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ΔIΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡIΘΜ.51/2020 

Δημόςιου πλειοδοτικού διαγωνιςμού για την ανϊδειξη αναδόχου για την εγκατϊςταςη και λειτουργύα κινητόσ καντύνασ και ενόσ 

αυτόματου πωλητό ροφημϊτων ( νερών , αναψυκτικών και χυμών)  ςε  χώρουσ  του Γενικού  Νοςοκομεύου Ιωαννύνων «Γ.   

Φατζηκώςτα ». 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΓΕΝΙΚΟ. ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ «Γ.ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Ανϊδειξη αναδόχου για την εγκατϊςταςη και λειτουργύα κινητόσ καντύνασ και 

ενόσ αυτόματου πωλητό ροφημϊτων ( νερών , αναψυκτικών και χυμών )  ςε  

χώρουσ  του Γενικού  Νοςοκομεύου Ιωαννύνων «Γ.   Φατζηκώςτα όπωσ 

αναλυτικϊ περιγρϊφεται ςτο παρϊρτημα Β τησ παρούςησ. 

CPV 55512000-2, 42933000-5 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΔΗΜΟΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΤΧΗΛΟΣΕΡΗ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ εγκατϊςταςη και λειτουργύα 

κινητόσ καντύνασ και τη λειτουργύα ενόσ αυτόματου πωλητό ροφημϊτων ( 

νερών , αναψυκτικών και χυμών) 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΣΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΗ 

 
3.000,00€ ΕΛΑΦΙΣΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΨΜΑ με Υ.Π.Α. Ψ ΣΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝΗΗ 36.000.00€ ΕΣΗΙΟ) για την εγκατϊςταςη και λειτουργύα  

κινητόσ καντύνασ και λειτουργύα ενόσ αυτόματου πωλητό ροφημϊτων (νερών 

, αναψυκτικών και χυμών) 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ.Ν.Ι. «Γ. ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ» Λ. ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 50  

Σ.Κ 45445    ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

ΠΕΜΠΣΗ 20.08.2020 Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 21.08.2020 Ώρα: 10.00 πμ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β) 

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ προςφϋροντεσ για ςαρϊντα πϋντε 
(45) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ (ϊρθρο 29 ΠΔ 715/79) προθεςμύα που αρχύζει 
από την επόμενη τησ ημερομηνύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. Προςφορϊ 
που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούςα 
Διακόρυξη απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  Ϊνα (1) ϋτοσ  με δικαύωμα παρϊταςησ για ϋνα (1) επιπλϋον ϋτοσ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 Ιωϊννινα,  31.07.2020 

Αριθ. Πρωτ. : 11471  

             

Σμόμα        :      ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ -Γραφε ύο  

Προμ ηθ ει ών      
 

 

Σαχ. Δ/νςη : Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη 

Σ.Κ. : 450 01 ΙΨΑΝΝΙΝΑ 

Πληροφορύεσ : .Γκορύτςα 

Σηλϋφωνο : 2651366625 

Fax : 2651029470 

Email : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

URL: : www.gni-hatzikosta.gr  

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Κϊθε προςφορϊ ςυνοδεύεται υποχρεωτικϊ από εγγύηςη ςυμμετοχόσ υπϋρ 
του ςυμμετϋχοντοσ για ποςό ύςο με το 20% του προςφερθϋντοσ ετόςιου 
μιςθώματοσ η οπούα θα πρϋπει να προςκομιςτεύ ςτην Επιτροπό του 
διαγωνιςμού με την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ. 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ Για την καλό εκτϋλεςη των όρων τησ ύμβαςησ, οι προμηθευτϋσ εύναι 
υποχρεωμϋνοι να καταθϋτουν εγγυητικό επιςτολό ποςού ύςου με το διπλϊςιο 
του μηνιαύου μιςθώματοσ που θα οριςθεύ και θα παραμεύνει μϋχρι λόξεωσ τησ 
μιςθώςεωσ ωσ εγγύηςη για την εκπλόρωςη των όρων τησ ςύμβαςησ 

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ (εγκατϊςταςησ τησ 

κινητόσ καντύνασ και ενόσ αυτόματου 

πωλητό) 

Σριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ και από τα δυο 

μϋρη 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ ςτην ιςτοςελύδα του 

Νοςοκομεύου www.gni-hatzikosta.gr, ςτο 

διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗ και τησ 

ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

31.07.2020 

 

Σο Γενικό Νοςοκομεύο Ιωαννύνων «Γ. Φατζηκώςτα» ϋχοντασ υπόψη: 

Α. Σισ διατϊξεισ, όπωσ αυτϋσ ιςχύουν : 

      1.  του ν. 4542/2018 ϊρθρο 4. Ρυθμύςεισ για την Εθνικό Αρχό Προμηθειών Τγεύασ  

      2.  του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) 

3. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – 

δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών 

του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και ειδικότερα τισ διατϊξεισ 

του ϊρθρου 1, 

6. τησ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ 16.2.2011 για 

την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ», 

7. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικό προςταςύα κατϊ τη ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ 

νομοθεςύασ με την Οδηγύα 89/665/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 21γσ Ιουνύου 1989 (L 395) και την Οδηγύα 92/13/ΕΟΚ του 

υμβουλύου τησ 25ησ Υεβρουαρύου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιόθηκαν με την Οδηγύα 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαώκού 

Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 11ησ Δεκεμβρύου 2007 (L335)», 

8. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο» 

9. του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και οριςμόσ των μελών τουσ 

με κλόρωςη», 

10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…», 

11. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ”, 

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ», 

13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” και ιδύωσ των ϊρθρων 7 

και 13 ϋωσ 15, 

14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα”, 

15. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ” 

16. τησ με αρ. Π1 2380/2012 Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 3400) «Ρύθμιςη των ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και 

διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, 

Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

17. των ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών διατϊξεων που αναφϋρονται 

ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ, καθώσ και του ςυνόλου των διατϊξεων του 

αςφαλιςτικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ 

παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω. 

18. του αριθμ. 13604/03-04-2018 εγγρϊφου τησ 4ησ Τ.ΠΕ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ, με το οπούο μασ διαβύβαςε το αριθμ. 

853/27-03-2018 ϋγγραφο του Ε.Κ.Α.Π.Τ (Διευκρινιςτικϋσ οδηγύεσ για τισ διατϊξεισ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και τισ 

http://www.gni-hatzikosta.gr/




3 
 

ςυμβϊςεισ Προμηθειών και Τπηρεςιών των Υορϋων Παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ και τησ Εθνικόσ Κεντρικόσ Αρχόσ 

Προμηθειών Τγεύασ). 

19. του αριθμ. 20862/01-06-2018 εγγρϊφου τησ 4ησ Τ.ΠΕ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ, με το οπούο μασ διαβύβαςε το αριθμ. 

1354/23-05-2018 ϋγγραφο του Ε.Κ.Α.Π.Τ (υμπληρωματικϋσ Διευκρινιςτικϋσ οδηγύεσ για τισ διατϊξεισ του ν. 4472/2017 

(Α΄ 74 3) Οι διατϊξεισ του Ν.4542/2018 ϊρθρο 4. Ρυθμύςεισ για την Εθνικό Αρχό Προμηθειών Τγεύασ 

20. τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 10 του ν. 4337/2015 Μϋτρα για την εφαρμογό τησ ςυμφωνύασ δημοςιονομικών ςτόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμύςεων 

21. Toυ Ν.2286/95, «Πρoμόθειεσ τoυ Δημόςιoυ τoμϋα και ρυθμύςεισ ςυvαφώv θεμϊτωv» 

22. Σου Ν.2362/95, «Περύ Δημόςιου Λογιςτικού, ελϋγχου των δαπανών του κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

23. Σου Ν.2522/97, «Περύ δικαςτικόσ προςταςύασ κατϊ το ςτϊδιο που προηγεύται τησ ςύναψησ ςυμβϊςεωσ δημοςύων 

ϋργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεςιών, ςύμφωνα με την οδηγύα 89/665 ΕΟΚ 

24. Σου Ν.2690/99 κυρώςεισ του κώδικα διοικητικόσ διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ 

25. Σου Ν.3329/2005, «Εθνικό ύςτημα Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ…..» 

