ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Αθήνα:02-11-18
Αριθμ. Πρωτ.:26891
Λ. Μεσογείων 152, 11527
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανασιάδου ‘Εφη
ΤΗΛ: 210-7770700
FAX: 210-7719982
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
«ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ, ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ», CPV 42930000-4 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ(ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ).
Έχοντας υπόψιν:
1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
2. Τις διατάξεις του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/04-04-2005 τ.Α΄) «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/18-06-2007 τ.Α΄) «Προμήθειες
Φορέων
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις.»
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-72010).
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τ.Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »
(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως αυτές ισχύουν μετά από τις μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις.
6. Tην υπ΄αριθμ.4661/14-9-2016, Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σχετικά με
την αρμοδιότητα της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του
Ν.4412/2016.
7. Την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ).
8. Την αριθμ. 25/03-10-18 (Θέμα 25ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Συνοπτικού Πλειοδοτικού
Διαγωνισμού για την δημοπράτηση τοποθέτησης «ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ, ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ».(ΑΔΑ:
ΩΜΗΓ469069-ΤΩ4).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την δημοπράτηση
τοποθέτησης «ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ, ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ», CPV 42930000-4 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (Υψηλότερη τιμή).

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ. Ν. Ν Θ. Α.
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Κτήριο Διοίκησης
Αίθουσα Δ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

21-11-18

ΤΕΤΑΡΤΗ

11:00

Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 20-11-18
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται
αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή.
Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης έχει δημοσιευτεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.sotiria.gr) και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ- ΚΑΦΕ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ
Αυτόματοι πωλητές τροφίμων ή ποτών είναι μηχανήματα, τα οποία αφού τεθούν σε
λειτουργία με κέρμα, διαθέτουν αυτόματα ορισμένα είδη τροφίμων ή ποτών, όπως είναι τα
ζαχαρώδη προϊόντα ,οι ξηροί καρποί, τα αναψυκτικά ποτά, τα ζεστά ή κρύα ροφήματα,
τοστ κ.λ.π (Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΦΕΚ-528/Β/83).
1. ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΦΕ- ΡΟΦΗΜΑΤΑ
2. ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΝΕΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το ύψος να μην υπερβαίνει τα 190cm, και θα πληροί τους κανονισμούς και θα είναι
κατάλληλα για χρήση από ΑΜΕΑ. Τα χειριστήρια δεν πρέπει να ξεπερνούν σε ύψος τα 120
cm.
-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση λειτουργίας: 230V AC
Συχνότητα λειτουργίας: 50HZ
Ισχύς: 2400W
-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πίεση νερού: 0,5-8,5bar

