
                   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με Αριθμ.   2016-001/Π
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για  την ανάδειξη αναδόχου

 για ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
«ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 

ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ»

Κριτήριο Αξιολόγησης ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ημερομηνία: 12-02-2016
Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ώρα: 11.00 π.μ.

Καταληκτικός  χρόνος  κατάθεσης 
προσφορών για τον Διαγωνισμό

Ημερομηνία: 11-02-2016
Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ
Ώρα: 14.00 μ.μ.

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 2.500€ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ με 
Φ.Π.Α. ΩΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (30.000 ΕΤΗΣΙΟ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  «ΚΙΝΗΤΗ 
ΚΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 55512000-2

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ

Ελάχιστη ποσότητα τμηματικής παραλαβής Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

Ημερομηνία δημοσίευσης
στον Ελληνικό Τύπο 20-01-2016
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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
           ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                         «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161   Τ.Κ. 55134
ΤΗΛ.  2313304461
ΦΑΞ. 2313304452 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ Ν- ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ Ν. 
e-mail: promagpavlos@otlook.com 
www.agpavlos.gr
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Το Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω Νόμους και Προεδρικά διατάγματα, όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και αποτελούν ένα σώμα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
1. Του Π.Δ. 118/07, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
2. Toυ Ν.4281/2014 « Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
3. Tου Π.Δ. 60/07.
4. Toυ Ν.2286/95, «Πρoμήθειες τoυ Δημόσιoυ τoμέα και ρυθμίσεις συvαφώv θεμάτωv….»
5. Του Ν.2362/95, «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
6. Του Ν.2522/97, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων 

έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ».
7. Του Ν.2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
8. Του Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές Προμήθειες».
9. Του Ν.2955/01, «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας…..»
10. Του Ν. 2889/2001, «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας…..»
11. Του Ν. 3377/2005, άρθρο 35 (σχετικά με την επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης).
12. Του Ν.3329/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης…..»
13. Του Ν. 3527/2007, Κεφάλαιο Β’ , Λοιπές Διατάξεις, Άρθρο 3
14. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  

άλλες διατάξεις»
15. Του Ν.3548/2007 Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και 
άλλες διατάξεις 
16. Του Ν. 4264/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»
17.την υπ’ αριθμ. Β18/9η Συν/28-4-2015  Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου με την οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη 
του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
1.  Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή  για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ  ΠΟΤΩΝ»  στο  Νοσοκομείο,   με  ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΕΝΙΑΙΟ  ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ  2.500€   με  Φ.Π.Α.  ΩΣ  ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (30.000€ ΕΤΗΣΙΟ) όπως αυτό αναφέρεται στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Α΄. 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161, ΤΚ 
55134,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

12-02-2016 Παρασκευή 11:00 μ.μ
11-02-2016

Ημέρα Πέμπτη , Ώρα 
14:00 μμ.

Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  είναι  εκπρόθεσμες  και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

Α)Τα φυσικά ημεδαπά ή αλλοδαπά
Β)Ενώσεις  προμηθευτών ( φυσικά και νομικά πρόσωπα) που υποβάλουν κοινή  προσφορά ημεδαπών ή αλλοδαπών
Γ) Συνεταιρισμοί ημεδαπών ή αλλοδαπών
Δ) Κοινοπραξίες ημεδαπών ή αλλοδαπών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν  
την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα και επισυνάπτονται στην παρούσα  
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Στ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ζ
ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Η
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Θ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΕΙΔΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
«ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ»

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ

ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 2.500€  με Φ.Π.Α. ΩΣ ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (30.000€ ΕΤΗΣΙΟ)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.   Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η  
δε αρμόδια επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 
τυχόν  διόρθωση,  να  μονογράψει  και  να  σφραγίσει  αυτήν.  Η  προσφορά  απορρίπτεται  όταν  υπάρχουν  σ’   αυτήν  
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

2.Οι  συμμετέχοντες  δύνανται  να  έχουν  πρόσβαση  α)  στις  προσφορές  που  υπεβλήθησαν  και  β)   στα 
δικαιολογητικά  του άρθρου 6 παρ.2 του Π.Δ. 118/07.

      Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός  
αν  κατά  περίπτωση  στην  προσφορά  του  ρητά   αναφέρει  τα  σημεία  εκείνα  τα  οποία  δεν  αποδέχεται.  Στην  
περίπτωση  αυτή  πρέπει  ο  προσφέρων  να  αναφέρει  στην  προσφορά  του  τους  όρους  εκείνους  που  είναι  
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς  
δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της  
διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα 
από έγγραφο της υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

    1.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 11 του Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα. 
    1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  365 ημερολογιακές ημέρες  προσμετρούμενες από την επόμενη της 
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

   1.3.  Στο φάκελο κάθε  προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
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α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4  Μέσα  στον  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  απαιτούμενα  κατά  το  στάδιο  υποβολής  της 
προσφοράς στοιχεία ,ως εξής :

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα κατά το στάδιο αυτό  δικαιολογητικά & στοιχεία .
1.4.1.  Α) ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  χωρίς τιμές (επί  ποινή αποκλεισμού),  τοποθετούνται  σε  

χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Τεχνική  προσφορά»  (PROSPECTUS, 
περιγραφή που καθορίζει τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, υλικά, τον τρόπο κατασκευής κ.λ.π). 

Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών,  τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π ),  θα 
φέρουν συνεχή  αρίθμηση από το  πρώτο μέχρι  το  τελευταίο.  Για  ευχερέστερη  αναζήτηση των στοιχείων αυτών,  η  
προσφορά να  συνοδεύεται  από ευρετήριο,  στο οποίο  θα αναγράφεται  το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την 
αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω ( π.χ. φύλλα συμμόρφωσης : φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές:  
φύλλα 33-55 , κ.ο.κ ).

