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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας διενεργεί διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών από φαρμακοποιούς 
(α) για την αξιολόγηση αιτημάτων στη βάση πρωτοκόλλων για χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων που 
έχουν ενταχθεί στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ, τα οποία πρέπει 
να αξιολογηθούν άμεσα προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν έγκαιρα τη θεραπεία τους και (β) για την  
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των προσωπικών ιατρών στους κανόνες συνταγογράφησης καθώς 
και τον έλεγχο αιτημάτων αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών μέχρι την υλοποίηση της αλλαγής στο 
Σύστημα Πληροφορικής.  

2.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθμός Διαγωνισμού ΟΑΥ 14/2020 

2.2 Αντικείμενο της Σύμβασης Διαγωνισμός για  παροχή υπηρεσιών  
φαρμακοποιών στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, 
που εντάσσονται στην κατηγορία CPV 85149000, 
75122000  και αφορούν κοινωνικές και ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΧΙV. 

2.3 Εκτιμώμενη Αξία Συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε εξήντα πέντε 
χιλιάδες (€65.000) Ευρώ και ανά Φαρμακοποιό  
ανέρχεται σε €10 Ευρώ την ώρα. 

 

2.4 Χρηματοδότηση Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας  

2.5 Δικαίωμα προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης 
του 29(5) του Ν.73(Ι)/2016  

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

2.6 Διαδικασία διαγωνισμού Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών που 
αφορούν κοινωνικές και ειδικές υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΧΙV κάτω των 
ορίων  

2.7 Αναθέτουσα Αρχή Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας  

2.8 Αρμόδιος Λειτουργός  Σοφία Πετρίδου 

17 – 19 Κλήμεντος, 1061 Λευκωσία 

Τελ:   +357 22 557200 

Τελ Τμήματος Φαρμακοποιών:    +357 22 557114 

Fax:      +357 22 875021 

E-mail: s.petridou@hio.org.cy 

Website: www.gesy.org.cy 

2.9 Περίοδος διάθεσης 
Εγγράφων Διαγωνισμού 

Από την ημερομηνία προκήρυξης μέχρι και την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών  

mailto:s.petridou@hio.org.cy
http://www.gesy.org.cy/
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.10 Τόπος και τρόπος διάθεσης 
Εγγράφων Διαγωνισμού 

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, 
www.gesy.org.cy 

2.11 Προθεσμία Υποβολής Σχολίων 
/ Ερωτήσεων / Εισηγήσεων 

Αποστολή απαντήσεων από 
την Αναθέτουσα Αρχή 

 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

2.12 Προθεσμία υποβολής 
Προσφορών 

28/12/2020 και ώρα 10:00 πμ 

2.13 Τόπος υποβολής Προσφορών Στο Κιβώτιο Προσφορών επί της οδού Κλήμεντος 17-19, 
1061 Λευκωσία, στο ισόγειο. 

2.14 Δέσμευση μη Απόσυρσης της 
Προσφοράς 

5% του ποσού της προσφοράς 

 

2.15 Διάρκεια ισχύος Προσφορών Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών 

2.16 Γλώσσα σύνταξης 
Προσφοράς 

Ελληνική  

2.17 Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ 

2.18 Τόπος παροχής υπηρεσιών Στα γραφεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ή σε 
άλλο κατάλληλο χώρο στη Λευκωσία, που θα υποδειχθεί 
από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. 

2.19 Διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης 

Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της 
Σύμβασης και με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι και 
ακόμη έξι (6) μήνες σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. 

 

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Νόμους 
και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και 
ισχύουν, και ειδικότερα: 

α. τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα 
Νόμο του 2016, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28 
Απριλίου 2016 {Ν.73(Ι)/2016}. 

β. τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμούς, οι οποίοι 

έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 6 Ιουλίου 2012 (ΚΔΠ 

242/2012). 

γ. τους περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 
Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Κανονισμούς του 2016, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
στις 28 Απριλίου 2016 (ΚΔΠ 138/2016). 

δ. τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμούς (ΚΔΠ249/2009). 
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Πρόσβαση στα έγγραφα της προαναφερθείσας νομοθεσίας μπορούν να έχουν οι Οικονομικοί Φορείς μέσω 
της ιστοσελίδας www.treasury.gov.cy. 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Αντικείμενο  

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών από φαρμακοποιούς για την (α) αξιολόγηση 
αιτημάτων στη βάση πρωτοκόλλων για χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν ενταχθεί στον 
κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ, τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν 
άμεσα προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν έγκαιρα τη θεραπεία τους, και  

(β) την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των προσωπικών ιατρών στους κανόνες  συνταγογράφησης 
καθώς και τον έλεγχο αιτημάτων αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών μέχρι την υλοποίηση της αλλαγής 
στο Σύστημα Πληροφορικής.  

Ο Διαγωνισμός στοχεύει στη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων. 

 

4.2 Ανάλυση Υπηρεσιών:  

Οι Ανάδοχοι θα παρέχουν στην Αναθέτουσα Αρχή τις ζητούμενες υπηρεσίες όπως περιγράφονται πιο 
κάτω και θα είναι υπόλογοι στον Υπεύθυνο Συντονιστή της Σύμβασης.  

