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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 1/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

Είδος διαγωνισμού Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης Το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο τίμημα
Ημερομηνία Διενέργειας 16/2/2018

Τόπος Διενέργειας
Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ

Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους Τοποθέτηση αυτόματων πωλητών (CPV: 15894500-6)

Τιμή Εκκίνησης

1) για τα μηχανήματα ροφημάτων τα 175,00€ ανά μηχάνημα, 
2) για τα μηχανήματα αναψυκτικών και νερών τα 170,00€ ανά μηχάνημα, 

3) για τα μηχανήματα σνακ τα 210,00€ ανά μηχάνημα και 
4) για τα μηχανήματα σνακ- αναψυκτικών τα 214,00€ ανά μηχάνημα

Έχοντας υπόψη:

1. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών

3. τις διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

4. τις διατάξεις του N.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

5. τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

6. την  υπ’αριθμ.Υ.Δ.Α1β/8577/1983  (ΦΕΚ  Β-526/8-9-1983)  «Υγειονομικός  έλεγχος  των  αδειών  ιδρύσεως  και  λειτουργίας  των 

εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας 

των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών»

7. την  υπ’αριθμ.Υ.Α.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012  (ΦΕΚ  Β-2718/8-10-2012)  Νέα  Υγειονομική  Διάταξη  «Υγειονομικοί  όροι  και 

προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις»

8. το  άρθρο  137  της  υπουργικής  απόφασης  Α2-718/2014  (ΦΕΚ  2090/Β΄/31-7-2014)  «Κωδικοποίηση  Κανόνων  Διακίνησης  και 

Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

9. η υπ’αριθμ.70776/4-7-2016 (ΦΕΚ2091/Β΄/7-7-2016) υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση του αρ.137 της υπουργικής απόφασης 

Α2-718/2014 “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)”»

10. το αρ.115 της υπ’αρ.91354 (ΦΕΚ2983/Β΄/30-8-2017) υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

11. την  ΚΥΑ  Υ1γ/Γ.Π./οικ.47289/2017  του  Υπουργού  Υγείας  (ΦΕΚ2161/Β΄/23-6-2017)  «Υγειονομικοί  όροι  και  προϋποθέσεις 

λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ ποτών και άλλες διατάξεις»

12. την υπ’αριθμ.16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β΄/18-5-2017) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών- Οικονομίας και Ανάπτυξης- Υγείας- 

Πολιτισμού και  Αθλητισμού-  Περιβάλλοντος και  Ενέργειας  «Απλούστευση και  προτυποποίηση των διοικητικών  διαδικασιών 

γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων»
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13. τις  διατάξεις  του  ΠΔ715/97  «Περί  τρόπου  ενεργείας  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου  (Ν.Π.Δ.Δ.),  προμηθειών, 

μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως 

εργασιών»

14.την  υπ’αριθμ.41/20-12-2017  θ.1ο ΗΔ  (ΑΔΑ:  Ψ2ΥΡ4690Ω5-Β7Π)  απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νοσοκομείου  περί 

έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

  
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 

ΠΩΛΗΤΩΝ» στους χώρους του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου και της Νοσοκομειακής Μονάδας του Αμαλία Φλέμιγκ, για ένα (1) 

έτος με δικαίωμα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο τίμημα ανά 

μηχάνημα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται ως εξής: 1) για τα μηχανήματα ροφημάτων τα 175,00€ ανά μηχάνημα, 2) για τα μηχανήματα 

αναψυκτικών  και  νερών  τα  170,00€  ανά  μηχάνημα,  3)  για  τα  μηχανήματα  σνακ  τα  210,00€  ανά  μηχάνημα  και  4)  για  τα 

μηχανήματα σνακ- αναψυκτικών τα 214,00€ ανά μηχάνημα.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την 16/2/2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα 

11.00π.μ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού,  δηλαδή  στις  15/2/2018  ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  και  ώρα  14:00.  Η  κατάθεση των  προσφορών  θα γίνεται  στο  Γραφείο 

Προμηθειών  αφού  προηγουμένως  πρωτοκολληθούν  στη  Γραμματεία  του  Νοσοκομείου.  Προσφορές  που  κατατίθενται  στην 

Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

1. Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής: 

http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr  

2. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 

πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα 

περιλαμβάνει  δύο  υποφακέλους:  έναν  υποφάκελο  με  την  τεχνική  προσφορά  και  έναν  υποφάκελο  με  την  οικονομική 

προσφορά.

5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει  τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού (τον αριθμό της 

διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).

6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον οποίο τοποθετούνται:

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί του αιτούμενου κατώτερου ετήσιου μισθώματος

- Συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν.4412/2016 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα 

απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  αντίγραφο  αυτής.  Στην  τεχνική  προσφορά  ο  προσφέρων  θα  δηλώνει  αναλυτικά  τη 

συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) της Διακήρυξης. Οι 

υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.
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Γ) Καλά  σφραγισμένος  υποφάκελος  με  τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  την  ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στον  οποίο 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής, όπου θα φαίνεται αναλυτικά το μηνιαίο τίμημα ανά μηχάνημα, το 

οποίο θα είναι δεσμευτικό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ως ελάχιστο όριο του καταβληθέντος μηνιαίου μισθώματος 

υπέρ του νοσοκομείου (ποσό εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού) ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων 

ενενήντα εννέα (3.999,00€) ευρώ. Προσφορά εκκίνησης για ποσό κατώτερο των 3.999,00€ απορρίπτεται.

7. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο πλειοδότης υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% 

επί του συνολικού τιμήματος της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών 

μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.

9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

11. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί σε ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους με τη σύμφωνη γνώμη του 

πλειοδότη και κατόπιν απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Καταβολή τιμήματος:  Όλες οι  πληρωμές  θα γίνονται  σε ευρώ  (€).  Ο πλειοδότης θα καταβάλει  το προβλεπόμενο από τη 

σύμβαση  μηνιαίο  τίμημα  (πλέον  ΦΠΑ)  εντός  του  πρώτου  δεκαημέρου  κάθε  μήνα  στο  ταμείο  του  Νοσοκομείου  ή  στον 

τραπεζικό λογαριασμό του Νοσοκομείου και θα λαμβάνει ισόποση απόδειξη.

Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των πέντε (5) ημερών αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης. Σε αυτή 

την  περίπτωση  το  ΔΣ  του  Νοσοκομείου  μπορεί  να  επιβάλλει  πρόστιμο  μέχρι  το  διπλάσιο  του  οφειλόμενου  τιμήματος. 

Καθυστέρηση  καταβολής  του  τιμήματος  πέραν  των  δύο  (2)  μηνών  αποτελεί  λόγο  κήρυξης  του  αναδόχου  έκπτωτου  με 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

13. Σε περίπτωση παράβασης όρου της σύμβασης θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινικές ρήτρες, κατόπιν σχετικής έγκρισης από 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου:

- Για πρώτη παράβαση: τριακόσια (300,00€) ευρώ

- Για δεύτερη παράβαση: εξακόσια (600,00€) ευρώ

- Για Τρίτη παράβαση θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή.

14. Οι τιμές που θα διατίθενται μέσω των αυτόματων πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ενδεικτικές όπως αυτές ορίζονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλης αρμόδιας αρχής.