26. Σου Ν. 4264/2014 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ «ΤΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΑΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» 

27. Σο Π.Δ. 715/1979 «Περύ τρόπου ενϋργειασ των υπό των Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μιςθώςεων και εκμιςθώςεων εν γϋνει, 

αγορών ό εκποιόςεων ακινότων… 

Β.   Σισ αποφϊςεισ: 

2.1. Σην αριθμ. 15/20.07.2020 (θ.14)απόφαςη του Δ. του Νοςοκομεύου (AΔΑ:64ΒΕ46906Ψ-Ξ60, ΑΔΑΜ: 20REQ007094700) 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

Δημόςιο Πλειοδοτικό Διαγωνιςμό με κριτόριο κατακύρωςησ την υψηλότερη προςφερόμενη τιμό για την εγκατϊςταςη και 

λειτουργύα κινητόσ καντύνασ και τη λειτουργύα ενόσ αυτόματου πωλητό ροφημϊτων (νερών , αναψυκτικών και χυμών) 

 

  

1.ΣΟΠΟ - ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

Γραφεύο Προμηθειών Ημερομηνύα: 20.08.2020 Γραφεύο Προμηθειών Ημερομηνύα: 21.08.2020 
Νοςοκομεύου Ημϋρα:  Πϋμπτη Νοςοκομεύου Ημϋρα:  Παραςκευό  

 Ώρα: 10.00 π.μ.  Ώρα: 10.00 π.μ. 

 

Προςφορϋσ   που   κατατύθενται   μετϊ   την   παραπϊνω καταληκτικό  ημερομηνύα  και   ώρα   υποβολόσ προςφορών εύναι   

εκπρόθεςμεσ   και επιςτρϋφονται από την Τπηρεςύα που διενεργεύ τον διαγωνιςμό. Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται 

Δημόςια, όπωσ περιγρϊφεται  ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄. 

2. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα ημεδαπϊ ό αλλοδαπϊ, ενώςεισ/κοινοπραξύεσ αυτών ό 

ςυνεταιριςμού που πληρούν τουσ όρουσ που καθορύζονται ςτη ςυνϋχεια τησ παρούςασ διακόρυξησ. Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ 

δεν υποχρεούνται να λαμβϊνουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να υποβϊλουν την προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό 

κοινοπραξύα υποχρεούται να πρϊξει τούτο εϊν κατακυρωθεύ ςε αυτό η ςύμβαςη εφόςον η λόψη οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ εύναι 

αναγκαύα για την ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ. 

3. Κατϊ τα λοιπϊ ο διαγωνιςμόσ θα γύνει ςύμφωνα με τα παρακϊτω παραρτόματα και επιςυνϊπτονται ςτην παρούςα και 

αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Γενικού όροι 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

      ΠΤΡΙΔΨΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ 
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Υϊκελοσ προςφορϊσ για τον Πλειοδοτικό διαγωνιςμό ςχετικϊ με την ανϊδειξη αναδόχου για «ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΝΣΙΝΑ ΚΑΙ/Ϋ ΕΝΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΨΛΗΣΗ ΡΟΥΗΜΑΣΨΝ ( ΝΕΡΨΝ , ΑΝΑΧΤΚΣΙΚΨΝ 

ΚΑΙ ΦΤΜΨΝ )» ςτο Νοςοκομεύο, για ϋνα (1) ϋτοσ με δικαύωμα παρϊταςησ για ϋνα (1) επιπλϋον ϋτοσ, με ετόςιο 

ςυνολικό μύςθωμα εκκύνηςησ 36.000,00€ με Υ.Π.Α., με κριτόριο κατακύρωςησ την υψηλότερη προςφερόμενη τιμό. 

με αριθ. διακ. 51/2020(καταληκτικό ημερομηνύα κατϊθεςησ προςφορϊσ: 20.08.2020) 

«Να μην ανοιχθεύ από την ταχυδρομικό υπηρεςύα ό τη γραμματεύα». 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Γενικού όροι 

 Ωρθρο 1. Αντικεύμενο τησ διακόρυξησ 

Αντικεύμενο  τησ  διακόρυξησ  εύναι  o  πλειοδοτικόσ  διαγωνιςμόσ  για  την  ανϊδειξη  αναδόχου «για την Εγκατϊςταςη 

κινητόσ καντύνασ και ενόσ αυτόματου πωλητό ροφημϊτων ( νερών , αναψυκτικών και χυμών )  ςε  χώρουσ  του Γενικού  

Νοςοκομεύου Ιωαννύνων Γ.   ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ» ( CPV: 55512000-2, 42930000-4) ςτο Νοςοκομεύο, για ϋνα (1) ϋτοσ με δικαύωμα 

παρϊταςησ για ϋνα (1) επιπλϋον ϋτοσ, με ετόςιο ςυνολικό μύςθωμα εκκύνηςησ 36.000,00 € με Υ.Π.Α, με κριτόριο 

κατακύρωςησ την υψηλότερη προςφερόμενη τιμό. 