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ
1.Οι τέσσερις (4) αυτόματοι πωλητές θα διαθέτουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:
 -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001
 -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001
 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
2. Οι αυτόματοι πωλητές θα είναι καινούργιοι θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής
λειτουργίας, θα διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO
9001 2008 και δεν θα φέρουν διαφημίσεις.
3. Όλες οι προμηθεύτριες εταιρείες α ΄υλών που θα τροφοδοτούν τους αυτόματους
πωλητές θα πρέπει να εφαρμόζουν το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO22000:2005
4.Τα μηχανήματα των αυτόματων πωλητών θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να
αποφεύγεται δημιουργία γωνιών, εσοχών και κενών χώρων έτσι ώστε να διευκολύνεται ο
καθαρισμός του.
5.Τα μηχανήματα των αυτόματων πωλητών θα διαθέτουν ισχυρή μόνωση των ηλεκτρικών
στοιχείων τους από την υγρασία και σύστημα ασφαλείας για τυχόν διαρροές ηλεκτρικού
ρεύματος (ρελέ διαρροής).
6. Τα μηχανήματα των αυτόματων πωλητών θα διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα
προϊόντων, διπλά κρύσταλλα ασφαλείας και κατάλληλο φωτισμό.
7. Οι επιφάνειες επαφής με τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από λείο, μη
τοξικό υλικό.
8. Οι επιφάνειες επαφής με τις πρώτες ύλες των μηχανημάτων θα πρέπει να καθαρίζονται
και να απολυμαίνονται μετά από κάθε ανεφοδιασμό, ενώ κάθε μήνα θα πρέπει να γίνεται
λεπτομερής καθαρισμός.
Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί:
 .Φάκελο καθαριότητας ( πρόγραμμα καθαριότητας, δελτίο τήρησης
προγράμματος καθαριότητας,, επαλήθευση προγράμματος καθαριότητας κ.τ.λ)
 . Φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού (διπλώματα, σεμινάρια, πρόγραμμα
εκπαίδευσης, οδηγίες εργασίας)
 .Αρχείο θερμοκρασιών λειτουργίας του αυτόματου πωλητή (όπου απαιτείται)
 .Σύστημα ιχνηλασιμότητας ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός της προέλευσης
(προμηθευτής, αριθμός παρτίδας, ημερομηνία λήξης/παραγωγής κ.λ.π) όλων
των α΄υλών που χρησιμοποιούνται στους αυτόματους πωλητές.
9. Στην πρόσοψη των μηχανημάτων θα υπάρχουν αναρτημένες οι οδηγίες χρήσης με
ευανάγνωστους χαρακτήρες και απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα, ενώ σε εμφανές
σημείο πάνω σε κάθε μηχάνημα θα είναι αναρτημένο τα στοιχεία επικοινωνίας με την
εταιρεία( επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.τλ.)
10.Τα μηχανήματα θα λειτουργούν με ηλεκτρονικό κερματοδέκτη που δέχεται κέρματα των
0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1,00, 2,00 & χαρτονόμισμα των (5) πέντε Ευρώ και θα επιστρέφει
ρέστα.
11. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέσει αναλυτικό τιμοκατάλογο των προϊόντων που
διαθέτουν οι αυτόματοι πωλητές και θα δηλώσει τη χώρα προέλευσης των
προσφερομένων ειδών μαζί με την προσφορά των μηχανημάτων. Θα προτιμηθούν
προϊόντα ευρέως γνωστά στην ελληνική αγορά.
12. Το κόστος εγκατάστασης και τοποθέτησης των μηχανημάτων θα καλυφθεί
εξ΄ολοκλήρου από τον Ανάδοχο, με δεδομένη την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού
από το Νοσοκομείο κοντά στο σημείο τοποθέτησης των.
13. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη σύνδεση των
μηχανημάτων με το δίκτυο ύδρευσης του Νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένων και όλων
των απαραίτητων υλικών που θα απαιτηθούν.
14. Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν
βεβαίωση από την οποία προκύπτει, ότι τα υλικά από τα οποία κατασκευάστηκαν τα
ψυγεία των αυτόματων πωλητών είναι ελεύθερα καδμίου (cd).