Β) Τα  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ  ΣΤΟΙΧΕΊΑ, τοποθετούνται,  επί ποινή απόρριψης,  σε χωριστό  σφραγισμένο φάκελο 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».

Γ) Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Το περιεχόμενο της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή   (CD η USB), 

το  οποίο  θα  περιλαμβάνεται  στον  σφραγισμένο  φάκελο  της  τεχνικής  η  οικονομικής  προσφοράς  κατάλληλα 
συσκευασμένο προς αποφυγή της φθοράς του. Η αντίστοιχη εκτύπωση των ανωτέρω αρχείων θα πρέπει να συμφωνεί  
απόλυτα με το περιεχόμενο των CD

Δ)  Σε  περίπτωση  που  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω  μεγάλου  όγκου,  να  
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο,  τότε αυτά συσκευάζονται  χωριστά και  ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   

Ε)  Οι περιλήψεις των διακηρύξεων, η λίστα ειδών, θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση : www.agpavlos.gr
    1.4.2.  Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και  πληροφοριών  εμπιστευτικού  χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει 
να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».  Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 
λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.   Η  έννοια  της  πληροφορίας  εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερομένου.

    1.5.  Η  Επιτροπή  παραλαβής  και  αποσφράγισης  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ,όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του Π.Δ .118/2007 .

1.6.  Οι  συμμετέχοντες  υποβάλλουν μαζί  με  την προσφορά τους  τα εξής  δικαιολογητικά των άρθρων 6 παρ.1 
περ.β΄& γ΄ ,  8 και  8α παρ.3 του Π.Δ. 118/07, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  στον οποίο εσωκλείονται  τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής.

1.6.1. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία 
σύμφωνα  με  το  άρθρο 3 (απλούστευση διαδικασιών προμηθειών δημοσίου)  του  Ν  4250/26-03-2013 «η  ανωτέρω 
υπεύθυνη δήλωση φέρει  ημερομηνία εντός των  τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του  γνησίου  της  υπογραφής  από  αρμόδια  
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ».

1)Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 
2)Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ,
-δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1)του 

εδ.α της παρ.2 του  άρθρου 6 του Π.Δ 118/07  ,
-δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2)του εδ.α της παρ.2 του  άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 

καταστάσεις ,
-είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3)του εδ.α της παρ.2 του  

άρθρου 6 του Π.Δ 118/07  ,
-είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο  ή  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό  επάγγελμα  ,κατά  περίπτωση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ.(4)του εδ.α της παρ.2 και στην περ.3του εδ.β΄της παρ.2 του  άρθρου 6 του Π.Δ 
118/07  

-δεν  τελούν  σε  κάποια  από  τις  αναφερόμενες  στην  περ.(2)του  εδ.γ΄της  παρ.2  του   άρθρου  6  του  Π.Δ  118/07 
κατάσταση,
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3)Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07.  

1.6.3.Τα παραστατικά εκπροσώπησης κατά άρθρο 6 παρ.1 περ.γ΄

Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.7.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ,κατά το άρθρο 20 του Π.Δ 118/07  ,ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση  ,εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν , σύμφωνα με το Ν.2672/98 (Α΄290),οφείλει να υποβάλλει ,σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής 
έγγραφα και  δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται  και  ελέγχονται  κατά την διαδικασία που προβλέπεται  στο 
άρθρο 19 παρ.6 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Νοσοκομείου   :

1.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της  χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
       α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
       β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C  
195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 
358 της 31.12.1998, σελ. 2),
       γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων  
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
       δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του  
Συμβουλίου,  της 10ης Ιουνίου 1991, για  την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  (EE  L166  της  28.6.1991,  σελ.  77  Οδηγίας,  η  οποία 
τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία  2001/97/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  EE  L  344  της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 
305),
       ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της  
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και  
Ε.Ε.)  και  των  εταιριών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ο  Πρόεδρος  και  Διευθύνων  Σύμβουλος  των  Ανωνύμων 
Εταιριών (Α.Ε.) και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.        
       2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία  της  ως  άνω  ειδοποίησης,  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  
κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  και  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους.  Σε  περίπτωση 
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι  
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
       3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος ο  
υποψήφιος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο 
σε αυτόν προσωπικό.
      4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός  η  εγγραφή τους  σ'  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά τους,  κατά  την ημέρα διενέργειας  του  διαγωνισμού,  και  
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
       5. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
1.7.2. Η μη έγκαιρη και  προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ.  1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007  
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή απο τον διαγωνισμό.
1.8.    Επισημαίνεται ότι:
1.8.1. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 
Διακήρυξης.
1.8.2. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται  
υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις 
από την αρμόδια επιτροπή.          
1.8.3.  Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Π.Δ. 118/07 ,άρθρο 14)      
1.8.4. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και δεν αξιολογούνται 
1.8.5. Διευκρινήσεις  που  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε  μετά  τη  λήξη  χρόνου  κατάθεσης  των 
προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.8.6.  Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο 
της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Σημειώνεται  ότι,  από τις διευκρινίσεις που δίδονται  σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται  υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