Οι υπηρεσίες για το αντικείμενο (α) ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι οι ακόλουθες:  

1. Αξιολόγηση των αιτημάτων που θα τους ανατεθούν. 
2. Η συμπλήρωση μητρώων και καταχώρηση στοιχείων σχετικά με τα αιτήματα που αξιολογούν.  
3. Η εξυπηρέτηση παροχέων/δικαιούχων (απάντηση τηλεφωνημάτων, επιστολών/ ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων)  σχετικά με τα αιτήματα. 
4. Οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες τους ανατεθούν σε σχέση με την αξιολόγηση των αιτημάτων.  

 
Οι υπηρεσίες για το αντικείμενο (β) ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι οι ακόλουθες:  

5. Η έκδοση ή/και ο έλεγχος αναφορών από το σύστημα πληροφορικής σε σχέση με τη 
συνταγογράφηση από προσωπικούς ιατρούς και ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις οδηγίες του 
Οργανισμού. 

6. Ο έλεγχος των αιτημάτων αποζημίωσης για τα προϊόντα του Καταλόγου Ζ.  
7. Οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες τους ανατεθούν σε σχέση με την αξιολόγηση των αιτημάτων 

αποζημίωσης.  
 

4.3 Ειδικοί Όροι  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρευρίσκεται στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή (το μέγιστο πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα),  με μέγιστο αριθμό 25 ώρες τη βδομάδα, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ανάγκες και τις οδηγίες του συντονιστή της Σύμβασης.  

2. Τα πρόσωπα που θα παρέχουν τις υπηρεσίες θα τύχουν ειδικής εκπαίδευσης σχετικά με την εκτέλεση 
των πιο πάνω υπηρεσιών. 
 

4.4 Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης 

Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι τα γραφεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ή 
σε άλλο κατάλληλο χώρο στη Λευκωσία, που θα υποδειχθεί από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. 

 

http://www.treasury.gov.cy/
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5. ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ 

5.1 Λήψη Εγγράφων 

1. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία 

χρέωση, από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας www.gesy.org.cy. E 

 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

6.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου), τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει 
συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.  

 

6.2 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα  

1. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις 
παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση:  

α. να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους, ή/και να μην υφίσταται 
παραδοχή τους για: 

(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης – 
Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος, 

(ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ. 3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) 
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της Απόφασης -
Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα,  

(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,   

(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, 

(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί 
της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της 
Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.  

Νοείται ότι, η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο, 
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει παραδοχή του, είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β. να μην έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή  εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, εφόσον έχει διαπιστωθεί 
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις νομικές 
διατάξεις που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι  ή έχει 
αποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με τα κατάλληλα μέσα, 
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γ. να μην τελούν υπό πτώχευση, να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, ή να μην τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή  να μην έχουν 
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή να μην  βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,  

δ. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά τους και που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με κατάλληλα μέσα από την Αναθέτουσα 
Αρχή, 

ε. να μην υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν την Αναθέτουσα Αρχή στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

στ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 του 
Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα 

ζ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
τους κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
38 του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, 

η. να μην έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδης 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

θ. να μην έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, να μην έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και να είναι σε θέση να 
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου. 

 

6.3 Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες  

Η ανάθεση θα γίνει σε πέντε (5) πρόσωπα ξεχωριστά.  

Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τα προσόντα που αναφέρονται 

πιο κάτω, ή και νομικά πρόσωπα τα οποία θα δηλώσουν ένα μέλος ως Ομάδα Έργου για κάθε σύμβαση. 

Τα φυσικά πρόσωπα/μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω προσόντα: 

 

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Φαρμακευτική -  Να επισυναφτεί αντίγραφο. 
  

(Σημείωση: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» δεν καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
τίτλο.  Αφορά μόνο πρώτο πτυχίο) 

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση τής Αγγλικής γλώσσας- Να επισυναφτεί αντίγραφο 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι  

 

6.4 Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς  

1. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων:  
α. αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή 

β.  έχει υποβάλει ψευδή δήλωση ή πλαστό πιστοποιητικό ή 

γ. έχει ειδοποιηθεί για την αποδοχή της προσφοράς του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την περίοδο 
ισχύος της προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης: 

(ι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε Πιστοποιητικό και/ή άλλο 
έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε 
άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ή 
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(ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση, 

Δύναται να  επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης,  

β. οι προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με συμμετοχή σε 
μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας σύμβασης. 

 

2. Επιπρόσθετα, ο προσφέρων υποχρεούται να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ως αποζημίωση 
ποσό ίσο με το 5% της τιμής της προσφοράς του ή του μέρους αυτής που έχει αποσυρθεί. 

3.  Η «Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς» πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Έντυπο 1. 

6.5 Στελέχωση Ομάδας Έργου  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο, τα κριτήρια της παραγράφου 6.3 θα πρέπει 

να τηρούνται από το μέλος της Ομάδα Έργου που θα δηλωθεί.  