15.Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να περιλαμβάνουν
απαραίτητα στην προσφορά τους αναλυτική κατάσταση στην οποία θα περιγράφεται
λεπτομερώς ο εξοπλισμός τον οποίο προτίθεται να εγκαταστήσουν, η οποία θα
συνοδεύεται από σύντομη και σαφή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να
υλοποιήσει τη σύμβαση (κατάλληλη διαμόρφωση σημείου τοποθέτησης των μηχανημάτων,
τήρηση κανόνων υγιεινής, πρόγραμμα λεπτομερούς καθαρισμού των αυτόματων πωλητών)
ώστε να κριθεί εάν τα προσφερόμενα μηχανήματα είναι κατάλληλα προς χρήση υπό τις
ειδικές συνθήκες του Νοσοκομείου καθώς κι εάν μπορούν να καλύψουν σε επάρκεια τις
ανάγκες του κοινού όλο το 24ωρο.
16. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τη συντήρηση, τον καθαρισμό και την τεχνική κάλυψη των
μηχανημάτων. Σε περίπτωση βλάβης υποχρεούται εντός (24) ωρών από την ειδοποίηση να
αποκαταστήσει τη βλάβη αυτών χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου.
17.Ο ανεφοδιασμός των μηχανημάτων θα γίνεται κατά τη διάρκεια της 24 λειτουργίας
τουλάχιστον δυο φορές και για 365 μέρες το χρόνο.
Η δε μεταφορά των προϊόντων να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες
Υγειονομικές Διατάξεις και θα πρέπει να εκτελεί την τροφοδοσία με ψυγεία φορτηγά ώστε
να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
υποβληθούν οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων στις οποίες αναγράφεται ότι τα
φορτηγά φέρουν ενσωματωμένους ψυκτικούς θαλάμους.
Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα αυτόματης
καταγραφής της θερμοκρασίας . Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει σε μηναία βάση ψηφιακό
αρχείο από το σχετικό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης θερμοκρασίας παράδοσης
προϊόντων και τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης του εξοπλισμού.
18. Ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει ονομαστική λίστα τροφοδοτών και υπεύθυνου
διαχείρισης ποιότητας, καθώς και τα αντίστοιχα Βιβλιάρια Υγείας τους σε ισχύ.
19.Απαγορεύεται η διάθεση μέσω των αυτόματων πωλητών οινοπνευματωδών ποτών,
τσιγάρων παρά μόνο τα είδη που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
20. Απαγορεύεται η διατήρηση άλλων αντικειμένων στο χώρο που είναι οι αυτόματοι
πωλητές ,εκτός από ειδικό κάδο ανακύκλωσης φιαλών, κυπέλων μιας χρήσεως κτλ.
21. 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 που οφείλεται στην κατανάλωση
επικίνδυνων, επιβλαβών και γενικά ακατάλληλων ειδών μέσω των αυτόματων πωλητών.
22. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στα
μηχανήματα από οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά, κλοπή,
διείσδυση υγρών, κακή λειτουργία σωληνώσεων ή άλλο λόγο καθώς και ζημιές έναντι των
κινδύνων που προαναφέρθηκαν, καθώς και την αστική ευθύνη των για ζημιές
προξενούμενες στο Νοσοκομείο ή σε τρίτους εξαιτίας των μηχανημάτων.
23.Τα μηχανήματα καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό αντικείμενο απαραίτητο για τη
λειτουργία τους αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του Αναδόχου, ο οποίος κατά τη λήξη ή
καθ΄οποιονδήποτε τρόπο λήξης της σύμβασης, οφείλει να αποσυνδέσει τις παροχές της
ηλεκτρικής εγκατάστασης και της εγκατάστασης ύδρευσης με προσοχή και να απομακρύνει
τα μηχανήματα με δική του ευθύνη από το χώρο του Νοσοκομείου, ο δε χώρος να
παραδοθεί στην αρχική του κατάσταση όπως ήταν πριν την τοποθέτηση τους.
24. Εάν παρά ταύτα ο Ανάδοχος αδρανήσει, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, κατόπιν
προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης να αποσυνδέσει τα μηχανήματα και να τα μεταφέρει
προς φύλαξη σε άλλο χώρο. Η δαπάνη που προκαλείται από αυτή την αιτία θα βαρύνει τον
ανάδοχο.
25. Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, να εξασφαλίσει με
δική του αποκλειστικά μέριμνα την απαιτούμενη διοικητική άδεια ( οικεία αστυνομική
αρχή, αρμόδια υγειονομική υπηρεσία κτλ) για την εγκατάσταση και λειτουργία των
αυτόματων πωλητών. Αντίγραφο της άδειας θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου. Δεν επιτρέπεται να τεθούν οι αυτόματοι πωλητές σε

λειτουργία πριν τη λήψη της σχετικής άδειας. Μαζί με την άδεια θα πρέπει να κατατεθεί
και η κάτοψη του χώρου τοποθέτησης.
26.Ο Ανάδοχος υποχρεούται γενικά να συμμορφώνεται επακριβώς ως προς τη λειτουργία,
τη συντήρηση, τον καθορισμό και τον ανεφοδιασμό του αυτόματου πωλητή προς τις
διατάξεις της υπ αριθμ.487/21-9-2000 ΚΥΑ <<Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου>> (ΦΕΚ 1219/4-10-2000), όπως ισχύει, καθώς και
ως προς κάθε άλλη συναφή υγειονομική, αγορανομική ή άλλη σχετική διάταξη, είναι δε ο
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
αυτόματων 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 ροφημάτων.
27. Το νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους οποτεδήποτε μέσω των
αρμοδίων οργάνων του για να εξακριβώνει την κατάσταση των μηχανημάτων την τήρηση
των κανόνων καλής λειτουργίας των, την ποιότητα και καθαριότητα των διατιθέμενων
ειδών, τις συνθήκες συντήρησης και γενικά την συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις
υγειονομικές διατάξεις. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται στο πλαίσιο ελέγχου θα
στέλνονται σε πιστοποιημένα εργαστήρια.
Β ΄ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΖΕΣΤΩΝ – ΚΡΥΩΝ
Ζεστά
1. Ελληνικό καφέ (σκέτο- μέτριο-γλυκό)
2. Νεσκαφέ στιγμιαίο με γάλα & χωρίς (σκέτο-μέτριο-γλυκό)
3. Σοκολάτα
4. Τσάι με ζάχαρη & χωρίς
5. Εσπρέσο (σκέτο-μέτριο-γλυκό)
6. Cappuccino
7. Καφές Φίλτρου με γάλα & χωρίς
Κρύα
1 .Νεσκαφέ φραπέ με γάλα & χωρίς
2. Σοκολάτα
3. Cappuccino
4. Τσάι με ζάχαρη & χωρίς
Ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα ροφήματα
-Όλα τα ροφήματα θα σερβίρονται σε επώνυμο μεγάλο 220ml Χάρτινο ασηπτικό κυπελλάκι
ανώτερης ποιότητας και συνοδεύονται από πλαστικό αναδευτήρα. Απαγορεύεται η
χρησιμοποίηση πλαστικού ποτηριού καθώς δεν ενδείκνυται από το Υπουργείο Υγείας για
τρόφιμα και ποτά.
-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.
-Οι αυτόματοι πωλητές ροφημάτων και καφέ θα είναι εφοδιασμένοι με ειδικό σύστημα
ψύξης για την παρασκευή κρύων ροφημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες.
Γ ΄ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ- ΝΕΡΟΥ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
1.Νερό εμφιαλωμένο 500 ml
2. coca-cola
3. Λεμονάδα με ανθρακικό ή χωρίς ανθρακικό
4. Πορτοκαλάδα με ανθρακικό ή χωρίς ανθρακικό
5. Πορτοκαλάδα φυσικός χυμός 250 ml
6 Πορτοκαλάδα νέκταρ χυμός 250 ml