5

16PROC003653536 2016-01-19



1.9. Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των 
υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθησομένης τριμελούς επιτροπής 
βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ΄ αναλογία.
  Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων  
μετακίνησης  εκτός  έδρας  υπαλλήλων  του  Δημοσίου  και  στρατιωτικών,  διενεργείται  εντός  πέντε  ημερών  από  της 
ενημερώσεως του υπόχρεου.  Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά  
του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
1.9.1. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου
1.9.2. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 
και  182  της  Διεθνούς  Σύμβασης  Εργασίας  απασχολούν  ή  εκμεταλλεύονται  ανηλίκους  κάτω  των  15  ετών.   Οι  
προσφέροντες  εφόσον  δεν  είναι  κατασκευαστές  οφείλουν  να  είναι  γνώστες  της  εφαρμογής  της  προαναφερθείσας 
ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδovται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα voμικά πρόσωπα πoυ λειτoυργoύv vόμιμα στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Εvωσης και έχoυv σύμφωvα με τα ισχύovτα τo δικαίωμα αυτό. Τα αvτίστoιχα έγγραφα τωv εγγυήσεωv, αv 
δεv είvαι διατυπωμέvα στηv Ελληνική, θα συνoδεύoνται από επίσημη μετάφραση και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
157 του Ν 4281/2014
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
  Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o πάροχος υπηρεσιών είναι υποχρεωμένoς να καταθέσει έως  την 
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το  
συνολικό συμβατικό χρόνο.
 Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον αντισυμβαλλόμενο μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τη λήξη της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΤΙΜΗ
  Η προσφερόμενη τιμή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ 118/07. Αποκλείεται αναθεώρηση των 
τιμών  πρoσφoράς  και  oπoιαδήπoτε  επί  πλέον  οικονομική  αξίωση  του  προμηθευτή,  πέραν  των  τιμών 
κατακύρωσης.
1 Dumping – Εξαγωγικές επιδοτήσεις

α)  Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης  
κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το 
προσφερόμενο προϊόν είναι  αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.   Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι  γνώστες των 
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης ή της κατασκευάστριας εταιρίας.  Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και  
στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για την  
κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη 
σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.

β)  Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα  
πρωτόκολλα  εμπορίου  (GATT)  ή  δε  λειτουργούν  στο  πλαίσιο  ολοκληρωμένης  τελωνειακής  ένωσης  με  την  Ε.Ε.,  
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους,  ότι  το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι  αποδέκτης 
πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής  ή  της τιμής απόκτησης του προϊόντος για  εμπορία (τιμή  
Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
 γ)   Δεν  έχουν  την  υποχρέωση  κατάθεσης  της  προαναφερθείσας  δήλωσης  οι  προσφέροντες  προϊόντα 
προερχόμενα  από  τα  κράτη  μέλη  της  Ε.Ε.  ,  τη  Νορβηγία,  την  Ελβετία,  τις  ΗΠΑ,  την  Ιαπωνία,  τον  Καναδά,  την  
Αυστραλία, το Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί,  
τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης τελωνειακής ένωσης
2 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 

προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
3   Οι  τιμές  της  πρoσφoράς  είναι  δεσμευτικές  για  τov  προμηθευτή  μέχρι  τη  λήξη  της  σύμβασης  που  θα 

υπογραφεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του έως και την 

κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή ),σύμφωνα με 
το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07

 Προσωρινή δικαστική προστασία.
Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται δυνατότητα ένδικης προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2522/97.
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την προσφερόμενη  ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ     
2 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα στοιχεία όπως περιγράφονται στο άρθρο 20  

του Π.Δ.118/07
3 Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του μπορεί να  

προτείνει .
Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Η  αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και  
Αξιολόγησης  του  Διαγωνισμού  παρουσία  των  υποψηφίων  που  υπέβαλαν  προσφορά  ή  εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν 
γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που 
κατατέθηκαν. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα  της αντίστοιχης  
Προσφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:
Α΄ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής και οικονομικής Προσφοράς

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται  την ίδια ημέρα και  αν δεν επαρκέσει  ο  χρόνος  σε  επόμενη  συνεδρίαση της  
Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Στο  στάδιο  αυτό  η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  αριθμεί,  μονογράφει  και  αποσφραγίζει  τον   φάκελο  των 
προσφορών  και  ελέγχει  αν  υπάρχουν  φάκελοι  :  α)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ,  β)ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  και  γ) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

Κατόπιν η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους της κάθε προσφοράς, και μονογράφει ανά 
φύλλο το περιεχόμενό τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη  
συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων,  δηλαδή των προσφορών τους,  προς τους όρους της Διακήρυξης.  Η Επιτροπή 
ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα των φακέλων. 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές και προτείνει στο  
πρακτικό που συντάσσει μετά και την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αξιολόγησης  των οικονομικών προσφορών τον  
αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, που έχουν υποβάλει  ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν 
ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στη συνέχεια αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές. Η  
επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφεται όλη η ανωτέρω διαδικασία και προτείνει την  
προσφορά με την υψηλότερη τιμή. Η απόφαση του φορέα διενέργειας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες (σύμφωνα με 
το ν. 2672/1998).

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων  
στοιχείων.  Στο  τέλος  της  διαδικασίας  και  με  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  οικονομικών  προσφορών  η 
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  συντάσσει  πρακτικό,  στο  οποίο   γίνεται  η  κατακύρωση  στην  εταιρεία  με  την 
υψηλότερη τιμή. Η απόφαση του φορέα διενέργειας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες (σύμφωνα με το ν. 2672/1998).

Β΄ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών – Κατακύρωση
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών ακολουθεί το στάδιο της αποσφράγισης του φακέλου 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την επιτροπή. Στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  κοινοποιείται  –εντός  προθεσμίας  τουλάχιστον  είκοσι  ημερών  πριν  από  την  
ημερομηνία αποσφράγισης- η σχετική έγγραφη ειδοποίηση σύμφωνα με το ν. 2672/1998, με την οποία καλείται να  
υποβάλει  σε  σφραγισμένο  φάκελο  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  ορίζονται  στη  παρούσα.  Στη  συνέχεια 
συντάσσεται πρακτικό από την επιτροπή.