 

7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 2.15. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

3. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθυνθεί 
γραπτώς προς τους Προσφέροντες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών για το αν αποδέχονται την 
παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν γραπτώς 
εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο θα καθορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Προσφορά της οποίας 
ο Προσφέρων παραλείψει να συγκατατεθεί γραπτώς στην αιτούμενη από την Αναθέτουσα Αρχή 
παράταση της ισχύος των προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής 

1. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.12. 

2. Οι Προσφορές υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Προσφορών της 
παραγράφου 2.12 σε κλειστό φάκελο στο Κιβώτιο Προσφορών, που βρίσκεται στο ισόγειο του 
κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Κλήμεντος 17-19, 1061 Λευκωσία.   

3. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, Προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. 

4. Οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Προσφορά, πριν την τελευταία 
προθεσμία υποβολής των Προσφορών. 

5. Ουδεμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των Προσφορών 
είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής τους, 
εξαιρουμένων των προνοιών της παραγράφου 9.3. 

6. Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την 
τελευταία προθεσμία υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση που Προσφορά ή μέρος της 
αποσυρθεί μετά την ημερομηνία αυτή, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

α. σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Ανάθεση της Σύμβασης, 

β. σε καταβολή στην Αναθέτουσα Αρχή ως αποζημίωση ποσού ίσο με το 5% της τιμής της 
προσφοράς του ή του μέρους αυτής που έχει αποσυρθεί , και 
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γ. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με συμμετοχή 
σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας σύμβασης. 

 

8.2 Τρόπος Σύνταξης 

1. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τα έγγραφα διαγωνισμού και υποβάλλονται σε κλειστό 
φάκελο στο Κιβώτιο Προσφορών. 

2.   Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε κλειστό φάκελο στο Κιβώτιο Προσφορών, που 
βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Κλήμεντος 17-19, 1061 
Λευκωσία το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.12. 

   Στον φάκελο ή περίβλημα κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Ο αριθμός του διαγωνισμού. 

 Ο τίτλος του Διαγωνισμού. 

 Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3.         Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντα ο οποίος θα πρέπει να 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε όχι μόνο να ξεκινήσει αλλά και να ολοκληρωθεί η υποβολή 
της προσφοράς εντός των πιο πάνω προθεσμιών. 

4.         Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον Προσφέροντα 
να αναφέρει, σε συνοδευτικό πίνακα, την επεξήγησή τους. 

5.    Όλα τα Έντυπα / Δηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από το φυσικό 
πρόσωπο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από εξουσιοδοτημένο άτομο.  

 

8.3 Περιεχόμενα Προσφοράς 

Η προσφορά περιλαμβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία με την προσφορά ως εξής: 

1. Τη Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς (Έντυπο 1) 

2. Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 του παρόντος 
Μέρους. 

3. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (Έντυπο 2).   

4. Την Τεχνική Προσφορά (Έντυπο 3). 

  

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1 Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί στο Κιβώτιο Προσφορών γίνεται 
από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής Προσφορών, με τον 
τρόπο που προβλέπεται στους Κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1 

 

9.2 Αξιολόγηση Προσφορών  

9.2.1 Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορών  

1. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το Αρμόδιο Όργανο ελέγχει την εκπλήρωση των 
Προϋποθέσεων Συμμετοχής και τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Δυνατότητες καθώς και την 
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ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και καταγράφει τα 
αποτελέσματα του ελέγχου σε ειδικό έντυπο.  

2. Οι προσφορές που καλύπτουν τις πιο πάνω Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Τεχνικές και 
Επαγγελματικές Δυνατότητες θα τύχουν βαθμολογικής κατάταξης, η οποία θα προκύπτει βάσει του 
πιο κάτω τρόπου αξιολόγησης. 

Η τελική κατάταξη/κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την βαθμολογία (από την ψηλότερη στην 
χαμηλότερη) 

8Α. Πίνακας βαθμολογικών κριτηρίων 

Α/Α Κριτήριο Βαθμολογία 

1. 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ισότιμο τίτλο στη 
Φαρμακευτική ή στη Κλινική Φαρμακευτική 

30 μονάδες  

 

2. Εγγεγραμμένος Φαρμακοποιός  20 μονάδες  

3. Βαθμός Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 
30 μονάδες βάσει του πιο κάτω 

πίνακα (8Β) 

4. 
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι 
20 μονάδες 

 

8Β. Πίνακας βαθμολόγησης Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης 

Α/Α 
Βαθμός Απολυτηρίου Σχολής 

Μέσης Εκπαίδευσης(1)  
Βαθμολογία(2) 

1 
Άριστα 

(19 έως 20) 
30 μονάδες 

2 
Πολύ Καλά 

(16 έως 18) 
18 μονάδες 

3 
Καλά 

(13 έως 15) 
12 μονάδες 

4 
Σχεδόν Καλά 

(10 έως 12) 
6  μονάδες 

(1) Στην περίπτωση βαθμολογίας απολυτηρίου σε άλλη κλίμακα από την κλίμακα των 20 θα γίνεται 
ανάλογη προσαρμογή στην κλίμακα των 20. Για σκοπούς αξιολόγησης οι βαθμολογίες θα 
στρογγυλοποιούνται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. 

