην ξφιν ηνπο (π.ρ. 
πνιίηεο, επηρείξεζε, αξκφδηνο ππάιιεινο, πξντζηάκελνο, αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο, 
θ.ιπ.) 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
δηαδηθαζίαο 

 Σε ξνή εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί ε εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ζε γξαθηθή 
αλαπαξάζηαζε κε βάζε πξφηππε ζεκεηνγξαθία (BPMN ή UML-Activity Diagram) 

 Σηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο, θαζψο θαη ηε δνκή ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

 Σα δηαθηλνχκελα έληππα θαη πιεξνθνξίεο ηεο δηαδηθαζίαο 

 Σα ηπρφλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο 

4. Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ζηελ εθαξκνγή ησλ παξαγφκελσλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

Οη παξαγφκελεο απφ ην έξγν νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίεο ζα ελδπζνχλ απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 
Δκπνξίνπ κε ην απαηηνχκελν «ζεζκηθφ πεξίβιεκα» (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 
Άξζξν 24 ηνπ Ν. 3853/2010 (ΦΔΚ90Α/17-6-2010), πξνθεηκέλνπ απηέο λα γίλνπλ ιεηηνπξγηθέο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο θαη αληαπφθξηζή ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηεο ζην 
πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 
 
3. Παπαδοηέα 

4. Δγρεηξίδην απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ (ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή) 

5. ρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 

6. Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Σκήκαηνο Σηκψλ Φαξκάθσλ ζηελ εθαξκνγή 

ησλ απινπζηεπκέλσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ  

 

4. Γιάπκεια Έπγος 

 
Γηάξθεηα: 2 κήλεο 
 

5. Θεζμικό Πλαίζιο 

Ν. 3840/2010 

Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 8/1-9-2010 

Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009 φπσο ηζρχεη 

6. κοπιμόηηηα/Αναγκαιόηηηα  Έπγος 

1. Γεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίαο   ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο, ζα 

θαζίζηαηαη ιεηηνπξγηθφ γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο 

2. Αχμεζε απνδνηηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Σηκψλ Φαξκάθσλ ζε φηη αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ θαη ζηελ έθδνζε ηνπ 

Γειηίνπ Σηκψλ Φαξκάθσλ 

3. Έκθαζε ζηε δηαθάλεηα ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ηηκψλ θαξκάθσλ 

 
7. Αναμενόμενα Οθέλη 

1. Δλίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην Κξάηνο θαη ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε 

2. Μείσζε ησλ θαθψο ελλννχκελσλ «γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ»  
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3. Δμαγσγή αζθαιέζηεξσλ θαη ειέγμηκσλ "παξαγφκελσλ πξντφλησλ" 

 
8. Ωθελούμενοι 

Ο ηαρχηεξνο θαη νξζνινγηθφηεξνο θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ θαξκάθσλ αλζξψπηλεο ρξήζεο, αλακέλεηαη 
εθηφο ησλ άιισλ, λα επηθέξεη κεηψζεηο ησλ ηηκψλ γηα ηε ρψξα, σο ζπλεπαθφινπζν έκκεζν απνηέιεζκα 
ηνπ παξφληνο έξγνπ, κε άκεζνπο σθεινχκελνπο ηνπο:  

1. Πνιίηεο 

2. Δπαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο  

3. Δλδηαθεξφκελεο Δπηρεηξήζεηο θαη  

4. Γεκφζην ηνκέα ζην ρψξν ηεο πγείαο ( αζθαιηζηηθά ηακεία θιπ.) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξνπζηάζνπλ θαηά ηελ εθδήισζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο 

(Πξνζθνξά) κηα νινθιεξσκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Τπ.Οη.Α.Ν./ΓΓΔ φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ.  

Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ πεηζηηθφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ λα εθηειέζεη επηηπρψο ην έξγν ζηνλ πξνηεηλφκελν απφ απηφλ ρξφλν. Η 

πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην παξαθάησ πιαίζην: 

- Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν πξνζθέξσλ ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην έξγν. 

Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, φπσο 

αλαιπηηθά πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πεξηγξαθή θαη ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα ηνπνζεηεζεί ζην ζχλνιν απηψλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη δεζκεχζεηο. 

- Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία θαη ζρεηηθέο ηερληθέο απηήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

έξγνπ. 

- Πξνζδηνξηζκφο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ φπσο απηά πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ. 

 
Γιαδικαζία Δπιλογήρ Αναδόσος 

Η επηινγή ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ζα γίλεη βάζεη ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο. Αμηνιφγεζε – βαζκνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, γίλεηαη κφλν γηα ηνπο ππνςήθηνπο, 

πνπ ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα εθπιεξψλνπλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη έρνπλ γίλεη 

απνδεθηνί. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε έρνπζα εθπιεξψζεη ηηο σο άλσ 

ηηζέκελεο πξνυπνζέζεηο. 

Σα θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε θαηαθχξσζε ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο, έρνπλ σο εμήο: 

Βήμα A: Πξηλ απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη κπνξεί λα 

θιεζνχλ λα παξνπζηάζνπλ ζπλνπηηθά ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη λα απαληήζνπλ ζε ηπρφλ δηεπθξηληζηηθέο 

εξσηήζεηο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, είηε εγγξάθσο είηε ζην πιαίζην ζπλάληεζεο 

παξνπζίαζεο ε νπνία ζα δεηεζεί εγθαίξσο θαη εγγξάθσο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνο φινπο 

φζνπο θξηζνχλ ζεηηθά, θαηά ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε εμέηαζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Η βαζκνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ Φαθέινπ ζε ζρέζε κε 

ηα αθφινπζα επί κέξνπο θξηηήξηα. 

Α/Α Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο πληειεζηήο 

Βαξχηεηαο 

1.1 αθήλεηα ηεο πξφηαζεο θαη θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ έξγνπ 56% 

1.2 Μεζνδνινγία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 28% 
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1.3 Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο  16% 

  ΤΝΟΛΟ 100% 

Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

θαιχπηνληαη αθξηβψο νη αηηνχκελεο  πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη αηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. 

Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη 

ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη φισλ ησλ νκάδσλ. Η ηειηθή 

βαζκνινγία βάζεη ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110 βαζκνχο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» γίλεηαη γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ 

απνξξηθζεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο. 

Βήμα Β: Αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο  – ηειηθφ απνηέιεζκα: 

Δθφζνλ  ε  νηθνλνκηθή  πξνζθνξά  είλαη  δηαηππσκέλε  ζχκθσλα  κε ηα  νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε θαη 

δελ ππεξβαίλεη  ηνλ  πξνυπνινγηζκφ  ηνπ  έξγνπ  ζεκεηψλεηαη  ε  ζπλνιηθή  πξνζθεξφκελε (αηηνχκελε)  

ακνηβή  ηνπ Γηαγσληδφκελνπ.  

H αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. Γηα 

ηελ επηινγή ηεο ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζε 

πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν 

Aj = 0,80  x Tj / Tmax +0,20 x Kmin / Kj 

Όπνπ: 

Tmax ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά 

Tj ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο j 

Kmin ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή 

Kj  ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο j. 

Aj  ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. Πξνζθνξέο 

πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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