Η απόφαση του  φορέα διενέργειας  για  την κατακύρωση κοινοποιείται  στον προμηθευτή  (σύμφωνα  με  το  ν.  
2672/1998),  ο  οποίος  και  προσκαλείται  εντός  δέκα  (10)  ημερών  να  υπογράψει  την  σύμβαση,  σύμφωνα  με  το  
παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του προμηθευτή 
από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.
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- Οι υποψήφιοι, που υπέβαλαν προσφορά παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν 
γνώση των υπολοίπων προσφορών των υποψηφίων που υποβλήθηκαν.  Συγκεκριμένα  έχουν δικαίωμα να λάβουν 
γνώση του περιεχομένου των φακέλων  (άρθρο 6 παρ. 1 του ΠΔ 118/2007).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

Ι  ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  34 & 39 του Π.Δ.118/07

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ  & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο  χρόνος  παράδοσης  των  ειδών   ορίζεται  ως  10  ημέρες  μετά  την  υπογραφή  σύμβασης  και  από  τα  δύο  
συμβαλλόμενα μέρη  και  η παράδοση  πρέπει να λαμβάνει  χώρα  σύμφωνα με  τις διατάξεις των  άρθρων 26 &  
28,29,30,31,32 & 33 του Π.Δ.118/07

ΙΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ &  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1.Οι συμβάσεις διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.118/07
2.Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για τρία (3) έτη με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας,  
χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της κατακύρωσης.

Ι  V  . ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ   
1   Σαν τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζονται οι χώροι  του  Νοσοκομείου που θα υποδειχθούν , με 

έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή.
2. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί, κατόπιν  

απόφασης του Αρμόδιου Οργάνου του Νοσοκομείου.
3.   Η οριστική παραλαβή των υλικών πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρου 27 του 
Π.Δ.118/07

     
V   . ΠΛΗΡΩΜΗ  

Το Νοσοκομείο θα εισπράξει το πάγιο μίσθωμα που θα κατακυρωθεί από το διαγωνισμό, σε (36) τριάντα έξη 
ισόποσες δόσεις από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης και από τα δύο μέρη, ανεξάρτητα από τις πωλήσεις, 
πληρωτέο  μέχρι την δέκατη ημέρα έκαστου μηνός. Οι δε ενδιαφερόμενες Εταιρείες θα παρέχουν προς πώληση 
επώνυμα αγαθά που θα έχουν έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες τροφίμων και ποτών ενώ κάθε αυτόματος πωλητής 
θα διαθέτει αποκλειστικά και μόνο τα προϊόντα που προβλέπει η σύμβαση.   

VII  . ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται  για τη διενέργεια του διαγωνισμού και  τη συμμετοχή σε αυτόν,  θα είναι  
γραμμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή συνοδευμένα 
από υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ.3 του Ν. 2690/1999 (επικύρωση αντιγράφων).

VIII  . ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1 Τα έξoδα δημoσίευσης της παρoύσας διακήρυξης βαρύvoυv τo Νοσοκομείο
2   Για πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στο τηλέφωνο 2313-304461.
3.  Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www  .  agpavlos  .  gr  .
4.   Περίληψη της παρoύσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημoσίευση:
4.1. Στις Εφημερίδες «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»,
4.2. Για αvάρτηση στoυς πίvακες αvακoιvώσεωv των:

α) Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
β) Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
γ) Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

              δ) Διοίκηση 4ης  Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης
4.3. Ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης της Διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www  .  agpavlos  .  gr  , στις 20-01-2016
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X  . ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  

1. Η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί ουδεμία διαφοροποίηση στις τιμές που θα κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της Σύμβαση και για οποιαδήποτε αιτία.

2. Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την 
αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή,  
ενδεχομένως, άλλων  προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.
       3. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για τρία (3) έτη με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας,  
χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της κατακύρωσης.

ΧΙ. ΕΛΕΓΧΟΙ  - ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

α) Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών το Νοσοκομείο δύναται να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με ένα ή 
περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγρ.2 του  άρθρου 27 του Π.Δ 118/07.

β) Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 27 & 33 του Π.Δ 118/07.

X  ΙΙ. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

   Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τους όρους του παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών   των   Ν.Π.Δ.Δ.  
καθώς  και  όλες  οι  διατάξεις των Π.Δ. 118/07, Ν 4281/2014,  Π.Δ. 346/98, και των Ν.2286/95, Ν.2362/95, Ν.2522/97,  
Ν.2955/01, Ν.2741/99, Ν.2690/99, Ν.2889/01, Ν.3310/05, Ν.3580/007,Ν.3527/05,Ν.3329/05, Ν.3377/05, Ν.3548/07, όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

  Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 
 
  

  H Σύμβαση λύεται στο σύνολο της ή σε μέρος αυτής εφόσον για το ίδιο έργο ή την προμήθεια διενεργηθεί ενιαίος 
διαγωνισμός ή υπογραφεί Σύμβαση από το Υπουργείο Υγείας ή από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή από την Υ.ΠΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄-ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ THN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

Οι αυτόματοι πωλητές θα εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους για την εξυπηρέτηση του προσωπικού 
και των επισκεπτών.

Προτεινόμενος αριθμός: 4
Χώρος εγκατάστασής τους: στην Κεντρική Είσοδο του Νοσοκομείου

Είδη:   1 νερά-χυμοί- αναψυκτικά
1 σνάκ

 2 ροφήματα
Τάση: 230V 50Hz

1. Τα  μηχανήματα  θα  πρέπει  να  είναι  καινούρια  και  να  διαθέτουν  πιστοποιητικά  καταλληλότητας 
εγκεκριμένο από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (CE).

2. Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας και να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 22000:2005

3. Τόσο η προμηθεύτρια εταιρία όσο και οι εταιρίες που παρασκευάζουν τα τρόφιμα να εφαρμόζουν 
σύστημα ISO 22000:2005

4. Οι  εταιρίες  που  επιθυμούν  να  συμμετέχουν  στον  διαγωνισμό  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την υγειονομική και τεχνική  καταλληλότητα των 
αυτόματων  πωλητών,  καθώς  και  την  άδεια  λειτουργίας  τους  και  την  πιστοποίηση  κατά   ISO 
22000:2005

9

16PROC003653536 2016-01-19



5. Τα  μηχανήματα  θα  πρέπει  να  είναι  έτσι  σχεδιασμένα  ώστε  να  αποφεύγεται  δημιουργία  γωνιών, 
εσοχών και κενών χώρων ούτως ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός τους.

6. Η κατασκευή των σωληνώσεων και των επιφανειών επαφής με το νερό στους αυτόματους πωλητές 
ποτών, θα πρέπει να ακολουθεί τους σχετικούς κανονισμούς για το νερό.

7. Οι  αυτόματοι  πωλητές  ζεστών  ροφημάτων  θα  πρέπει  να  είναι  έτσι  κατασκευασμένοι  ώστε  να 
προλαμβάνεται η επίδραση ατμού σε στερεά συστατικά

8. Οι επιφάνειες επαφής με τα τρόφιμα θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε 
χρήση (για τα ροφήματα ) ή μετά από κάθε ανεφοδιασμό (για τα ποτά και τα σνακς)

9. Οι επιφάνειες επαφής με τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από λείο, μη τοξικό υλικό
10. Κάθε μήνα θα πρέπει να γίνεται ένας λεπτομερής καθαρισμός των μηχανημάτων
11. Το προσωπικό της εταιρίας θα πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένο ανάλογα με τα καθήκοντα του. 
12. Οι εσωτερικοί σωλήνες και οι δεξαμενές θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά
13. Τα φίλτρα άνθρακα θα πρέπει να ανανεώνονται μόλις κορεστούν
14. Για  τους  αυτόματους  πωλητές  ροφημάτων  θα  πρέπει  να  υπάρχει  πρόβλεψη,  ώστε  σε  περίπτωση 

υπερχείλισης  του  κάδου  συλλογής  των  υγρών  αποβλήτων  να  διακόπτεται  η  λειτουργία  του 
μηχανήματος

15. Ο  κάδος  υπερχείλισης  θα  πρέπει  να  αδειάζεται  και  να  καθαρίζεται  κάθε  φορά  που  γίνεται 
ανεφοδιασμός του μηχανήματος για τα ροφήματα

16. Θα  πρέπει  να  γίνονται  τακτικοί  έλεγχοι  (τουλάχιστον  4  την  εβδομάδα)  για  την  απομάκρυνση 
αλλοιωμένων τροφίμων

17. Όλα τα τρόφιμα θα είναι συσκευασμένα ώστε να αποφεύγεται στο δυνατό ο κίνδυνος επιμόλυνσης
18. Ο ανεφοδιασμός και η κατανάλωση των τροφίμων θα γίνεται σύμφωνα με την αρχή FIFO (first in, 

first out δηλ. όποιο εισέρχεται νωρίτερα στο μηχάνημα θα εξέρχεται και νωρίτερα)
19. Το όργανο μέτρησης της θερμοκρασίας των θαλάμων συντήρησης να είναι τοποθετημένο σε σημείο 

που  επιτρέπει  την  εύκολη  ανάγνωση  της  ένδειξής  τους.  Ο  αισθητήρας  του  θα  πρέπει  να  είναι 
τοποθετημένος στο θερμότερο σημείο του ψυκτικού θαλάμου.

20. Η θερμοκρασία συντήρησης των τροφίμων να κυμαίνεται από 0-8ο  C. Η θερμοκρασία συντήρησης 
των τροφίμων που περιέχουν αλλαντικά και γενικά κρεατοσκευάσματα, τυριά, σάλτσες, σως  πρέπει 
αυστηρά να μην υπερβαίνει τους 5ο C

21. Η εταιρία που θα εγκαταστήσει τα μηχανήματα θα πρέπει να διαθέτει αξιόπιστο service και επάρκεια 
ανταλλακτικών ώστε να ανταποκρίνεται σε όποια βλάβη του μηχανήματος.

22. Να  είναι  εύκολα  στη  χρήση  τους  και  οι  οδηγίες  χρήσεως  να  αναγράφονται  με  ευανάγνωστους 
χαρακτήρες στην πρόσοψή τους, απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα

23. Να δέχονται όλων των ειδών τα κέρματα και να δίνουν ρέστα
24. Ο ανεφοδιασμός των μηχανημάτων να γίνεται ανά 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο
25. Η  ημερομηνία  λήξης  των  προϊόντων  να  είναι  τυπωμένη  πάνω  στη  συσκευασία  και  όχι  με 

αυτοκόλλητο και να είναι ευανάγνωστη στους πελάτες
26. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  απαραιτήτως  στην προσφορά του  αναλυτική 

κατάσταση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο μηχανικός εξοπλισμός τον οποίο προτίθεται να 
εγκαταστήσει, η οποία θα συνοδεύεται από σύντομη και σαφή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 
προτίθεται  να  υλοποιήσει  τη  σύμβαση  (κατάλληλη  διαμόρφωση  των  σημείων  τοποθέτησης  των 
μηχανημάτων,  τήρηση  κανόνων  υγιεινής,  πρόγραμμα  λεπτομερούς  καθαρισμού  των  αυτόματων 
πωλητών κ.λ.π.), ώστε να μπορεί να κριθεί εάν τα προσφερόμενα μηχανήματα είναι κατάλληλα προς 
χρήση υπό τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου, καθώς και εάν μπορούν να καλύψουν 
σε επάρκεια τις ανάγκες του κοινού όλο το 24ωρο. 