(2)Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βαθμός απολυτήριου, οι μονάδες θα προσαρμοστούν ως 
ακολούθως. Με μέγιστο αριθμό τα  τρία Α level,  το κάθε  Α*: 10 μονάδες , το κάθε Α: 6 μονάδες,  το 
κάθε Β: 4 μονάδες και το κάθε C: 2 μονάδες.  

Η τελική βαθμολογία για σκοπούς κατάταξης θα προκύψει από το άθροισμα των κριτηρίων σύμφωνα με 
τον πίνακα 8Α.  

Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών κατά την τελική κατάταξη τους, με την ίδια τελική βαθμολογική 
κατάταξη, η επιλογή του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της 
κλήρωσης. 
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Με βάση την τελική κατάταξη η Αναθέτουσα Αρχή οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  θα κληθούν άμεσα 
για υπογραφή σχετικής Συμφωνίας – Σύμβασης, μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.  

 

9.3 Διευκρινίσεις και Διασαφηνίσεις Προσφορών 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη την διάρκεια της αξιολόγησης, έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον κριθεί 
αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της 
Προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά. 

2. Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι 
Αναθέτουσες Αρχές δύνανται να ζητούν από τους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλουν, να 
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα 
δικαιολογητικά υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με 
ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, τέτοιου είδους πληροφορίες ή δικαιολογητικά  να τα 
υποβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά 
περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο της πέντε (5) εργάσιμων ημέρων. 

3. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10.1 Κατάρτιση και υπογραφή συμφωνίας 

Οι Προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν, εντός της 
προθεσμίας που θα οριστεί στην Επιστολή Ανάθεσης που θα του αποσταλεί, για την υπογραφή της 
σχετικής Συμφωνίας προσκομίζοντας  

 Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία. 

 Το Έντυπο 4 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.  

Τα τέλη χαρτοσήμανσης της σύμβασης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο υποψήφιος ανάδοχος για υπογραφή εντός του χρονοδιαγράμματος, 
η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το θέμα στο Αρμόδιο Όργανο για ανάθεση 
της Σύμβασης στον επόμενο Προσφέροντα, σύμφωνα με την οριστική κατάταξη του αρμόδιου οργάνου 
αξιολόγησης. Νοείται ότι οι προσφορές θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ανάθεση. 

 

10.2 Ακύρωση διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την προθεσμία υποβολής των προσφορών για ειδικούς και 
αιτιολογημένους λόγους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τους οποίους γνωστοποιεί εγγράφως 
στους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς . 

2. Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών δύναται να αποφασιστεί νοουμένου 
ότι τέτοια απόφαση είναι δεόντως αιτιολογημένη και συνάδει με τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

3. Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής από το λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης. 
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ΜΕΡΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 

Στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, σήμερα την <ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης>, ημέρα 

<ημέρα>, στην Κλήμεντος 17-19, 1061 Λευκωσία, 

 

αφενός μεν, 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας,  ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αν Γενικό Διευθυντή, ο 

οποίος/α θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», 

 

αφ’ ετέρου, 

Ο/Η <επωνυμία Αναδόχου>, που εδρεύει στον/ην <πόλη>, οδός <οδός> και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον/την <ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου>, που θα καλείται 

στο εξής «Ανάδοχος», 

 

συμφωνούν τα εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη: 

α. Η παρούσα Συμφωνία 

β. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού  

γ. Η προσφορά του Αναδόχου ημερομηνίας <ημερομηνία υποβολής προσφοράς> και 

οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.  

Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μέρη οι πρόνοιές τους θα εφαρμόζονται σύμφωνα 

με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

1. Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φαρμακοποιού στον Οργανισμό 

Ασφάλισης Υγείας. 

2. Το αντικείμενο της Σύμβασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι αυτό που περιγράφεται στην 

προσφορά του ημερομηνίας <ημερομηνία υποβολής προσφοράς Αναδόχου>, καθώς και στο 

άρθρο 4 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού.  

3. Με την παρούσα Σύμβαση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υπαλληλική ή δημοσιοϋπαλληλική σχέση 

μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και του Παροχέα Υπηρεσιών.  

4. Τα Μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Συμφωνία δεν συνιστά ούτε δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση 

εργοδότη και εργοδοτουμένου μεταξύ των Μερών, τα οποία δεν θα έχουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή 

υποχρεώσεις πέραν αυτών που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η ημερομηνία υπογραφής 

της παρούσας και η διάρκεια εκτέλεσης είναι εξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της 

Σύμβασης με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι και έξι (6) μήνες σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Υπεύθυνο Συντονιστή για τη διαχείριση της Σύμβασης, το όνομα του 

οποίου θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο. 

2. Οποιαδήποτε ειδοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή απόφαση από οποιοδήποτε 

πρόσωπο απαιτείται από τη Σύμβαση θα γίνεται γραπτώς, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. 