7. Χυμός Κοκτέιλ φυσικό ς250 ml
8. Χυμός Κοκτέιλ νέκταρ 250 ml
9. Τσουρέκι – κέικ –κρουασάν
10.Μπισκότα
11. Πατατάκια μικρά
12. Σοκοφρέτα
13.Σοκολάτες διάφορες Ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα ροφήματα
14. Μπάρες Δημητριακών
15. Σάντουιτς γαλοπούλα- τυρί
Ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα προϊόντα.
-Η ημερομηνία λήξης των ανωτέρω προϊόντων να είναι τυπωμένη πάνω στη συσκευασία
και όχι με αυτοκόλλητο και να είναι ευανάγνωστη στους καταναλωτές.
-Σε περιπτώσεις που για κάποια από τα ανωτέρω είδη ορίζονται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης ή άλλη Αρμόδια Αρχή ενδεικτικές τιμές διάθεσης των ειδών αυτών, δε μπορεί
να είναι ανώτερες από τις ενδεικτικές όπως αυτές αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια
της σύμβασης.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης
2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών τους
εις διπλούν.
3. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο
φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς:
Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
Γ. Ο τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης
Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού – η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών &
Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).
Η ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί»
Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 σχετικά με μη επιβολή προστίμων για παράβαση
συμβατικών υποχρεώσεων και αγορανομικών διατάξεων. Η μη υποβολή της εν λόγω
δήλωσης και η διαπίστωση τέτοιων παραβάσεων θα αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς .
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού
οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα
εμπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του
άρθρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» : σε ξεχωριστό
τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

σφραγισμένο

φάκελο

1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), για διαδικασίες σύναψης
σύμβασης κάτω των ορίων, ως προκαταρκτική απόδειξη των οικονομικών φορέων προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 79 του
Ν.4412/2016:
(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016
λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης,
(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα
άρθρα 75,76 και 77 του Ν.4412/2016.
Το ΤΕΥΔ αποτελεί έγγραφο και αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.
2. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία
για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα
αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» :
Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν 4412/2016 τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και
έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε
δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» :
Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων
το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) – άρθρο 92& 95 του Ν. 4412/2016.
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη
εκτέλεση της σύμβασης.
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφοροποίησης
μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η
τιμή ολογράφως. Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν
συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν
σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής ή είναι σε
δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες,
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.

Τιμή εκκίνησης για την δημοπράτηση τοποθέτησης «ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ, ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» ορίζεται το
ποσό των €1.200,00 και δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