27. Τα παρεχόμενα είδη θα πρέπει να συμφωνούν με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
28. O κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει λίστα με τα παρεχόμενα είδη και τις τιμές τους, οι 

οποίες θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

Χώρος εγκατάστασης
Οι  τρεις  διαθέσιμοι  εκμισθούμενοι   χώροι,  τους  οποίους  έχουν  τη  δυνατότητα  να  επισκεφθούν  οι 
ενδιαφερόμενοι  και  να  διαπιστώσουν  την  καταλληλότητά  τους,  βρίσκονται  στον  αύλειο  χώρο  του 
Νοσοκομείου και αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο (σημεία Α, Β, Γ). Ο ένας από αυτούς 
(σημείο Α) διαθέτει παροχή νερού και ρεύματος καθώς και αποχέτευση. Οι άλλοι δύο χώροι απαιτούν την 
αυτονομία της καντίνας. 
Το νερό θα είναι πόσιμης ποιότητας, κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Θα διατηρείται σε ανοξείδωτη 
δεξαμενή επαρκούς χωρητικότητας και θα ανανεώνεται καθημερινά.
Τα υγρά απόβλητα θα διατίθενται  σε ειδική δεξαμενή  επαρκούς  χωρητικότητας  ίσης  ή μεγαλύτερης  της 
δεξαμενής νερού, που θα αδειάζει καθημερινά στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης.

Απαιτούμενες άδειες και δικαιολογητικά
Ο ανακηρυχθείς πλειοδότης υποχρεούται να προβεί στην έκδοση των κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, που 
απαιτούνται από άλλες αρχές, υπηρεσίες ή φορείς, για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας για 
την οποία παραχωρήθηκε το δικαίωμα απλής χρήσης του χώρου, και να την ασκεί σύμφωνα με τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τη διέπουν. Πιο συγκεκριμένα υποχρεούται να προσκομίσει τα 
παρακάτω έγγραφα:

- Άδεια λειτουργίας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
- Έναρξη επαγγέλματος από την Εφορία
- Απόδειξη ταμειακής μηχανής (όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός της )
- Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της τροχήλατης καντίνας

Χρόνος έναρξης μίσθωσης
Ως χρόνος έναρξης μίσθωσης θα οριστεί η πλήρης κατά νόμο και ολοκληρωμένη αδειοδότηση λειτουργίας 
της  τροχήλατης  καντίνας  ή  προέγκριση  της  άδειας  εφόσον  αυτή  του  επιτρέπει  την  έναρξη  της 
δραστηριότητάς του. Επειδή δε η προκήρυξη αφορά ενιαία τους αυτόματους πωλητές και την τροχήλατη 
καντίνα, θα πρέπει και για τα δύο αντικείμενα να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ώστε και να ξεκινήσει ο 
χρόνος της τριετούς εκμίσθωσης, αλλά και να μπορεί ο πλειοδότης να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του.
Η σύμβαση μίσθωσης δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων διευθύνσεων ή αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων 
όπου  απαιτούνται  για  την  άσκηση  της  δραστηριότητας.  Οποιαδήποτε  παράβαση  των  παραπάνω  όρων 
δρομολογεί την έκπτωση του πλειοδότη και ανάκληση όλων των αδειών

Προϋποθέσεις λειτουργίας
1. Οι ελάχιστες ώρες λειτουργίας της καντίνας θα είναι από τις 8:00π.μ. έως τις 22:00μ.μ. Ο μισθωτής 

όμως θα μπορεί να λειτουργεί την καντίνα και κατά τις βραδινές ώρες ή και σε 24ωρη βάση, εφόσον 
το επιθυμεί.

2. Το όχημα θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους που περιγράφονται στη νέα υγειονομική διάταξη 
Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ 2718-τ.β΄-8.10.2012), τις αγορανομικές, αστυνομικές, πυροσβεστικές 
και  άλλες  διατάξεις,  καθώς  και  τις  οδηγίες  ή  εντολές  των  αρμοδίων  οργάνων  του  νοσοκομείου. 
Επιπρόσθετα  να  τηρεί  όλες  τις  διατάξεις  της  εργατικής  και  ασφαλιστικής  νομοθεσίας  για  το 
προσωπικό που θα απασχολήσει.

3. Θα  υπάρχουν  επαρκείς  για  τις  ανάγκες  της  επιχείρησης  κάδοι  απορριμμάτων,  που  θα  διαθέτουν 
κάλυμμα με ποδοκίνητο μηχανισμό ανοίγματος. Οι κάδοι απορριμμάτων θα είναι από υλικό ανθεκτικό 
και εύκολα πλενόμενο. Θα εξασφαλίζεται η έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων ώστε να μη 
συσσωρεύονται  στους  κάδους.  Τα  απορρίμματα  θα  απομακρύνονται  στο  τέλος  λειτουργίας  κάθε 
ημέρας.
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4. Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο 
της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.

5. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διατηρεί με δική του δαπάνη το μίσθιο χώρο απόλυτα καθαρό και 
ευπρεπή καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του

6. Να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των πωλούμενων ειδών και να 
τηρεί αυστηρή καθαριότητα τόσο στα σκεύη έπιπλα και μηχανήματα όσο και σε ολόκληρο το χώρο 
εντός του μισθίου.