3. Οποιεσδήποτε προφορικές οδηγίες ή εντολές θα τίθενται σε ισχύ κατά το χρόνο μετάδοσής τους και 

θα επιβεβαιώνονται στη συνέχεια γραπτώς.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Δεν εφαρμόζεται  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

Δεν εφαρμόζεται  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο και θα παρέχει οποιεσδήποτε αναγκαίες 

πληροφορίες/έγγραφα απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τα έγγραφα αυτά θα 

επιστρέφονται στην Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο Ανάδοχος θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με τη Σύμβαση 

ως απόρρητα. Οποιαδήποτε αποκάλυψη στοιχείων δεν μπορεί να διενεργηθεί χωρίς προηγούμενη 

γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με δημοσίευση ή 

αποκάλυψη στοιχείων, η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι τελεσίδικη.  

2. Σε περιπτώσεις Συμβάσεων που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα σέβεται και θα συμμορφώνεται με όλους τους 

ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι θα φέρει την ευθύνη και θα είναι σε θέση 

να αποδείξει τη συμμόρφωση του σ’ αυτούς. Επιπρόσθετα θα διασφαλίζει ότι, το προσωπικό του και 

οι τυχόν υπεργολάβοι ή συνεργάτες και τα πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του, θα σέβονται 

και θα συμμορφώνονται επίσης με αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. (Σχετικός είναι ο κανονισμός 

της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ  

1. Τα παραδοτέα/ εκθέσεις της Σύμβασης καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή υλικό που αποκτάται ή 

ετοιμάζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα περιέλθουν στην απόλυτη 

ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής με την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος δύναται να κρατά 

αντίγραφο των πιο πάνω, αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση τους για σκοπούς άλλους πέραν της 

Σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 10: ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η συνολική αξία της σύμβασης, ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ  (€6.500) 

το οποίο θα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας. Στο πιο πάνω ποσό δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.  

2. Στη συνολική αξία της σύμβασης περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες του 

Αναδόχου σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης που του ανατίθεται, καθώς και οι κάθε είδους 

κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία. Η συνολική 

αξία της σύμβασης αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του άρθρου 2 της παρούσας συμφωνίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Με την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει γραπτώς τον τραπεζικό λογαριασμό 

στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές της συμβατικής αξίας, συμπληρώνοντας σχετικό 

έντυπο που θα του δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 

αντιτεθεί στην επιλογή του Αναδόχου αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό. 

2. Ο Ανάδοχος κάθε τέλος του μήνα θα πρέπει να αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τιμολόγιο στο 

οποίο θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτέλεσε και οι ώρες που εργάστηκε στο σχετικό μήνα υπό 

τη μορφή του Εντύπου 5, υπογεγραμμένο από το Συντονιστή της Σύμβασης. Ο πληρωμές θα 

γίνονται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου στη βάση ωριαίας 

πληρωμής ίσης με δέκα (10) Ευρώ ανά ώρα, για το σύνολο των ωρών που εργάστηκε εντός του 

σχετικού μήνα.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εκτέλεσης της παρούσας καθώς και η παραλαβή του Αντικειμένου 

της Σύμβασης γίνεται από τον Συντονιστή της Σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμοδιότητες 

περιλαμβάνουν: 

α. την έγκαιρη παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο. 

β. τη συμβατική επίβλεψη, τη διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων και την παραλαβή των 

παραδοτέων, και την πρόταση προς τα αρμόδια όργανα για την έκδοση εντολής πληρωμής προς 

τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των υπηρεσιών του Αντικειμένου της Σύμβασης με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα Καθυστέρησης ως ακολούθως:  

α. H ρήτρα, για κάθε ημέρα απουσίας του από την εργασία χωρίς πιστοποιητικό ασθενείας, 

είναι ίση με την κατά αναλογία της μηνιαίας ισόποσης δόσης και επιπλέον 5% της  εν λόγω 

δόσης. 

β.  Η ρήτρα για κάθε ημέρα απουσίας του από την εργασία με προσκόμιση πιστοποιητικού 

ασθενείας είναι ίση με την κατά αναλογία της μηνιαίας ισόποσης δόσης. 

2. Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, 

θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτής, 

θα εισπράττονται με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης ή/και της εγγύησης 

προκαταβολής. 
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3. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης για την οποία θα έχουν υποβληθεί συνολικά ρήτρες 

καθυστέρησης που ανέρχονται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Αξίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να τερματίσει τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων των ειδικά 

αναφερόμενων στο Άρθρο 15. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Δεν εφαρμόζεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη σύμβαση εάν ο ανάδοχος αδυνατεί ουσιαστικά να 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, με γραπτή προειδοποίηση στον Ανάδοχο, να αναστείλει μέρος ή όλες 

τις πληρωμές, αν ο Ανάδοχος αθετήσει οποιουσδήποτε όρους της Σύμβασης ή δεν έχει ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του. 

3. Αν οι συνθήκες που αναφέρονται στη παράγραφο 1 συνεχιστούν για δεκατέσσερις (14) ημέρες από 

την ημερομηνία της προειδοποίησης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, αν το επιθυμεί, να 

τερματίσει τη σύμβαση δίνοντας γραπτή προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών. 