την περύπτωςη μη ολοκλόρωςησ νϋου διαγωνιςμού, το Νοςοκομεύο με το πϋρασ του διαςτόματοσ τησ ςύμβαςησ που θα 

προκύψει, θα διατηρεύ το δικαύωμα, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα, να παρατεύνει μονομερώσ τη ςύμβαςη, με τουσ 

ύδιουσ όρουσ (τεχνικούσ, οικονομικούσ κ.τ.λ.). 

Οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και οι απαιτόςεισ ςχετικϊ με την ανϊδειξη του αναδόχου, ορύζονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

«Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ» τησ παρούςασ διακόρυξησ. 

Η κατακύρωςη γύνεται ςτον ανϊδοχο που θα προςφϋρει την υψηλότερη προςφερόμενη τιμό για το ςύνολο τησ υπό 

ανϊθεςη υπηρεςύασ, εκ των ςυμμετεχόντων των οπούων οι προςφορϋσ ϋχουν κριθεύ ωσ αποδεκτϋσ με βϊςη τουσ όρουσ τησ 

διακόρυξησ και τισ υποχρεώςεισ του ανϊδοχου. 

ε περύπτωςη που προκύψει ιςοτιμύα ανϊμεςα ςε δύο ό περιςςότερουσ υποψηφύουσ, ςύμφωνα και με τισ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ, τότε θα ακολουθηθεύ η διαδικαςύα που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 90 του Ν.4412/2016, όπου η αναθϋτουςα 

αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των υποψηφύων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται 

ενώπιον του αρμοδύου ςυλλογικού οργϊνου και παρουςύα αυτών των υποψηφύων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 90 του 

Ν.4412/2016. 

Σο Νοςοκομεύο διατηρεύ το δικαύωμα να μην κατακυρώςει το αποτϋλεςμα τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, να αιτηθεύ 

βελτύωςη τησ προςφορϊσ του επικρατϋςτερου αναδόχου, να ματαιώςει οριςτικϊ τη διαδικαςύα, ό να την επαναλϊβει, χωρύσ 

οποιαδόποτε αποζημύωςη του αναδόχου και των λοιπών υποψηφύων που ϋλαβαν μϋροσ. 

 Η εν λόγω υπηρεςύα θα πιςτωθεύ ΚΑΕ 3419 εςόδων του προώπολογιςμού του Γ.Ν.Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα». 

 

Ωρθρο 2. Σρόποσ λόψησ εγγρϊφων του διαγωνιςμού – Παροχό διευκρινόςεων 

Ολόκληρο το κεύμενο τησ παρούςασ διακόρυξησ εύναι αναρτημϋνο ςτο διαδύκτυο και ςυγκεκριμϋνα ςτην ιςτοςελύδα του 

Νοςοκομεύου ςτη διαδρομό (URL) - http://www.gni-hatzikosta.gr/ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ. Επιςημαύνεται ότι οι 

ενδιαφερόμενοι οφεύλουν να επιςκϋπτονται την ωσ ϊνω ιςτοςελύδα του Νοςοκομεύου ςε τακτϊ χρονικϊ 

διαςτόματα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγϋσ. Κανϋνασ υποψόφιοσ δεν μπορεύ ςε οποιαδόποτε περύπτωςη 

να επικαλεςτεύ προφορικϋσ απαντόςεισ εκ μϋρουσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Επύςησ η Περύληψη τησ διακόρυξησ, ϋχει 

αναρτηθεύ   ςτην   ιςτοςελύδα του Τπουργεύου Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ – 

Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr, ενώ ολόκληρη η διακόρυξη και ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ). Εφόςον ζητηθούν εγγρϊφωσ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ, διευκρινύςεισ 

κ.λ.π. για τον διαγωνιςμό, το αργότερο ϋξι (6) μϋρεσ πριν από την ημερομηνύα λόξησ υποβολόσ προςφορών, 

αυτϋσ θα παρϋχονται εγγρϊφωσ από την Αναθϋτουςα Aρχό, το αργότερο τϋςςερισ (4) ημϋρεσ πριν από την καταληκτικό 

ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. 