7. Ο μισθωτής  δεν δικαιούται  να  κάνει  χρήση οποιονδήποτε  άλλων χώρων χωρίς  την προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση του νοσοκομείου.  Δεν μπορεί επίσης σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει το 
χώρο  για  σκοπό  διάφορο  του  συμφωνηθέντος,  όπως  πώληση  αλκοολούχων  ειδών  καθώς  και 
οποιουδήποτε  προϊόντος  καπνού,  εγκατάσταση  και  λειτουργία  τυχερού  ή  μηχανικού  παιχνιδιού, 
τοποθέτηση  διαφημιστικών  επιγραφών  και  ανάρτηση  ανακοινώσεων.  Απαγορεύεται  επίσης  η 
τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων πέριξ της καντίνας και η διατήρηση και λειτουργία ψησταριάς 
εντός και εκτός της καντίνας.

8. Το νοσοκομείο δικαιούται μονομερώς να παρακολουθεί με τις υπηρεσίες του τη συνεπή, εκ μέρους 
του μισθωτή, εφαρμογή όλων των όρων της μίσθωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως την αποκλειστική 
ευθύνη,  αστική  και  ποινική  για  τυχόν  βλάβη  της  υγείας  των  προσώπων  που  έκαναν  χρήση 
ακατάλληλων, νοθευμένων ή αλλοιωμένων προϊόντων του μισθωτή, φέρει αυτός. Το νοσοκομείο θα 
έχει αναγωγικό δικαίωμα κατά του μισθωτή, συσσωρευμένης και αγωγής αποζημίωσης, σε περίπτωση 
ασκήσεως κατ’ αυτού αγωγής τρίτου.

9. Ο μισθωτής υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή των όρων της μίσθωσης. Το νοσοκομείο θα ορίσει 
Επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι να παρακολουθεί τη συνεπή εφαρμογή των Αγορανομικών και 
Υγειονομικών Διατάξεων. Μεταξύ των άλλων θα ελέγχει την τήρηση των παρακάτω φακέλων, τους 
οποίους είναι υποχρεωμένος να τηρεί ο μισθωτής:
• ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΩΝ: Θα υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες/ απαιτούμενες άδειες
• ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Επικαιροποιημένο πρόγραμμα καθαριότητας (περιλαμβάνει 
τις επιφάνειες καθαρισμού, τον εξοπλισμό, τα έπιπλα, τις συσκευές, τα σκεύη, τα εργαλεία καθώς 
επίσης και το είδος του απορρυπαντικού –απολυμαντικού με την αραίωση, τον τρόπο εφαρμογής και 
τον υπεύθυνο καθαρισμού). Δελτίο τήρησης του προγράμματος καθαριότητας (π.χ. λίστα των 
επιφανειών, εξοπλισμού, επίπλων, συσκευών, σκευών, εργαλείων και της ημερομηνίας καθαρισμού) 
Τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες χρήσης των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων
• ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Βεβαιώσεις, σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης ανά 
εργαζόμενο, κατάσταση προσωπικού, πιστοποιητικά υγείας
• ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ: Παραλαμβανόμενων υλικών - 
ψυγείων, καταψύξεων
• ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ: Όταν υπάρχει σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, 
αυτό θα αποδεικνύεται με το απόκομμα του λογαριασμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης. Εάν 
χρησιμοποιείται δεξαμενή, το πρόγραμμα συντήρησης, το σημείο λήψης κτλ
• ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: Από πού γίνεται η προμήθεια των πρώτων υλών, οι 
προμηθευτές κτλ με αντίγραφα των σχετικών παραστατικών

10. O κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει λίστα με τα παρεχόμενα είδη και τις τιμές τους.
11. Ο μισθωτής  θα  πρέπει  να  έχει  αναρτημένη  σε  εμφανές  σημείο  εντός  της  καντίνας,  λίστα  με  τα 

παρεχόμενα  είδη  και  τις  τιμές  τους,  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  διατηρηθούν  σταθερές  καθ’  όλη  τη 
διάρκεια της σύμβασης και να είναι σύμφωνες με τις αγορανομικές διατάξεις.

12. Το προσωπικό του νοσοκομείου θα δικαιούται έκπτωση της τάξης του 10% τουλάχιστον.

Γ) ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Προτείνεται  ως  ελάχιστο  ενιαίο  καταβαλλόμενο  μηνιαίο  μίσθωμα  για  την  κινητή  καντίνα  και  τους 
αυτόματους πωλητές το ποσό των 2500€.
Προτεινόμενη διάρκεια μισθώματος: Τρία έτη
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Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών, από αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης (σύμφωνα 
με  το  υπόδειγμα που  ακολουθεί),  στο  οποίο  θα  δίνονται  αναλυτικές  απαντήσεις  σε  όλα  τα  σημεία  των  Τεχνικών 
Προδιαγραφών (με τη σειρά που αναγράφονται στο σχετικό παράρτημα), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του  
Νοσοκομείου που περιέχεται στη διακήρυξη. Τα αναγραφόμενα στο φύλλο συμμόρφωσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ   ή   ΜΗ
ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Αναφορά σε Τεχνικά Εγχειρίδια ή 

PROSPECTUS)

  1. Ακολουθείται η τήρηση της σειράς των Παραγράφων της  Υπηρεσίας
  2.Τα χαρακτηριστικά θα δίδονται περιγραφικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα  στην  Τεχνική Περιγραφή. Εάν η  

διατύπωση είναι διαφορετική στα επίσημα     PROSPECTUS,  να δοθούν οι τύποι της μετατροπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄-ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
«ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ»
στο Νοσοκομείο