15. Το Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο- Αμ. Φλέμιγκ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, είτε στο σύνολό της, είτε για τη 

μίσθωση  ορισμένων  μόνο  χώρων,  έπειτα  από  ειδικώς  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  κατά  το  νόμο  οργάνου 

Διοίκησης, αφού προηγηθεί ενημέρωση του πλειοδότη- μισθωτή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της λύσεως της σύμβασης 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρ.46  του  ΠΔ715/1979.  Στην  περίπτωση  αυτή  ουδεμία  αποζημίωση  οφείλεται  υπέρ  του 

αναδόχου.

16. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

18PROC002615884 2018-02-02



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μηχανήματα  αυτόματης  παρασκευής  -  πώλησης  τροφίμων  ή/και  ποτών  είναι  τα  μηχανήματα  τα  οποία  μπορούν  να 

συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση συνθήκες (προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα 

ανωτέρω με εντολή που δίδεται από τον πελάτη με κέρμα ή άλλο τρόπο (σύστημα πληρωμής π.χ. πιστωτική κάρτα, κλπ).

Τα ανωτέρω μηχανήματα τοποθετούνται σε δημόσιους ανοικτούς ή στεγασμένους χώρους (π.χ. έμπροσθεν επιχειρήσεων που 

λειτουργούν  νομίμως,  σταθμούς,  χώρους  αναμονής  κ.λπ.  ή  ιδιωτικούς  χώρους  (π.χ.  καταστήματα,  γραφεία,  κ.λπ.), 

εκπαιδευτικούς  οργανισμούς,  νοσοκομεία,  χώρους  υποδοχής  κοινού  για  υπηρεσίες  ή  χώρους  δημοσίων  θεαμάτων  με 

μακροχρόνια παραμονή κοινού.

Α. Οι προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου είναι οι εξής:

• Να διασφαλίζει συνεχή παροχή ηλεκτρικής ισχύος και νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όταν απαιτείται από το τρόφιμο 

που διατίθεται μέσω των μηχανημάτων.

• Να προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες.

• Να μην στεγάζεται σε χώρους όπου λόγω της φύσεως της εκτελουμένης σε αυτούς εργασία, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η 

απαιτούμενη  καθαριότητα  ή  παράγονται  αέρια,  ατμοί,  σκόνη  (π.χ.  διάδρομοι  αποχωρητηρίων,  σιδηρουργεία,  βαφεία, 

καθαριστήρια κ.λπ.).

Β.  Οι  επιχειρήσεις  ή  μεμονωμένοι  ιδιώτες  που εκμεταλλεύονται  αυτόματους  πωλητές  τροφίμων ή  ροφημάτων  κάθε 

κατηγορίας πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να διαθέτουν μέσω των αυτόματων πωλητών κατάλληλα τρόφιμα ή να τους ανατροφοδοτούν με πρώτες ύλες κατάλληλες 

για την παρασκευή ροφημάτων ή και τροφίμων.

• Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τις απαραίτητες πρώτες ύλες ή 

έτοιμα ροφήματα ή τρόφιμα ή να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

• Να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους (διατήρηση, ψύξη ή θέρμανση) ώστε το τελικώς διατιθέμενο τρόφιμο ή ποτό να 

πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας για την κατηγορία του.

• Να συντηρούν, να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν τους διαχειριζόμενους αυτομάτους πωλητές.

• Να αποδεικνύουν την επαρκή εκπαίδευση των ιδίων ή του απασχολούμενου προς τούτο προσωπικού που θα διαθέτει 

απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας.

• Να εξασφαλίζουν την τήρηση των απαραίτητων αρχείων.

• Να εξασφαλίζουν τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ή του υπεύθυνου του χώρου όπου τοποθετείται το μηχάνημα και ο οποίος 

υποχρεούται να τηρεί τους όρους που περιγράφονται στο σημείο Α της παρούσας παραγράφου και να διευκολύνουν τα 

κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών.

Όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών πρέπει να φέρουν κατάλληλη μεταλλική πλάκα, σε εμφανές 

σημείο, με χαραγμένο το ονοματεπώνυμο του κατόχου (υγειονομικά υπευθύνου) με πλήρη στοιχεία (τον αριθμό της άδειας 
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του, διεύθυνση έδρας επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας) για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές αρχές.

Για τον κάθε αυτόματο πωλητή θα γνωστοποιείται ο χώρος εγκατάστασής του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της κοινής 

υπουργικής απόφασης 16228/2017.

Μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται:

α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία.

β.  Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της  χώρας προέλευσης για  το  συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας 

κατασκευής του συγκεκριμένου μηχανήματος.

γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης ως προς τις βασικές απαιτήσεις 

για την προσφορά τροφίμων και ποτών.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν

α)  Αναλυτική  κατάσταση  στην  οποία  θα  περιγράφεται  λεπτομερώς  ο  μηχανικός  εξοπλισμός  τον  οποίο  προτίθεται  να 

εγκαταστήσει  ο  συμμετέχων,  η  οποία  θα  συνοδεύεται  από  σύντομη  και  σαφή περιγραφή  του  τρόπου με  τον  οποίο  ο 

συμμετέχων προτίθεται να υλοποιήσει τη σύμβαση (τήρηση κανόνων υγιεινής, πρόγραμμα λεπτομερούς καθαρισμού των 

αυτόματων πωλητών κ.λ.π.), ώστε να μπορεί να κριθεί εάν τα προσφερόμενα μηχανήματα είναι κατάλληλα για χρήση υπό τις 

ειδικές συνθήκες λειτουργίας του Νοσοκομείου, καθώς και εάν μπορούν να καλύψουν αδιαλείπτως και με απόλυτη επάρκεια 

τις ανάγκες του κοινού καθ’ όλο το 24ωρο.

β)  Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής και  επιχειρηματικής ταυτότητας του συμμετέχοντος,  στα οποία θα 

αναφέρονται  οι  μέχρι  σήμερα επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες,  σχετικά  με  την  εκμετάλλευση  αυτόματων  πωλητών 

τροφίμων και ποτών και γενικά οτιδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς αντίληψης 

για την επιχειρηματική του δραστηριότητα, 

γ)  Πιστοποιητικά ή άλλα κατάλληλα δημόσια έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι  η επιχείρηση του συμμετέχοντος 

διαθέτει άδεια λειτουργίας, εκδοθείσα κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας υγειονομικής αρχής, καθώς και άδεια λειτουργίας 

αποθήκης τροφίμων, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ' αριθ. ΑιΒ/8577/1983 (ΦΕΚ Β' 526/1983).

δ) Πιστοποιητικά ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος εφαρμόζει 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με βάση ισχύοντα διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕLΟΤ ή άλλο), 

ε)  Βεβαιώσεις  ή  άλλα  κατάλληλα  έγγραφα  από  αρμόδιες  αρχές,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  τα  μηχανήματα  που 

προτίθεται να εγκαταστήσει ο συμμετέχων, έχουν ελεγχθεί και κριθεί τεχνικώς και υγειονομικώς κατάλληλα με βάση την 

ισχύουσα εθνική ή/ και κοινοτική νομοθεσία (ξεχωριστός φάκελος για κάθε αυτόματο πωλητή) 

στ) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα ψυγεία των αυτόματων πωλητών 

είναι ελεύθερα καδμίου (cd).

ζ) Βεβαίωση από αρμόδια αρχή ότι τα υλικά των ειδών που παρασκευάζονται και διατίθενται μέσω των αυτόματων πωλητών 

προέρχονται από εταιρείες πιστοποιημένες σύμφωνα με ισχύοντα διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕLΟΤ ή 

άλλο), που εφαρμόζουν σύστημα ΗΑCCP
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η)  Τα μηχανήματα θα λειτουργούν με ηλεκτρονικό κερματοδέκτη που δέχεται κέρματα των 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1,00 και 

2,00 € και θα επιστρέφουν αντίστοιχα ρέστα των 0,05, 0,10, 0,20 και 0,50 €.

Τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν να είναι  καινούργια και  νέας τεχνολογίας,  να συνοδεύονται  από εγγύηση καλής 

λειτουργίας, από πιστοποιητικό καταλληλότητας CΕ σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στην 

υγιεινή των τροφίμων και από πιστοποιητικό ποιότητας ΙSΟ 9001:2000 της εταιρείας κατασκευής τους.

Όλα τα προϊόντα που θα διατίθενται πρέπει να παρασκευάζονται και μεταφέρονται σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές 

Διατάξεις περί υγιεινής των τροφίμων.

Το  μηχάνημα  ζεστών-  κρύων  ροφημάτων,  θα  διαθέτουν  χάρτινα  η  πλαστικά  ασηπτικά  ποτηράκια  τα  οποία  να  είναι 

κατάλληλα για χρήση τροφίμων, να είναι κατασκευασμένα από αναγνωρισμένες εταιρείες, να φέρουν το ειδικό σήμα χρήσης 

τροφίμων  και  να  είναι  τοποθετημένα  σε  κατάλληλες  θήκες  που  θα  προστατεύονται  από  φυσικούς  (σκόνη)  ή  χημικούς 

κινδύνους (απορρυπαντικά) .

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τους χώρους που θα του επιτραπεί η εγκατάσταση των αυτόματων 

πωλητών  αποκλειστικά  και  μόνο  για  τη  λειτουργία  αυτών,  σύμφωνα με  τους  όρους  της  παρούσας  διακήρυξης  και  της 

σχετικής σύμβασης που θα καταρτιστεί μετά την κατακύρωση. Απαγορεύεται απολύτως η καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

χρησιμοποίησης  των  χώρων  όπου  πρόκειται  να  εγκατασταθούν  οι  αυτόματοι  πωλητές.  Οι  χώροι  εκμίσθωσης  και 

εγκατάστασης των αυτόματων πωλητών ο τύπος και ο αριθμός παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

2. Απαγορεύεται αυστηρά:  

α) Η διάθεση μέσω των αυτόματων πωλητών, άλλων ειδών (οινοπνευματωδών ποτών, τσιγάρων κλπ) εκτός από αυτά που 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές

β) Η διατήρηση άλλων αντικειμένων στους χώρους τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών, εκτός από τα κατάλληλα δοχεία 

για την απόρριψη φιαλών, κυπέλων μιας χρήσεως κλπ.

γ) Η ανάρτηση ή τοιχοκόλληση στους χώρους που είναι εγκαταστημένοι οι αυτόματοι πωλητές διαφημίσεων ή ανακοινώσεων 

χωρίς την άδεια του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης.

3. Σε περιπτώσεις που για κάποια από τα πιο κάτω είδη ορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια αρχή 

ενδεικτικές τιμές, αναπροσαρμοζόμενες περαιτέρω με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων, οι τιμές διάθεσης των ειδών αυτών 

δεν μπορεί να είναι ανώτερες από τις ενδεικτικές όπως αυτές θα αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις που κάποια από τα πωλούμενα είδη βρίσκονται ή τεθούν υπό καθεστώς διατίμησης, η αναπροσαρμογή της 

τιμής τους επιτρέπεται μόνον σε περίπτωση έκδοσης σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια αρχή.

4. Ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πωλούμενα είδη (αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, ροφήματα, τρόφιμα 

κλπ) θα διατηρούνται εντός των μηχανών και θα διατίθενται για το κοινό καλά συντηρημένα και σε άριστη ποιότητα. Έχει 

επίσης  υποχρέωση  να  διατηρεί,  με  δική  του  αποκλειστικά  ευθύνη,  τους  αυτόματους  πωλητές  σε  καλή  κατάσταση  και 

απόλυτα καθαρούς, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των διατιθεμένων ειδών και η παρουσία εντόμων ή άλλων επιβλαβών 

οργανισμών. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τα χρησιμοποιούμενα μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς.
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5. Οι  επιφάνειες  και  γενικά  τα  μέρη  των  μηχανημάτων  που  έρχονται  σε  επαφή  με  τα  ποτά,  πρέπει  να  είναι 

κατασκευασμένα  κατά  τρόπο  τέτοιο,  ώστε  να  διατηρούνται  σε  άριστη  κατάσταση  από  πλευράς  τήρησης  των  κανόνων 

υγιεινής και να καθαρίζονται ή όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται με ευκολία. Οι περιέκτες, τα στόμια εξόδου των 

ποτών και τα λοιπά μέρη των μηχανημάτων που έρχονται σε επαφή μ’ αυτά, πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς, κατά τον 

τρόπο και με τη συχνότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

6. Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλης διευθέτησης πλησίον των αυτόματων πωλητών, ώστε 

να απορρίπτονται  σε  δοχεία προοριζόμενα για  το  σκοπό  αυτό,  οι  συσκευασίες  των  αναλωθέντων ειδών (κενές  φιάλες, 

κύπελλα μιας χρήσης, μεταλλικά κουτιά κλπ)

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιεί ελέγχους για την διασφάλιση της σωστής 

ανακύκλωσης των τροφίμων, καθώς και για την απομάκρυνση αλλοιωμένων τροφίμων. Μαζί με την προσφορά θα κατατεθεί 

αναλυτικός τιμοκατάλογος των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία. Θα προτιμηθούν επώνυμα προϊόντα, ευρέως γνωστά στην 

Ελληνική αγορά.

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικά να συμμορφώνεται επακριβώς, ως προς ότι αφορά τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον 

καθορισμό  και  τον  ανεφοδιασμό  των  αυτόματων-  πωλητών  προς  τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθμ.487/21-9-2000  κοινής 

υπουργικής απόφασης «Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ.  Β’ 

1219/4-10-2000),  όπως ισχύει,  της  υπ’  αριθμ.ΑΙΒ/8577/1983 Υγειονομικής  διάταξης (ΦΕΚ Β'526/24-9-1983),  όπως ισχύει, 

καθώς  και  ως  προς κάθε  άλλη συναφή υγειονομική,  αστυνομική,  αγορανομική  ή  άλλη σχετική  διάταξη,  είναι  δε  μόνος 

υπεύθυνος  για  την  τήρηση  αυτών  απέναντι  σε   κάθε  δημόσια  αρχή  ή  τους  καταναλωτές.  Οφείλει  επίσης  να  δέχεται 

απροφάσιστα και  να διευκολύνει  σε οποιοδήποτε χρόνο,  τους διενεργούμενους ελέγχους.  Ο καθαρισμός και  η μέθοδος 

απολύμανσης των αυτομάτων πωλητών θα είναι κάθε φορά η ενδεδειγμένη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο 

κατασκευαστής αλλά οπωσδήποτε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και αναψυκτικών

9. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και ασφαλείας των χώρων και εγκαταστάσεων 

αυτού, με  βάση τις  σχετικές  οδηγίες  και  υποδείξεις  των αρμόδιων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.  Οφείλει  ειδικότερα να 

συμμορφώνεται προς τις συστάσεις ή εντολές των οργάνων του Νοσοκομείου που είναι αρμόδια για την τήρηση των κανόνων 

υγιεινής εντός των χώρων αυτού.

10. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη (και υφίσταται μόνος αυτός τις έννομες συνέπειες) για ενδεχόμενη πρόκληση 

βλάβης στην υγεία των ασθενών, των συνοδών, του προσωπικού και των επισκεπτών του Νοσοκομείου, οφειλόμενη στην 

κατανάλωση επικινδύνων, επιβλαβών ή γενικά ακατάλληλων ειδών μέσω των αυτόματων πωλητών.

11. Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την καθημερινή αδιάλειπτη (24ώρη) λειτουργία   των αυτόματων πωλητών, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  Ο ανεφοδιασμός των μηχανημάτων γίνεται κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου 

λειτουργίας των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Τυχών βλάβες των μηχανημάτων θα αποκαθίστανται από τον ανάδοχο εντός 

μιας εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση του.

12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση της σύμβασης» έναντι 

του οποίου θα είναι  ο  μόνος και  αποκλειστικός  υπεύθυνος,  όσον αφορά τις  υποχρεώσεις  του που απορρέουν από την 

εργατική νομοθεσία.

Κατά την λειτουργία των αυτομάτων πωλητών ο ανάδοχος να προσκομίσει ΦΑΚΕΛΟ που θα περιέχει:
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α) Πρόγραμμα καθαριότητας με αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού.

β) Δελτίο τήρησης του προγράμματος καθαριότητας (checklist) και τις ημερομηνίες καθαρισμού

γ) Επαλήθευση του προγράμματος καθαριότητας (π.χ. χρωματικά τεστ)

δ)  Επικύρωση  της  αποτελεσματικότητας  του  προγράμματος  καθαρισμού  όπου  απαιτείται  (π.χ.  swap test, 

λουμινόμετρο κ.α.

ε) Αρχείο θερμοκρασιών λειτουργίας των αυτομάτων πωλητών (όπου απαιτείται)

στ) Σύστημα ιχνηλασιμότητας.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει  την προσέλευση τον αριθμό 

παρτίδας  την  ημερομηνία  παραγωγής  και  ημερομηνία  λήξης  όλων  των  τροφίμων  που  προσφέρονται  σε  κάθε 

αυτόματο πωλητή.

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκληθεί στα μηχανήματα από οποιαδήποτε 

αιτία, όπως ενδεικτικά: από σεισμό, πλημμύρα, ή άλλα περιστατικά ανώτερης βίας, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή 

λειτουργία σωληνώσεων, βραχυκύκλωμα ή άλλο λόγο, έστω και να αυτός δεν κατονομάζεται ρητά στην παρούσα, καθώς και 

για ζημιές έναντι των κινδύνων που προαναφέρθηκαν, καθώς και για την αστική ευθύνη του για ζημιές προξενούμενες στο 

Νοσοκομείο ή σε τρίτους κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων ή εξαιτίας αυτής.

Τα  μηχανήματα  που  θα  εγκατασταθούν  στους  αναφερόμενους  χώρους,  καθώς  και  κάθε  άλλο  βοηθητικό  αντικείμενο 

απαραίτητο  για  τη  λειτουργία τους,  αποτελούν περιουσιακά  στοιχεία  του  αναδόχου,  ο  οποίος  κατά  τη  λήξη  ή  την  καθ 

οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, οφείλει να τα αποσυνδέσει με προσοχή από τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και 

ύδρευσης και να τα απομακρύνει με δική του ευθύνη από τους χώρους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Εάν παρά ταύτα ο ανάδοχος αδρανήσει, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει το δικαίωμα, μετά από προηγουμένη έγγραφη ειδοποίηση του 

αναδόχου  τουλάχιστον  προ  δέκα  (10)  ημερών  και  χωρίς  υποχρέωση  αποζημίωσης  του  αναδόχου  να  αποσυνδέσει  τα 

μηχανήματα και να τα μεταφέρει προς φύλαξη σε άλλο χώρο. Η δαπάνη που προκαλείται από την αιτία αυτή θα βαρύνει τον 

ανάδοχο.

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, να εξασφαλίσει με δική του αποκλειστικά μέριμνα 

την απαιτούμενη διοικητική άδεια για την εγκατάσταση και λειτουργία των αυτόματων πωλητών. Αντίγραφο της άδειας θα 

πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Προμηθειών. Δεν επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία οι αυτόματοι πωλητές πριν από τη 

λήψη της άδειας. Μαζί με την άδεια θα πρέπει να κατατεθούν και οι κατόψεις των χώρων τοποθέτησης των αυτομάτων 

πωλητών.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση, με δική του αποκλειστικά δαπάνη, οποιοσδήποτε βλάβης ή φθοράς 

που τυχόν προκληθεί στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από κακή λειτουργία των αυτόματων πωλητών.

3. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται  οι 

χώροι όπου θα εγκατασταθούν οι αυτόματοι πωλητές, της οποίας πάντως αυτός οφείλει να λάβει επισταμένη γνώση πριν 

από την κατάθεση της προσφοράς του. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται, εκ του λόγου τούτου, να ζητήσει την επιστροφή ή μείωση 

της αποζημίωσης ή τη λύση της σύμβασης.
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4. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δεν υποχρεούται σε καμιά ανακαίνιση, βελτίωση, προσθήκη ή 

επισκευή στους χώρους τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών, εφόσον οι εργασίες αυτές εξυπηρετούν αποκλειστικά και 

μόνον τη λειτουργία των μηχανημάτων.

5. Από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εφεξής, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει, για 

οποιοδήποτε λόγο και  αιτία,  μείωση του καταβαλλόμενου υπέρ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μηνιαίου μισθώματος.  Η μεταφορά 

κλινικών, εργαστηρίων ή μονάδων ή μείωση των κλινών ή του αριθμού του προσωπικού ή άλλες παρόμοιες μεταβολές δεν 

επηρεάζουν το ύψος του μηνιαίου μισθώματος.

6. Απαγορεύεται απολύτως η μερική ή ολική μίσθωση ή η καθ’  οιονδήποτε τρόπο η παραχώρηση της χρήσης των 

αυτόματων  πωλητών  σε  τρίτους,  καθώς  και  η  διάθεση  μέσω  αυτών,  ειδών  άλλων  από  αυτά  που  περιγράφονται  στην 

παρούσα διακήρυξη.

7. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει το δικαίωμα να διενεργεί οποτεδήποτε ελέγχους μέσω των αρμοδίων οργάνων του για να 

εξακριβώνει  την  κατάσταση των  μηχανημάτων,  την  τήρηση των  κανόνων καλής  λειτουργίας  τους,  την  ποιότητα και  την 

καθαριότητα των διατιθεμένων ειδών,  τις  συνθήκες  συντήρησης και  παρασκευής τους και  γενικά  την  συμμόρφωση του 

αναδόχου προς τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη 

και  τη σύμβαση που θα συναφθεί.  Τα δείγματα που θα λαμβάνονται  στο πλαίσιο  του ελέγχου θα αποστέλλονται  προς 

εξέταση σε πιστοποιημένα εργαστήρια.

8. Το  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  έχει  το  δικαίωμα  να  ειδοποιεί  την  εταιρεία  για  οποιαδήποτε  βλάβη  παρουσιαστεί  στους 

αυτόματους πωλητές και η εταιρεία θα οφείλει να επισκευάσει τα μηχανήματα εντός 24ώρου

9. Όλα  τα  μηχανήματα  αυτόματων  πωλητών  πρέπει  να  έχουν  αναρτημένη  ανακοίνωση επιστροφής  χρημάτων  και 

τηλέφωνο επικοινωνίας με την εταιρεία σε περίπτωση παρακράτησης χρημάτων.