4. Με τη λήψη γραπτής προειδοποίησης ο Ανάδοχος θα πάρει άμεσα μέτρα για τερματισμό της 

Σύμβασης, για σκοπούς μείωσης των συνεπαγόμενων δαπανών στο ελάχιστο. 

5. Με τον τερματισμό της Σύμβασης καμιά πληρωμή δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, εκτός για υπηρεσίες 

που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά πριν την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης και για υπηρεσίες 

που συντρέχουν για τον ομαλό τερματισμό της Σύμβασης.    

6. Σε κάθε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αποζημιώσεις, μπορεί να τις αφαιρέσει από 

οποιαδήποτε οφειλόμενα προς τον Ανάδοχο ποσά ή να διευθετηθούν μέσω της εγγύησης πιστής 

εκτέλεσης. 

7. Σε περίπτωση που η διαπιστωθείσα ζημιά που υπέστη το Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης 

πιστής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καλείται, να καλύψει μέσα σε τακτή προθεσμία τη ζημιά που υπέστη 

το Δημόσιο.      

8. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που δυνατό να προκύψει 

μεταξύ των Μερών και που δεν μπορεί να διευθετηθεί, είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 16: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

1. Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε αλλαγές των Μελών της Ομάδας Άεργου που συμφωνήθηκε 

δυνάμει των όρων της Σύμβασης, χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Επιπρόσθετα, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και με βάση γραπτό και δικαιολογημένο αίτημα, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση εάν θεωρήσει ότι ένα μέλος της Ομάδας Έργου 

δεν αποδίδει επαρκώς ή δεν εκτελεί τα καθήκοντά του δυνάμει της Σύμβασης. 

3. Όπου ένα μέλος της Ομάδας Έργου πρέπει να αντικατασταθεί, ο αντικαταστάτης πρέπει να πληροί 

τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που είχαν καθοριστεί στα έγγραφα διαγωνισμού. Όπου ο 

Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να παρέχει τέτοιο αντικαταστάτη, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται είτε να 

αποφασίσει να τερματίσει τη Σύμβαση εάν τίθεται σε κίνδυνο η δέουσα εκτέλεσή της, είτε εάν 
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θεωρήσει ότι αυτό δεν ισχύει, να αποδεχθεί τον αντικαταστάτη, νοουμένου ότι θα ακολουθήσει 

τροποποίηση της Σύμβασης για την ανάλογη μείωση της συμβατικής αξίας. 

4. Τυχόν έξοδα που ενδέχεται να απαιτηθούν λόγω της αντικατάστασης προσωπικού αποτελούν 

ευθύνη του Αναδόχου. Όπου το μέλος της Ομάδας Έργου δεν αντικαθίσταται αμέσως και παρέρχεται 

κάποιος χρόνος μέχρις ότου το νέο μέλος αναλάβει τα καθήκοντά του, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να ζητήσει από τον Ανάδοχο να διορίσει προσωρινά άλλο άτομο μέχρι την άφιξη του νέου, ή να 

προβεί σε άλλα μέτρα για να αναπληρώσει την προσωρινή απουσία. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή πέραν οποιονδήποτε άλλων θεμάτων που ρυθμίζονται ξεχωριστά, δύναται να 

αποκόπτει ποσό, ανάλογα με την περίπτωση, για το μέλος που αντικαθίσταται ως αντιστάθμισμα για 

την περίοδο προσαρμογής και εξοικείωσης με το αντικείμενο της σύμβασης του νέου μέλους που θα 

εμπλακεί, αλλά και το διοικητικό κόστος που επιβαρύνεται η Αναθέτουσα Αρχή με την αντικατάσταση 

αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

1. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

νομοθεσίας που ισχύουν στη Δημοκρατία, σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων του και τις 

συνθήκες εργασίας. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, μεριμνά  δε όπως  οι 

υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

3. Από την εκτέλεση της Σύμβασης καμία έννομη σχέση δε δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 

και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με το Αντικείμενο της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα 

Αρχή δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 

προσωπικού του Αναδόχου και των υπεργολάβων του σε περίπτωση που τόπος υλοποίησης του 

Αντικειμένου της Σύμβασης είναι οι δικές της εγκαταστάσεις, ιδίως δε ότι θα ενημερώνει εγγράφως τον 

Ανάδοχο σχετικά με τις τυχόν ιδιαιτερότητες των εγκαταστάσεών της. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά με βάση και σύμφωνα με τους Νόμους 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

1. Τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας μπορεί να γίνει μόνον εφόσον δεν θίγει ουσιωδώς τον 

ανταγωνισμό και πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων στην παρούσα 

μερών, η οποία θα επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Συνταχθείσα στην ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται για την 

Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και υπογραφείσα την <ημέρα>, <XX/XX/20XX>. 
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ΕΝΤΥΠΟ  1 
 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Διαγωνισμός αρ. ΟΑΥ 14/2020 

1. Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για την παροχή υπηρεσιών φαρμακοποιού 
στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, η οποία ισχύει για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα 
του διαγωνισμού και την οποία, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν 
έχουν δικαίωμα να αποσύρουν. 