Ωρθρο 3: Δημοςιότητα: 

Περύληψη τησ παρούςασ διακόρυξησ θα δημοςιευτεύ : 

1. ςτην ημερόςια εφημερύδα «ΠΡΨΪΝΑ ΝΕΑ» του Νομού Ιωαννύνων, e-mail: proinanea@proinanea.gr. 

2. ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) 

Η δαπϊνη των δημοςιεύςεων ςτον τύπο θα βαρύνει τον ανϊδοχο. 

Ωρθρο 4.Φρόνοσ – τόποσ υποβολόσ προςφορών 

Οι υποψόφιοι προμηθευτϋσ οφεύλουν να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ τουσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρούςα 

διακόρυξη το αργότερο την 20.08.2020 , ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 10:00πμ ςτην ϋδρα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και 

ςυγκεκριμϋνα ςτο γραφεύο του πρωτοκόλλου. Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεύεται από αύτηςη υποβολόσ 

προςφορϊσ ςτο διαγωνιςμό, η οπούα αναγρϊφει το διαγωνιςμό ςτον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του 

προςφϋροντοσ (μεμονωμϋνου ό ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου), απαραύτητα ςτοιχεύα 

επικοινωνύασ (ταχυδρομικό διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). Η προςφορϊ θα πρϋπει να φϋρει την ϋνδειξη: 

 

http://www.gni-hatzikosta.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
mailto:proinanea@proinanea.gr
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Προςφορϋσ που θα κατατεθούν μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα, δεν αποςφραγύζονται αλλϊ επιςτρϋφονται 

ωσ εκπρόθεςμεσ 

 

Ωρθρο 5. Φρόνοσ – τόποσ διενϋργειασ διαγωνιςμού 

Η αποςφρϊγιςη των προςφορών για την προαναφερόμενη προμόθεια θα διενεργηθεύ την 21.08. 2020, ημϋρα Παραςκευό 

και ώρα 10:00 π.μ. ςτο Γραφεύο Προμηθειών του Νοςοκομεύου από την αρμόδια επιτροπό 

 

Ωρθρο 6. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν: 

Τποψόφιοι ό προςφϋροντεσ και ςε περύπτωςη ενώςεων, τα μϋλη αυτών, μπορούν να εύναι φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα 

εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) Κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 

β) Κρϊτοσ – μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ΕΟΦ 

γ) Σρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη υμφωνύα Δημοςύων υμβϊςεων ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 

δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ϊνωςη, 

Προςαρτόματοσ Ι τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ 

δ) Σρύτεσ χώρεσ που δεν επμύμπτουν ςτην πρύπτωςη γ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ 

ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ δεν υποχρεούνται να λϊβουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να υποβϊλουν προςφορϊ. 

Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό κοινοπραξύα υποχρεούται να πρϊξει τούτο εϊν κατακυρωθεύ ςε αυτό η ςύμβαςη και εφόςον η λόψη 

οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την ορθό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον. ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςτην ϋνωςη, η ευθύνη αυτό 

εξακολουθεύ μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ. 

 

Ωρθρο 7. Διϊρκεια ιςχύοσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ προςφϋροντεσ για ςαρϊντα πϋντε (45) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ προθεςμύα που 

αρχύζει από την επόμενη τησ ημερομηνύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο του 

προβλεπόμενου από την παρούςα Διακόρυξη απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.   Οι Τποψόφιοι Ανϊδοχοι δεν ϋχουν δικαύωμα να 

αποςύρουν την προςφορϊ τουσ, ό μϋροσ τησ, μετϊ την κατϊθεςό τησ 

 

Ωρθρο 8. Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ 

Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δε γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ, ο οπούοσ θα 

υποβϊλλει τϋτοιασ φύςησ προτϊςεισ, δε δικαιούται ςε καμύα περύπτωςη να διαμαρτυρηθεύ ό να επικαλεςτεύ λόγουσ 

προςφυγόσ κατϊ τησ απόρριψησ των προτϊςεων αυτών 

 

Ωρθρο 9. Αντιπροςφορϋσ 

τον διαγωνιςμό δε γύνονται δεκτϋσ αντιπροςφορϋσ. ε περύπτωςη υποβολόσ τουσ απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ 

 

Ωρθρο 10. Μερικό υποβολό προςφορών 

Προςφορϋσ για την υλοπούηςη μϋρουσ τησ προκηρυχθεύςασ υπηρεςύασ δε γύνονται δεκτϋσ. 