10. Σε  περίπτωση που διαπιστώνεται  ότι  ο  ανάδοχος δεν  συμμορφώνεται  προς τους όρους  της  διακήρυξης  και  τις 

συμβατικές υποχρεώσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και έπειτα από προηγούμενη 

ακρόαση του αναδόχου, μπορεί να επιβάλλεται (καταπίπτει) εις βάρος του τελευταίου χρηματική ποινή (ποινική ρήτρα) μέχρι 

του ποσού των δύο (2) μηνιαίων μισθωμάτων για κάθε παράβαση των όρων της διακήρυξης ή της σύμβασης. Η επιβολή της 

ποινής δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ζημιάς στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ούτε η επιβολή της αποστερεί απ’ αυτό την δυνατότητα να 

κάνει  παράλληλη  χρήση  κάθε  άλλου  νόμιμου  δικαιώματος  του  (κατάπτωση  μέρους  ή  του  συνόλου  της  κατατεθείσας 

εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, καταγγελία της σύμβασης κλπ)

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη στην καταβολή του τιμήματος στο ταμείο του Νοσοκομείου το πρώτο πενθήμερο του μήνα του 

μηνιαίου τιμήματος.  Η καθυστέρηση της καταβολής μηνιαίου μισθώματος πέρα των τριών (3)  ημερών από τη λήξη της 

προθεσμίας καταβολής του, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

1. Αυτόματοι πωλητές ροφημάτων

Οι αυτόματοι πωλητές ζεστών και κρύων ροφημάτων θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, 220-230 V  AC, να είναι 

εμφανίσιμοι και χωρίς διαφημίσεις, ένδειξη CE και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω ροφήματα:

• Στιγμιαίο καφέ ζεστό με και χωρίς γάλα
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• Στιγμιαίο καφέ κρύο με και χωρίς γάλα

• Στιγμιαίο καφέ decaffeinated  ζεστό και κρύο, με και χωρίς γάλα

• Σοκολάτα ζεστή-κρύα

• Εspesso ζεστό-κρύο

• Cappouccino ζεστό-κρύο

• Καφές φίλτρου με και χωρίς γάλα

• Τσάι ζεστό και κρύο

ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα ροφήματα.

Η δημιουργία του ροφήματος θα γίνεται με κανονικές μερίδες από υλικό το οποίο θα είναι διαπιστευμένο και επώνυμο για 

κάθε ρόφημα ξεχωριστά. Τα υλικά και τα κύπελλα σερβιρίσματος για κάθε αυτόματο πωλητή ροφημάτων είναι ευθύνη του 

αναδόχου του έργου για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η συνεργασία μίσθωσης.

2. Αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών και νερών

Οι αυτόματοι πωλητές νερού- αναψυκτικών θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, 220-230 V AC, να είναι εμφανίσιμοι 

με καμπύλες και χωρίς διαφημίσεις, ένδειξη CΕ και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω:

Αναψυκτικά σε αλουμινένια κουτάκια των 330 ml,σε συσκευασία ΡΕΤ των 500ml

• Τύπου cola

• Τύπου cola light

• Πορτοκαλάδα

• Λεμονάδα

• Σόδα-tonic

• Γκαζόζα

• Τσάι κρύο

Χυμοί φρούτων σε συσκευασία pet των 250 ml

Νερά: Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό σε φιάλη  pet των 500ml ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα αναψυκτικά χωρίς 

αλκοόλ ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Κάθε αναψυκτικό ή άλλο υλικό θα πωλείται στην αρχική του συσκευασία, παγωμένο, ενώ 

θα είναι δυνατή και η διάθεση πλαστικών κυπέλλων από τον ανάδοχο.

3. Αυτόματοι πωλητές Snack

Οι αυτόματοι πωλητές  snack θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, 220-230 V ΑC ένδειξη CΕ να είναι εμφανίσιμοι με 

καμπύλες και χωρίς διαφημίσεις και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω:

• Αλμυρά σνάκς σε διάφορες γεύσεις
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• Κράκερς

• Τσιπς-Γαριδάκια

• Κριτσίνια

• Παξιμαδάκια Γλυκά σνάκς

• Βars Δημητριακών

• αρτοσκευάσματα

• Κρουασάν (σοκολάτα, μαρμέλαδα) μικρό, μεγάλο

• Τσουρεκάκι ατομικό-κέικ Σοκολατοειδή

• Σοκολάτες διάφορες

• Γκοφρέτες διάφορες

• Πουράκια

• Μπισκότα διάφορα

4. Αυτόματοι πωλητές Αναψυκτικών- Snack

Οι αυτόματοι πωλητές  Aναψυκτικών-  Snack θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, 220-230 V ΑC ένδειξη  CΕ να είναι 

εμφανίσιμοι με καμπύλες και χωρίς διαφημίσεις και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω:

Αναψυκτικά σε αλουμινένια κουτάκια των 330 ml,σε συσκευασία ΡΕΤ των 500ml

• Τύπου cola

• Τύπου cola light

• Πορτοκαλάδα

• Λεμονάδα

• Σόδα-tonic

• Γκαζόζα

• Τσάι κρύο

Χυμοί φρούτων σε συσκευασία pet των 250 ml

Νερά: Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό σε φιάλη  pet των 500ml ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα αναψυκτικά χωρίς 

αλκοόλ ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Κάθε αναψυκτικό ή άλλο υλικό θα πωλείται στην αρχική του συσκευασία, παγωμένο, ενώ 

θα είναι δυνατή και η διάθεση πλαστικών κυπέλλων από τον ανάδοχο.

Καθώς και :

• Αλμυρά σνάκς σε διάφορες γεύσεις
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• Κράκερς

• Τσιπς-Γαριδάκια

• Κριτσίνια

• Παξιμαδάκια Γλυκά σνάκς

• Βars Δημητριακών

• αρτοσκευάσματα

• Κρουασάν (σοκολάτα, μαρμέλαδα) μικρό, μεγάλο

• Τσουρεκάκι ατομικό-κέικ Σοκολατοειδή

• Σοκολάτες διάφορες

• Γκοφρέτες διάφορες

• Πουράκια

• Μπισκότα διάφορα

ΑΛΛΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ:

Σχεδιασμός και δυνατότητα χρήσης μηχανημάτων από Άτομα με ειδικές ανάγκες

1. Μεγάλη χωρητικότητα προϊόντων σε κάθε μηχάνημα

2. Διπλά κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα μηχανήματα

3. Εγγύηση σε σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας

4. Φωτισμό

5. Ισχυρή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων του από υγρασία και αντιηλεκτροπληξιακό σύστημα.

6. Να επιστρέφονται ρέστα

7. Με κερματοδέκτη ή κάρτα προπληρωμένου τέλους

8. Οι  αυτόματοι  πωλητές  υγρών  (ροφήματα)  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  αυτόματο  διακόπτη  λειτουργίας  για  την 

περίπτωση όπου ο κάδος υπερχείλισης είναι πλήρης.