5. Το προσφερόμενο κατά μήνα αντάλλαγμα θα αναγράφεται ολογράφως και
αριθμητικώς σε ευρώ.
6. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δύο(2) έτη με δικαίωμα του Νοσοκομείου
να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση για δύο επιπλέον μήνες.
7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 3
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και θα αναγράφουν την
αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την
ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4 και
αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 3 μήνες. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν
να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι
περιπτώσεις:
• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
• Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα
αρχή.
• Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη
διακήρυξη.
• Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
• Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν
διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
• Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη
διακήρυξη.
• Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής
του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
• Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου δικαιούται βάσει του έννομου
συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή
να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Το Νοσοκομείο επίσης δικαιούται
να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να
υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική
κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Η επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των
προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την
ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο
προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των
τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική
προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει
στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού
μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους
διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής
αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που έγιναν
τεχνικά αποδεκτές. Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι
ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της
προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα
γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου. Στο τέλος
της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών
η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την παραπάνω
περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης , το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο
της Υπηρεσίας.
10. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών -κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
(Ν.4412/2016 άρθρα 100 & 105 ) .
Κριτήριο για την επιλογή του Πλειοδότη, θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Η κατακύρωση γίνεται από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας και αφορά στον ανάδοχο
με την υψηλότερη τιμή, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου
το οποίο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, εάν κατά την
κρίση του οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για την υπηρεσία, ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο.
11. Εγγυήσεις (ν. 4412/2016 άρθρο 72)
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον
δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
• Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο Πλειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, η οποία θα ισχύει δύο (2)
μήνες επιπλέον του χρόνου ολοκλήρωσης των υπηρεσιών.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Πλειοδότης κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν
εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των παρεχόμενων
υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο
203 και 207 του Ν 4412/2016.
12. Χρόνος παράδοσης: Εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
13. Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στο Νοσοκομείο για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών, από την έγγραφη
ειδοποίησή του προσκομίζοντας:
1) Την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016,
2) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την
ημερομηνία κοινοποίησης του κατακυρωτικού εγγράφου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα
που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (Λόγοι Αποκλεισμού),
3) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το Υπουργείο Οικονομικών
(αρμόδια Δ.Ο.Υ.),
4) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
και
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται:
α) η εγγραφή του Προμηθευτή σε αυτό και το ειδικό του επάγγελμα, κατά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
β) ότι ο Ανάδοχος εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της
ως άνω σχετικής ειδοποίησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν σχετικά οι διατάξεις του
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
14. Το μηνιαίο αντάλλαγμα θα προκαταβάλλεται στο Νοσοκομείο το πρώτο δεκαήμερο
κάθε μήνα χωρίς ειδοποίηση και θα εκδίδεται το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το αντάλλαγμα εμπρόθεσμα το Δ.Σ. του
Νοσοκομείου μπορεί να επιβάλει πρόστιμο μέχρι διπλάσιο του οφειλόμενου
ανταλλάγματος.
15. Τον ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ βαρύνουν οι κρατήσεις επί του συμβατικού τιμήματος, όπως ισχύουν
κάθε φορά, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση που
παρακρατείται (προς απόδοση), κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο.
16. Ενστάσεις-Προσφυγές
1.Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
2. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
3. Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία
άσκησης της είναι πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
4. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης,
η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
17. Για την κατακύρωση θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική
συμπεριφορά του αναδόχου.
18. Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και
εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν
καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Πλειοδότη.
19. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα
ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
20. Ο Πλειοδότης ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα
υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[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 φορέαi 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: [Γ.Γ.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [99222004]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152,Τ.Κ. 11527]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΕΦΗ]
- Τηλέφωνο: [210-7770700]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [prom3@sotiria.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.sotiria.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): «ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ, ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» - CPV 42930000-4

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
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:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
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.
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);
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

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

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

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 απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ 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:

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Απάντηση:
Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς β) [……]
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
γ) [……]
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή [ ]
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

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 …):

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
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;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ 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.

∆: 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
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;
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).

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·
x,xi

2. δωροδοκία

·

xii

3. απάτη ·
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 αµετάκλητη καταδικαστική
[] Ναι [] Όχι
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;
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
α) Ηµεροµηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµείο-(-α): [ ],
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγος(-οι):[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
β) [……]
]·
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
καταδικαστική απόφαση:
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκανxxi:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
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:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ)
[]
Ναι
[]
Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
xxiii
[……]
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων): xxiv
αναφέρετε:
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
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
[] Ναι [] Όχι
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:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
[] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.......................]
πληροφορίες:
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:

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

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

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;

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
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;
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 αναφέρονταιxxxii, 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 δωρεάνxxxiii.
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): [……]

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε 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.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα 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.”
viii Σύμφωνα 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.
ix Όπως 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).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (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).
xii Κατά 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.
xiii Όπως 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 ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv Όπως 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”.
xv Όπως 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.".
xvi Η 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 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη 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)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxii Στην 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).
xxiii
Σημειώνεται 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
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως 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)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ 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)
xxxii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiii
Υπό 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 συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.