 

Ωρθρο 11. Σρόποσ ςύνταξησ προςφορών 

1.Οι  προςφορϋσ  υποβϊλλονται ό αποςτϋλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ  ςύμφωνα  με  τα προαναφερόμενα ςτο ϊρθρο 

3 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε πρωτότυπη μορφό, ςτην ελληνικό 

γλώςςα μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο. Η κϊθε ςελύδα θα πρϋπει να μονογρϊφεται από τον υποψόφιο ανϊδοχο και να φϋρει 

ςυνεχό αρύθμηςη. 

2. το φϊκελο τησ προςφορϊσ πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ: 

 Η λϋξη ΠΡΟΥΟΡΑ 

 Ο πλόρησ τύτλοσ τησ αρμόδιασ υπηρεςύασ που διενεργεύ το διαγωνιςμό 

 Ο αριθμόσ τησ διακόρυξησ και το αντικεύμενο του διαγωνιςμού 

 Η ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού 

 Η καταληκτικό ημερομηνύα (ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών 

 Σα  ςτοιχεύα του αποςτολϋα (επωνυμύα, δ/νςη, τηλ, φαξ, e-mail). 

1. Μϋςα ςτο φϊκελο τησ προςφορϊσ τοποθετούνται όλα τα ςχετικϊ με την προςφορϊ ςτοιχεύα και ειδικότερα τα εξόσ: 
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 Σα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ, τοποθετούνται ςε χωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο μϋςα ςτον κυρύωσ φϊκελο, με την 

ϋνδειξη «ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ». 

 Σα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, τοποθετούνται ςε χωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο μϋςα ςτον κυρύωσ φϊκελο, με την 

ϋνδειξη «ΥΑΚΕΛΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ». 

 Σα οικονομικϊ ςτοιχεύα, τοποθετούνται ςε χωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, επύςησ μϋςα ςτον κυρύωσ φϊκελο με την 

ϋνδειξη «ΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ». 

 

Προςοχό: Οι φϊκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ, ΣΕΦΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προςφορϊσ θα φϋρουν και τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ 

φακϋλου. 

ε περύπτωςη που τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ δεν εύναι δυνατόν λόγω του μεγϊλου όγκου τουσ να τοποθετηθούν 

ςτον κυρύωσ φϊκελο, τότε αυτϊ ςυςκευϊζονται ιδιαύτερα και ακολουθούν τον κυρύωσ φϊκελο με την ϋνδειξη «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΡΟΥΟΡΑ» και τισ λοιπϋσ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου. 

2. Όλα τα ϋγγραφα και τα ςτοιχεύα του διαγωνιςμού και όλα τα ϋγγραφα και τα ςτοιχεύα του φακϋλου προςφορϊσ θα πρϋπει 

να εύναι ςυνταγμϋνα ό επύςημα μεταφραςμϋνα ςτην ελληνικό γλώςςα, με εξαύρεςη αυςτηρϊ τεχνικούσ όρουσ για τουσ 

οπούουσ δεν υπϊρχει αντύςτοιχη δόκιμη μετϊφραςη ςτην ελληνικό και που μπορεύ να εύναι ςτην αγγλικό γλώςςα. 

3. Ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει όλα τα ζητούμενα ςτοιχεύα ςύμφωνα με τισ κατϊ περύπτωςη 

οδηγύεσ. Παραπομπϋσ ςε ϋγγραφα επιτρϋπονται εφόςον αυτϊ προςαρτώνται ςτην προςφορϊ και εφόςον δύνεται ο 

ςυγκεκριμϋνοσ αριθμόσ παραγρϊφου και ςελύδασ. 