9. Να φέρουν ένδειξη θερμοκρασία του εσωτερικού θαλάμου διατήρησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

Α) ΚΤΙΡΙΟ Ν3 ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Ενωτικός διάδρομος Ν3- Ν4

1. Αυτόματος πωλητής ζεστών - κρύων ροφημάτων μηχανήματα δύο (2) 
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2. Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών και νερών μηχάνημα ένα (1) 

3. Αυτόματος πωλητής τροφίμων (snack) μηχάνημα ένα(1)

Β) ΚΤΙΡΙΟ Ν3 1ος ΟΡΟΦΟΣ Ενωτικός διάδρομος: Ν3 - Ν4

1. Αυτόματος πωλητής ζεστών - κρύων ροφημάτων μηχανήματα δύο (2)

2. Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών και νερών μηχάνημα ένα (1)

3. Αυτόματος πωλητής τροφίμων (snack) μηχάνημα ένα (1)

Γ) ΚΤΙΡΙΟ Ν3 2ος ΟΡΟΦΟΣ Χειρουργεία

1. Αυτόματος πωλητής ζεστών- κρύων ροφημάτων μηχάνημα ένα (1)

2. Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών και νερών μηχάνημα ένα (1)

3. Αυτόματος πωλητής τροφίμων (snack) μηχάνημα ένα (1)

Δ) ΚΤΙΡΙΟ Ν3 3ος ΟΡΟΦΟΣ............

1. Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών- τροφίμων (snack) μηχάνημα ένα (1)

Ε) ΥΠΟΓΕΙΟ (-1) Ν4 Αιμοδυναμικό

1. Αυτόματος πωλητής ζεστών- κρύων ροφημάτων μηχάνημα ένα (1)

2. Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών- τροφίμων (snack) μηχάνημα ένα (1)

ΣΤ) ΚΤΙΡΙΟ .......... ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

1. Αυτόματος πωλητής ζεστών- κρύων ροφημάτων μηχάνημα ένα (1) 

2. Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών- τροφίμων (snack) μηχάνημα ένα (1)  

Ζ) ΚΤΙΡΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ- ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1. Αυτόματος πωλητής ζεστών- κρύων ροφημάτων μηχάνημα ένα (1)

2. Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών- τροφίμων (snack) μηχάνημα ένα (1)

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Α) ΙΣΟΓΕΙΟ Γραφείο Κίνησης- Επείγοντα

1. Αυτόματος πωλητής ζεστών- κρύων ροφημάτων μηχάνημα ένα (1) 

2.  Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών- τροφίμων μηχάνημα ένα (1) ,

Β) 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΣΑΛΟΝΙ

Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών- τροφίμων (snack) μηχάνημα ένα (1)

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ                9 TEM
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ  ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ                  3 TEM

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ SNACK                                   3 TEM

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-SNACK     6 TEM

ΣΥΝΟΛΟ                                                      21 ΤΕΜ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία ανάθεσης  

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η  αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221990]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σισμανογλείου 1/ Μαρούσι Αττικής/ 151 26]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ανδρομάχη Ντάσιου]
- Τηλέφωνο: [213 2058558]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ntasiou  -  and  @  sismanoglio  .  gr  ]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr  ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [15894500-6]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΔΠΔ1/2018]

ΟΛΕΣ ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ   ̓  
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή 
κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη  
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς  
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι  
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας  
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και  
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως  
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες  
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,  
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 
από τους οικονομικούς φορείς.

18PROC002615884 2018-02-02



Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'  εφαρμογή του  
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε  
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής  
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται  
στην παρούσα ενότητα,  παρακαλείσθε  να παράσχετε  τις  πληροφορίες  που απαιτούνται  σύμφωνα με  τις  
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και  σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ  για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και 
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  
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φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,  
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 
οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή 
ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι

18PROC002615884 2018-02-02



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν  
δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας  
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης  
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας 
μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού 
φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα 
για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής 
xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού 
φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη 
σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα 
στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο 
εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxvi που 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι 
πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά,  
αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί  
στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός 
φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  εκτέλεση και  
ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες  
συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο οικονομικός 
φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 
ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγρα
φή
ποσά
ημερομη
νίες
παραλήπ
τες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο 
τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως 
τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός 
φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση 
του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό 
εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα 
συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή,  
κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
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ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχωνxlii 

όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες 
του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον 
αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών 
προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική 
πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα 
μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού 
φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα 
μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την 
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) 
της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, 
περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, 
τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι 
θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

[] Ναι [] Όχι
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πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας  
και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται  
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,  
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό 
του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν 
ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές  
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικάxliv,  
αναφέρετε για το καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι  
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς  
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται  
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει  
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το  
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ………………..
ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου Ημερομηνία: …./…../2018
ΤΗΛ: 213 2058558
FAX: 213 2058614     

Σ Υ  Μ  Β  Α  Σ  Η

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Στο Μαρούσι σήμερα την ………………………………….. του έτους …………….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

1) το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεύει στη Σισμανογλείου 1- Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα, για 

την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην 

παρούσα ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και

2) η εταιρεία  «………………………», που εδρεύει στην ……………………, Τ.Κ.:  ……………., τηλ: ……………., ΑΦΜ: ……………….,  Δ.Ο.Υ.:  …………………., 

ονομαζόμενη εφεξής στην παρούσα σύμβαση «ανάδοχος», συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο  πρώτος  των  συμβαλλομένων,  με  την  υπ’αριθμ………………  Απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου,  αναθέτει  και  ο  δεύτερος  των 

συμβαλλομένων αναλαμβάνει την «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» όπως αναφέρεται στην από ………… προσφορά του, σε συνδυασμό με τους όρους της 

διακήρυξης  του  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  1/2018,  που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  σύμβασης,  έναντι  μηνιαίου 

τιμήματος ……………..€ πλέον ΦΠΑ (……..€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει μονομερώς για δώδεκα (12) μήνες.

 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………/………/2018                          ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    ………/………/2019

ΑΡΘΡΟ 1 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των …………………€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε 

μήνα στο ταμείο του Νοσοκομείου ή στον τραπεζικό λογαριασμό του Νοσοκομείου και θα λαμβάνει ισόποση απόδειξη.

Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Καθυστέρηση  καταβολής  του  μισθώματος  πέραν  των  πέντε  (5)  ημερών  αποτελεί  παράβαση  των  όρων  της  σύμβασης.  Σε  αυτή  την 

περίπτωση το ΔΣ του Νοσοκομείου μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι το διπλάσιο του οφειλόμενου τιμήματος. Καθυστέρηση καταβολής 

του τιμήματος πέραν των δύο (2) μηνών αποτελεί λόγο κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης.

Σε περίπτωση παράβασης όρου της σύμβασης θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινικές ρήτρες, κατόπιν σχετικής έγκρισης από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Νοσοκομείου:

- Για πρώτη παράβαση: τριακόσια (300,00€) ευρώ

- Για δεύτερη παράβαση: εξακόσια (600,00€) ευρώ

- Για Τρίτη παράβαση θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή.
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Οι τιμές που θα διατίθενται μέσω των αυτόματων πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ενδεικτικές όπως αυτές ορίζονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλης αρμόδιας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 2 –  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τους χώρους που θα του επιτραπεί η εγκατάσταση των αυτόματων πωλητών 

αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία αυτών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης που θα 

καταρτιστεί μετά την κατακύρωση. Απαγορεύεται απολύτως η καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποίησης των χώρων όπου πρόκειται 

να  εγκατασταθούν  οι  αυτόματοι  πωλητές.  Οι  χώροι  εκμίσθωσης  και  εγκατάστασης  των  αυτόματων  πωλητών ο  τύπος  και  ο  αριθμός 

παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

2. Απαγορεύεται αυστηρά:  

α)  Η  διάθεση μέσω των αυτόματων πωλητών,  άλλων ειδών (οινοπνευματωδών ποτών,  τσιγάρων κλπ)  εκτός  από αυτά που 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές

β) Η διατήρηση άλλων αντικειμένων στους χώρους τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών, εκτός από τα κατάλληλα δοχεία για 

την απόρριψη φιαλών, κυπέλων μιας χρήσεως κλπ.