ΚΑΕ 5689

Αριθμός    Διακήρυξης 2016-001/Π

 
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την  ………………………..…… :
α) το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Εθνικής Αντίστασης 161, 
Τ.Κ. 55134 (ΑΦΜ 999150010, Δ.Ο.Υ. KAΛΑΜΑΡΙΑΣ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 
τον Διοικητή του Νοσοκομείου …………………………….. και
β) ……………………………………………………………………………………………………….. με ΑΦΜ 
……………………. της Δ.Ο.Υ. …………….. (στο εξής καλούμενη «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ») που εδρεύει στ.. …………. (οδός 
……………………… ,Τ.Κ. ………….., τηλ. ………., fax: ……..) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από τον/την ……..……………………………,

Ύστερα από τον ………………………με αριθμ. διακήρυξης ……………………  με ημερομηνία διενέργειας … και 
την υπ’ αριθμ. …………………. Απόφαση του  Δ.Σ του Νοσοκομείου που εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής 
αξιολόγησης του διαγωνισμού , ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο την ………. στο 
Νοσοκομείο των ποσοτήτων που θα χρειάζεται αυτό κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης από τα παρακάτω είδη, με τις 
αναγραφόμενες τιμές

Όνομα 
Προμηθευτή
Κωδ.Είδους 
Γ.Π.

Περιγραφή Είδους Γ.Π
 
 

Ποσ/τα Μον.Μετρ.      

Τεχνικές Προδιαγραφές Γ.Π.

Κωδ.Είδους 
Προμηθ

Περιγραφή 
Είδους 
Προμηθ

  Τιμή 
Μον
.

ΦΠΑ Αξία 
ΦΠΑ

Καθαρή 
Αξία

Αξία  με 
ΦΠΑ
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Τεχνικές Προδιαγραφές Προμηθευτή

ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ……………………………€

Η ισχύς της παρούσης σύμβασης αρχίζει από ……………και τελειώνει την …………….. με μονομερές δικαίωμα 
του Διοικητού του Νοσοκομείου να την παρατείνει επί τρίμηνο  δηλαδή μέχρι ………………………….

Ι  ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  34 & 39 του Π.Δ.118/07

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ  & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο χρόνος  παράδοσης των ειδών ορίζεται  ως 10 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης και  από τα δύο  
συμβαλλόμενα  μέρη  και  η  παράδοση  πρέπει  να  λαμβάνει  χώρα  σύμφωνα  με   τις  διατάξεις  των   άρθρων  26  & 
28,29,30,31,32 & 33 του Π.Δ.118/07

ΙΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ &  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1.Οι συμβάσεις διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.118/07
2.Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για τρία (3) έτη με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας,  
χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της κατακύρωσης.

Ι  V  . ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ   

2   Σαν τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζονται οι χώροι  του  Νοσοκομείου που θα υποδειχθούν , με 
έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή.

3. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί, κατόπιν  
απόφασης του Αρμόδιου Οργάνου του Νοσοκομείου.

3.   Η οριστική παραλαβή των υλικών πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρου 27 του 
Π.Δ.118/07

     
V   . ΠΛΗΡΩΜΗ  

Το Νοσοκομείο θα εισπράξει το πάγιο μίσθωμα που θα κατακυρωθεί από το διαγωνισμό,  σε (36) τριάντα έξη 
ισόποσες δόσεις από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης και  από τα δύο μέρη, ανεξάρτητα από τις πωλήσεις,  
πληρωτέο  μέχρι την δέκατη ημέρα έκαστου μηνός. Οι δε ενδιαφερόμενες Εταιρείες θα παρέχουν προς πώληση 
επώνυμα αγαθά που θα έχουν έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες τροφίμων ενώ κάθε αυτόματος πωλητής θα διαθέτει  
αποκλειστικά και μόνο τα προϊόντα που προβλέπει η σύμβαση.   

ΧΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΙ  - ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

       α)Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών το Νοσοκομείο δύναται να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με ένα ή 
περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγρ.2 του  άρθρου 27 του Π.Δ 118/07.

 β)Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 27 & 33 του Π.Δ 118/07.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εταιρεία αναλαμβάνει να εκτελέσει πλήρως και με δική της ευθύνη και έξοδα, με 
δικό της ειδικευμένο και ασφαλισμένο τεχνικό προσωπικό, την εγκατάσταση και την παράδοση του ανωτέρω εξοπλισμού, 
σε πλήρη λειτουργία στο χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.

Ακόμη η εταιρεία διαθέτει ειδικευμένο τμήμα  servise και αναλαμβάνει την υποστήριξη του μηχανήματος, η οποία 
περιλαμβάνει  επισκευή, ανταλλακτικά και  σχετική πληροφόρηση  για την λειτουργία του μηχανήματος  και  δεσμεύεται 
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επίσης να ανταποκριθεί εντός 24 ωρών.
Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τους όρους του παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών   των   Ν.Π.Δ.Δ.  
καθώς   και   όλες   οι   διατάξεις  των  Π.Δ.  118/07,  Π.Δ.  346/98,  και  των  Ν.2286/95,  Ν.2362/95,  Ν.2522/97, 
Ν.2955/01,Ν.2741/99, Ν.2690/99, Ν.2889/01, Ν.3310/05, ,Ν.3580/007, Ν.3527/05,Ν.3329/05,Ν.3377/05,Ν.3548/07  και ο Ν. 
4281/2014 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
   

Από τα τρία πρωτότυπα το ένα πήρε ο δεύτερος συμβαλλόμενος για λογαριασμό της προμηθεύτριας εταιρείας και τα 
άλλα κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

        ΓΙΑ  ΤΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                                             ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

**********************************************************************************************************

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                  ΣΕΡΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ
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