 
2. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση που:  

(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή 

(β) έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε υποβάλει οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή πλαστό πιστοποιητικό ή  

(γ) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 

περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουμε για την υπογραφή 

της Σύμβασης: 

(ι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε 

Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου και/ή 

να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή μας στο 

διαγωνισμό, ή 

(ιι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση, 

είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και 

β. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με 

συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας σύμβασης. 

 
3. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στην Αναθέτουσα Αρχή, ως 

αποζημίωση ποσό ίσο με το 5% της τιμής της προσφοράς μας ή του μέρους αυτής που έχει 
αποσυρθεί.  

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του ...................................................................... 

Όνομα υπογράφοντος ...................................................................... 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

...................................................................... 

Ιδιότητα υπογράφοντος ...................................................................... 

Ημερομηνία ...................................................................... 
 
 
Στοιχεία Προσφέροντος1  

Όνομα Προσφέροντος ........................................................................... 
 
 
. 
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ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 
1. Επίθετο: 

 

2. Όνομα:   
 

3. Ημερομηνία γέννησης: 
 

4. Υπηκοότητα: 
 

 
5. Εκπαίδευση: 

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου 

Περίοδος 
Φοίτησης Πτυχίο / Δίπλωμα που 

αποκτήθηκε 
Από Μέχρι 

    

    

    

    

    

    

 
 

6. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα ως ακολούθως: Πολύ Καλή/ Καλή (Τεκμηρίωση με βάση τα 
πιστοποιητικά που θα υποβληθούν στη βάση του Παραρτήματος Ι.  

Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Ομιλία 

    

    

    

 
 

7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών : 

8. Άλλες ικανότητες:  (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.) 

9. Παρούσα θέση στον οργανισμό: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, 
Οργανισμό Δημοσίου η Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.) 

10. Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που 
προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του) 
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11. Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου στοιχείων επικοινωνίας): 

 

 

Σημείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ελέγξει την ορθότητα 

των στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος. Προς το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, εάν του ζητηθεί, να υποβάλει 
τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης. 
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ΕΝΤΥΠΟ 3 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προς:  Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας 

 

Θέμα: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φαρμακοποιών στον Οργανισμό Ασφάλισης 

Υγείας  

1. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του 

Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε και 

συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού. 

2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση των 

Υπηρεσιών από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας. 

3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται στο 

Άρθρο 7 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή 

ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 
 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του .......................................................................... 

Όνομα υπογράφοντος .......................................................................... 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

.......................................................................... 

Ιδιότητα υπογράφοντος .......................................................................... 
 
Στοιχεία Προσφέροντος1  

Όνομα Προσφέροντος ........................................................................... 

Χώρα εγκατάστασης (σε περίπτωση νομικού 

προσώπου) 

........................................................................... 

Διεύθυνση............................................................ Ταχ. Κιβ. ............................................................ 

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική) . .......................................................................... 

Ταχ. Κιβ. ............................................................  

Τηλέφωνο επικοινωνίας..................................... Τέλεφαξ επικοινωνίας........................................ 

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.  ........................................................................... 

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ) ........................................................................... 

Ημερομηνία ........................................................................... 
 

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

.........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

Σημείωση 1:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 4 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Προς: Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας   

Θέμα: Διαγωνισμός για  παροχή υπηρεσιών  φαρμακοποιών στον Οργανισμό Ασφάλισης 

Υγείας  

Αρ. Διαγωνισμού: ΟΑΥ 14/2020  

Υπευθύνως δηλώνω ότι: 

α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου, ούτε και υφίσταται παραδοχή μου για: 

(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης – 

Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος, 

(ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης , καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της 

συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση   και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της Απόφασης – 

Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο 

της χώρας προέλευσης μου,   

(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, 

(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί της 

Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της 

Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.  

Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από την Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζεται επίσης όταν 

το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει παραδοχή, 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού μου οργάνου  ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β.  δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά μου,   

γ. δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  



 

Σελίδα 23 από 27 

δ. δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 

73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέσα, 

ε. δεν εμπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή μου κατά 

την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του 

Ν.73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ. δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας  σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ζ. δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή για την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής αλλά ούτε και έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (περιλαμβανομένης της 

παρούσας διαδικασίας) και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου. 

 

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν διευκρινίσεις.  

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

......................................................  

Υπογραφή: ……………………………………………………. 

Όνομα υπογράφοντος: ……………………………………………………. 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος: ………………………………………….…………. 

Ιδιότητα υπογράφοντος: ……………………………………………….……. 

 

 

Στοιχεία Προσφέροντος1 

 

Όνομα Προσφέροντος ........................................................................... 
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ΕΝΤΥΠΟ 5 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………..…………      

 AΔΤ: ………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(α) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας αποδεικνύεται στη βάση των ακόλουθων 

τεκμήριων:  

(i) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή της Ελλάδας που έχει ως 

βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική. 
 
(ii) Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για 
διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας. 
 