γ) Η ανάρτηση ή τοιχοκόλληση στους χώρους που είναι εγκαταστημένοι οι αυτόματοι πωλητές διαφημίσεων ή ανακοινώσεων 

χωρίς την άδεια του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης.

3. Σε περιπτώσεις που για κάποια από τα πιο κάτω είδη ορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια αρχή ενδεικτικές 

τιμές,  αναπροσαρμοζόμενες  περαιτέρω  με  αποφάσεις  αρμοδίων  οργάνων,  οι  τιμές  διάθεσης  των  ειδών  αυτών  δεν  μπορεί  να  είναι 

ανώτερες από τις ενδεικτικές όπως αυτές θα αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις που κάποια από τα πωλούμενα είδη βρίσκονται ή τεθούν υπό καθεστώς διατίμησης, η αναπροσαρμογή της τιμής τους 

επιτρέπεται μόνον σε περίπτωση έκδοσης σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια αρχή.

4. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  διασφαλίζει  ότι  τα  πωλούμενα  είδη  (αναψυκτικά,  εμφιαλωμένο  νερό,  ροφήματα,  τρόφιμα κλπ)  θα 

διατηρούνται εντός των μηχανών και θα διατίθενται για το κοινό καλά συντηρημένα και σε άριστη ποιότητα. Έχει επίσης υποχρέωση να 

διατηρεί, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, τους αυτόματους πωλητές σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρούς, ώστε να αποφεύγεται η 

μόλυνση  των  διατιθεμένων  ειδών  και  η  παρουσία  εντόμων  ή  άλλων  επιβλαβών  οργανισμών.  Τα  αντίστοιχα  ισχύουν  και  για  τα 

χρησιμοποιούμενα μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς.

5. Οι επιφάνειες και γενικά τα μέρη των μηχανημάτων που έρχονται σε επαφή με τα ποτά, πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά 

τρόπο τέτοιο, ώστε να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από πλευράς τήρησης των κανόνων υγιεινής και να καθαρίζονται ή όπου είναι 

αναγκαίο, να απολυμαίνονται με ευκολία. Οι περιέκτες, τα στόμια εξόδου των ποτών και τα λοιπά μέρη των μηχανημάτων που έρχονται σε 

επαφή μ’ αυτά, πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς, κατά τον τρόπο και με τη συχνότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες υγειονομικές 

διατάξεις.

6. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  φροντίζει  για  την  ύπαρξη  κατάλληλης  διευθέτησης  πλησίον  των  αυτόματων  πωλητών,  ώστε  να 

απορρίπτονται σε δοχεία προοριζόμενα για το σκοπό αυτό, οι συσκευασίες των αναλωθέντων ειδών (κενές φιάλες, κύπελλα μιας χρήσης, 

μεταλλικά κουτιά κλπ)

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιεί ελέγχους για την διασφάλιση της σωστής ανακύκλωσης 

των τροφίμων, καθώς και για την απομάκρυνση αλλοιωμένων τροφίμων. Μαζί με την προσφορά θα κατατεθεί αναλυτικός τιμοκατάλογος 

των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία. Θα προτιμηθούν επώνυμα προϊόντα, ευρέως γνωστά στην Ελληνική αγορά.
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8. Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικά να συμμορφώνεται επακριβώς, ως προς ότι αφορά τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον καθορισμό και τον 

ανεφοδιασμό  των  αυτόματων-  πωλητών  προς  τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθμ.487/21-9-2000  κοινής  υπουργικής  απόφασης  «Υγιεινή  των 

τροφίμων  σε  συμμόρφωση  προς  την  οδηγία  93/43/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου»  (Φ.Ε.Κ.  Β’  1219/4-10-2000),  όπως  ισχύει,  της  υπ’ 

αριθμ.ΑΙΒ/8577/1983 Υγειονομικής  διάταξης (ΦΕΚ Β'526/24-9-1983),  όπως ισχύει,  καθώς και  ως προς κάθε άλλη συναφή υγειονομική, 

αστυνομική, αγορανομική ή άλλη σχετική διάταξη, είναι δε μόνος υπεύθυνος για την τήρηση αυτών απέναντι σε  κάθε δημόσια αρχή ή τους 

καταναλωτές.  Οφείλει  επίσης να δέχεται  απροφάσιστα και  να διευκολύνει  σε οποιοδήποτε χρόνο,  τους διενεργούμενους ελέγχους.  Ο 

καθαρισμός και η μέθοδος απολύμανσης των αυτομάτων πωλητών θα είναι κάθε φορά η ενδεδειγμένη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που θέτει ο κατασκευαστής αλλά οπωσδήποτε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και αναψυκτικών

9. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και ασφαλείας των χώρων και εγκαταστάσεων αυτού, με βάση 

τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Οφείλει ειδικότερα να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις 

ή εντολές των οργάνων του Νοσοκομείου που είναι αρμόδια για την τήρηση των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων αυτού.

10. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη (και υφίσταται μόνος αυτός τις έννομες συνέπειες) για ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης στην 

υγεία των ασθενών, των συνοδών, του προσωπικού και των επισκεπτών του Νοσοκομείου, οφειλόμενη στην κατανάλωση επικινδύνων, 

επιβλαβών ή γενικά ακατάλληλων ειδών μέσω των αυτόματων πωλητών.

11. Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την καθημερινή αδιάλειπτη (24ώρη) λειτουργία   των αυτόματων πωλητών, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ισχύος της σύμβασης.  Ο ανεφοδιασμός των μηχανημάτων γίνεται κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών 

του Νοσοκομείου. Τυχών βλάβες των μηχανημάτων θα αποκαθίστανται από τον ανάδοχο εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση 

του.

12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση της σύμβασης» έναντι του οποίου 

θα είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.

Κατά την λειτουργία των αυτομάτων πωλητών ο ανάδοχος να προσκομίσει ΦΑΚΕΛΟ που θα περιέχει:

α) Πρόγραμμα καθαριότητας με αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού.

β) Δελτίο τήρησης του προγράμματος καθαριότητας (checklist) και τις ημερομηνίες καθαρισμού

γ) Επαλήθευση του προγράμματος καθαριότητας (π.χ. χρωματικά τεστ)

δ) Επικύρωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος καθαρισμού όπου απαιτείται (π.χ. swap test, λουμινόμετρο κ.α.)

ε) Αρχείο θερμοκρασιών λειτουργίας των αυτομάτων πωλητών (όπου απαιτείται)

στ) Σύστημα ιχνηλασιμότητας.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι  σε θέση να εντοπίσει την προσέλευση τον αριθμό παρτίδας την 

ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης όλων των τροφίμων που προσφέρονται σε κάθε αυτόματο πωλητή.

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκληθεί στα μηχανήματα από οποιαδήποτε αιτία, όπως 

ενδεικτικά: από σεισμό, πλημμύρα, ή άλλα περιστατικά ανώτερης βίας, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή λειτουργία σωληνώσεων, 

βραχυκύκλωμα ή άλλο λόγο, έστω και να αυτός δεν κατονομάζεται ρητά στην παρούσα, καθώς και για ζημιές έναντι των κινδύνων που 

προαναφέρθηκαν, καθώς και για την αστική ευθύνη του για ζημιές προξενούμενες στο Νοσοκομείο ή σε τρίτους κατά τη λειτουργία των 

μηχανημάτων ή εξαιτίας αυτής.

Τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν στους αναφερόμενους χώρους, καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό αντικείμενο απαραίτητο για τη 

λειτουργία τους, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του αναδόχου, ο οποίος κατά τη λήξη ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, 

οφείλει να τα αποσυνδέσει με προσοχή από τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης και να τα απομακρύνει με δική του ευθύνη 

από τους χώρους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
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Εάν παρά ταύτα ο ανάδοχος αδρανήσει, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει το δικαίωμα, μετά από προηγουμένη έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου 

τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών και χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του αναδόχου να αποσυνδέσει τα μηχανήματα και να τα μεταφέρει 

προς φύλαξη σε άλλο χώρο. Η δαπάνη που προκαλείται από την αιτία αυτή θα βαρύνει τον ανάδοχο.

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, να εξασφαλίσει με δική του αποκλειστικά μέριμνα την 

απαιτούμενη διοικητική άδεια για την εγκατάσταση και  λειτουργία των αυτόματων πωλητών.  Αντίγραφο της άδειας θα πρέπει  να 

κατατεθεί στο Γραφείο Προμηθειών. Δεν επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία οι αυτόματοι πωλητές πριν από τη λήψη της άδειας. 

Μαζί με την άδεια θα πρέπει να κατατεθούν και οι κατόψεις των χώρων τοποθέτησης των αυτομάτων πωλητών.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται  στην αποκατάσταση,  με δική του αποκλειστικά δαπάνη,  οποιοσδήποτε βλάβης ή φθοράς που 

τυχόν προκληθεί στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από κακή λειτουργία των αυτόματων πωλητών.

3. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι χώροι όπου 

θα εγκατασταθούν οι αυτόματοι πωλητές, της οποίας πάντως αυτός οφείλει να λάβει επισταμένη γνώση πριν από την κατάθεση της 

προσφοράς του. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται, εκ του λόγου τούτου, να ζητήσει την επιστροφή ή μείωση της αποζημίωσης ή τη λύση της 

σύμβασης.

4. Το  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  δεν  υποχρεούται  σε  καμιά  ανακαίνιση,  βελτίωση,  προσθήκη  ή 

επισκευή στους χώρους τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών, εφόσον οι εργασίες αυτές εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνον τη 

λειτουργία των μηχανημάτων.

5. Από  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  και  εφεξής,  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  ζητήσει,  για 

οποιοδήποτε  λόγο και  αιτία,  μείωση του καταβαλλόμενου υπέρ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μηνιαίου  μισθώματος.  Η μεταφορά κλινικών, 

εργαστηρίων ή μονάδων ή μείωση των κλινών ή του αριθμού του προσωπικού ή άλλες παρόμοιες μεταβολές δεν επηρεάζουν το ύψος 

του μηνιαίου μισθώματος.

6. Απαγορεύεται απολύτως η μερική ή ολική μίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο η παραχώρηση της χρήσης των αυτόματων 

πωλητών σε τρίτους, καθώς και η διάθεση μέσω αυτών, ειδών άλλων από αυτά που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

7. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει το δικαίωμα να διενεργεί οποτεδήποτε ελέγχους μέσω των αρμοδίων οργάνων του για να εξακριβώνει 

την  κατάσταση  των  μηχανημάτων,  την  τήρηση  των  κανόνων  καλής  λειτουργίας  τους,  την  ποιότητα  και  την  καθαριότητα  των 

διατιθεμένων ειδών, τις συνθήκες συντήρησης και παρασκευής τους και γενικά την συμμόρφωση του αναδόχου προς τις ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση που θα συναφθεί. Τα 

δείγματα που θα λαμβάνονται στο πλαίσιο του ελέγχου θα αποστέλλονται προς εξέταση σε πιστοποιημένα εργαστήρια.

8. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει  το δικαίωμα να ειδοποιεί  την εταιρεία για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί  στους αυτόματους 

πωλητές και η εταιρεία θα οφείλει να επισκευάσει τα μηχανήματα εντός 24ώρου

9. Όλα τα μηχανήματα αυτόματων πωλητών πρέπει να έχουν αναρτημένη ανακοίνωση επιστροφής χρημάτων και τηλέφωνο 

επικοινωνίας με την εταιρεία σε περίπτωση παρακράτησης χρημάτων.

10. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τους όρους της διακήρυξης και τις συμβατικές 

υποχρεώσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και έπειτα από προηγούμενη ακρόαση του αναδόχου, 

μπορεί να επιβάλλεται (καταπίπτει) εις βάρος του τελευταίου χρηματική ποινή (ποινική ρήτρα) μέχρι του ποσού των δύο (2) μηνιαίων 

μισθωμάτων για κάθε παράβαση των όρων της διακήρυξης ή της σύμβασης. Η επιβολή της ποινής δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ζημιάς 

στο  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,  ούτε  η  επιβολή  της  αποστερεί  απ’  αυτό  την  δυνατότητα  να  κάνει  παράλληλη  χρήση  κάθε  άλλου  νόμιμου 

δικαιώματος  του (κατάπτωση μέρους  ή του συνόλου της  κατατεθείσας εγγύησης  καλής  εκτέλεσης της  σύμβασης,  καταγγελία της 

σύμβασης κλπ)
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Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη στην καταβολή του τιμήματος στο ταμείο του Νοσοκομείου το πρώτο πενθήμερο του μήνα του μηνιαίου 

τιμήματος. Η καθυστέρηση της καταβολής μηνιαίου μισθώματος πέρα των τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του, 

αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

 ΑΡΘΡΟ 3-  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  τις  διατάξεις  της  νομοθεσίας  περί  υγείας  και  ασφάλειας  των 

εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 715/79, καθώς και τους όρους της  ισχύουσας περί προμηθειών νομοθεσίας.

Κατά τα λοιπά ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να ακολουθεί τις γενικότερες διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Σε περίπτωση που  θεωρηθεί  σκόπιμο από την Διοίκηση , το Νοσοκομείο  έχει μονομερώς το δικαίωμα και χωρίς να αποζημιώσει τον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ» να  διακόψει μονομερώς την σύμβαση.

 ΑΡΘΡΟ 4- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα της παρούσας σύμβασης 

ως τόπος εκτέλεσης η ΑΘΗΝΑ υποβαλλομένου του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

Ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ΄ αριθμ.……………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………………………. ποσού …………........

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                      

    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
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iΣε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση  η  οποία  απασχολεί  λιγότερους από 50 εργαζομένους  και  της  οποίας  ο  ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

ivΈχει  δηλαδή ως  κύριο  σκοπό  την  κοινωνική και  επαγγελματική  ένταξη  ατόμων με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων 
ατόμων.

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του  
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν  
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή  τις  
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xiΌπως 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 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192  της  31.7.2003,  σ.  54).  Περιλαμβάνει  επίσης  τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για  
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β  
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiiΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση  
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των  
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
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ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη 
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση  
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός  φορέας που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση από  τη  συμμετοχή σε  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  εξακολούθηση,᾽  
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των  φόρων ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.
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xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ άρθρο 48.

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiiΓια συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη ή  στην  πρόσκληση ή  στα έγγραφα  της  σύμβασης  που  
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να  ζητούν έως πέντε έτη και να  επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxixΟι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση  εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xlΠρέπει να απαριθμούνται  όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xliΌσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xliiΟ έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliiiΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviiiΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην  
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να  
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συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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