(iii) Δίπλωμα της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου (τριετής φοίτηση). 
 
(iv) Γραπτές Εξετάσεις που διεξάγονται από την Ειδική Επιτροπή σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008 για θέσεις εισδοχής στη 
δημόσια υπηρεσία (Βαθμολογία 50% και άνω στο θέμα των Ελληνικών). 
 
(v) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδας, Δια Βίου Μάθησης, επιπέδου τουλάχιστον Γ1 ή Β2. 
 
(vi) Πιστοποιητικό επιτυχίας επιπέδου Β2 ή/και Γ1 της Ελληνικής Γλώσσας του «Σχολείου Ελληνικής 
Γλώσσας» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
(vii) G.C.E. A- Level Modern Greek με βαθμό “C” και άνω. 

 

(β) Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας αποδεικνύεται στη βάση των ακόλουθων 

τεκμήριων:  

 

(i) Προγράμματα πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου σε κυπριακά ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης αξιολογημένα-πιστοποιημένα από το Σ.ΕΚ.Α.Π., των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας είναι 

η Αγγλική. 

 

(ii) Δίπλωμα Δασικού Κολεγίου Κύπρου. 

 

(iii) Δίπλωμα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής (τριετή προγράμματα σπουδών των οποίων η 

γλώσσα διδασκαλίας ήταν η Αγγλική και αποκτήθηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 1991). 

 

(iv) Δίπλωμα Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (τριετή προγράμματα σπουδών των 

οποίων η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική). 

 

(v) Πτυχίο Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου. 

 

(vi) Τίτλοι σπουδών Diploma και Bachelor of Science που απονεμήθηκαν από τα Ιδρύματα Υγειονομική 

Σχολή Κύπρου και Πανεπιστήμιο του Surrey (University of Surrey) του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

(vii) Απόκτηση της ιδιότητας Μέλους Εγκεκριμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών Αγγλόφωνης 

χώρας. 

(viii) Προγράμματα σπουδών με φοίτηση πέραν των έξι μηνών σε Αγγλόφωνα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

συνοδευόμενα από πιστοποιητικά επιτυχίας σε σχετικές εξετάσεις. 

 

(ix) Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για 

διαπίστωση της Πολύ Καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. 
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(x) Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα του 6ου έτους των Κρατικών 

Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. 

 

(xi) Γραπτές Εξετάσεις που διεξάγονται σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό 

στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η μισθοδοτική 

κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου. (Βαθμολογία 50% και άνω στο 

θέμα των Αγγλικών). Τονίζεται ότι το προσόν αυτό θα ισχύει μόνο για τη Γραπτή Εξέταση που 

διεξήχθη την 1.11.2008, καθώς και για τις Γραπτές Εξετάσεις που διεξήχθησαν και/ή θα 

διεξαχθούν μετέπειτα για τις πιο πάνω θέσεις. 

 

(xii) G.C.E. O-Level στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω. 

 

(xiii) I.G.C.S.E. στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω. 

 

(xiv) E.L.T.S/I.E.L.T.S. με βαθμό 6 και άνω (Academic or General Training) (εφόσον το σχετικό 

πιστοποιητικό αποκτήθηκε πριν την 1.1.2010). 

Τονίζεται ότι αν το πιστοποιητικό αυτό αποκτήθηκε μετά την 1.1.2010, θα θεωρείται ως τεκμήριο 

μόνο με βαθμό 6,5 - 7. 

 

(xv) Cambridge Advanced Certificate in English με βαθμό “C” και άνω. 

 

(xvi) T.O.E.F.L. με βαθμό 550 και άνω (Paper-based) ή T.O.E.F.L. με βαθμό 213 και άνω (Computer-

based) ή TOEFL (Internet based) με βαθμό 92 και άνω. 

 

(xvii) Certificate of Proficiency in English του University of Cambridge με βαθμό "C" και άνω. 

 

(xviii) Certificate of Proficiency in English – University of Michigan. 

 

(xix) Anglia Examinations – Proficiency (Γ1) 

 

(xx) ESB, Level 3 Certificate in ESOL, International All Modes – C2. 

 

(γ) Η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας αποδεικνύεται στη βάση των ακόλουθων 

τεκμήριων:  

 
(i)  Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού που 
περιλαμβάνει το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας. 
 
(ii)   Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για 
διαπίστωση της Καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. 

 
(iii) Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης στα 
Αγγλικά τουλάχιστον του 4ου έτους. 

 
 
(iv) Γραπτές Εξετάσεις που διεξάγονται από την Ειδική Επιτροπή σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008 για θέσεις εισδοχής στη 
δημόσια υπηρεσία των οποίων η μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού 
μισθολογίου. (Βαθμολογία 50% και άνω στο θέμα των Αγγλικών). 
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(v) Cambridge English: First Certificate (FCE), by Cambridge English Language Assessment (Grades 
A-C). 

 
(vi) Anglia Examinations Advanced (B2) Level. 

 

(vii) IELTS, Band Score 6, by Cambridge English Language Assessment (Academic or General 
Training). Για πιστοποιητικά που αποκτήθηκαν μετά την 1.1.2010. 
 