4. Επιςημαύνεται ότι ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ θα δηλώνει αναλυτικϊ τη ςυμμόρφωςη ό την απόκλιςη των υπηρεςιών ςε 

ςχϋςη με τισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ τησ διακόρυξησ. 

5. Για την εύκολη ςύγκριςη των προςφορών πρϋπει να τηρηθεύ ςτη ςύνταξό τουσ η τϊξη και η ςειρϊ των όρων τησ 

διακόρυξησ. Οι απαντόςεισ ςε όλα τα ερωτόματα τησ διακόρυξησ πρϋπει να εύναι ςαφεύσ. 

6. Ο ςυμμετϋχων εφόςον δεν ϋχει αςκόςει εμπρόθεςμα ϋνςταςη κατϊ τησ διακόρυξησ του διαγωνιςμού ό εφόςον την ϋχει 

αςκόςει αλλϊ αυτό απορρύφθηκε, θεωρεύται ότι αποδϋχεται πλόρωσ και ανεπιφύλακτα όλουσ τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ και 

δε δύναται με την προςφορϊ του ό με οιονδόποτε ϊλλο τρόπο, να αποκρούςει, ευθϋωσ ό εμμϋςωσ, τουσ όρουσ τησ 

διακόρυξησ. 

7. Οι προςφορϋσ δεν πρϋπει να ϋχουν ξϋςματα, ςβηςύματα, προςθόκεσ, διορθώςεισ. Εϊν υπϊρχει ςτην προςφορϊ 

οποιαδόποτε προςθόκη ό διόρθωςη, αυτό πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνη και μονογραμμϋνη από τον προςφϋροντα, και 

τύθεται ςτην κρύςη τησ επιτροπόσ διενϋργειασ και αξιολόγηςησ του διαγωνιςμού 

 

Ωρθρο 12. Περιεχόμενα υποφακϋλων .  

 

Α. Υϊκελοσ δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ 

Οι προςφϋροντεσ υποβϊλλουν, επύ ποινό αποκλειςμού, τα δικαιολογητικϊ, όπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται κατωτϋρω: 

1.Συποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) 

Οι προςφϋροντεσ υποβϊλλουν μαζύ με την προςφορϊ τουσ, εγκαύρωσ και προςηκόντωσ, επύ ποινό αποκλειςμού, 

υπογεγραμμϋνο το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του αρ . 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147), το οπούο 

εύναι μύα ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη , που ϋχει τισ ςυνϋπειεσ του ν . 1599/1986 (Α ́75) και αποτελεύ προκαταρκτικό 

απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν 

λόγω οικονομικόσ φορϋασ μϋχρι και την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ του, πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ των ϊρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τισ οπούεσ οι οικονομικού 

φορεύσ αποκλεύονται ό μπορούν να αποκλειςθούν από διαδικαςύα ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ, 

β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

 Σο ΣΕΤΔ αποτελεύται από επύςημη δόλωςη του υποψόφιου οικονομικού φορϋα ότι ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού δεν 

ιςχύει και/ό ότι πληρούται το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ και παρϋχει τισ κατϊλληλεσ πληροφορύεσ, όπωσ απαιτεύται από 

την αναθϋτουςα αρχό. Επιςημαύνεται ότι το ΣΕΤΔ ςυμπληρώνεται, υπογρϊφεται και υποβϊλλεται κατϊ περύπτωςη ωσ 

εξόσ: 

 Μϋροσ  ΙΙ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Α: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ του οικονομικού φορϋα 

Γ. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων ΥΟΡΕΨΝ (κατϊ περύπτωςη) 

Δ. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανότητα των οπούων δεν ςτηρύζεται ο οικονομικόσ φορϋασ (κατϊ 

περύπτωςη) 

 Μϋροσ ΙΙΙ: Λόγοι  αποκλειςμού 
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Α: Λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ –Ποινικό μητρώο 

Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ- Αςφαλιςτικό και φορολογικό 

ενημερότητα 

Γ. Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό παρϊπτωμα 

 Μϋροσ IV: Κριτόρια επιλογόσ  

Α. Καταλληλότητα (1)-Πιςτοποιητικό ΓΕΜΗ ό ΕΒΕΑ  

Γ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα  

 (1β) Κυριότερεσ υπηρεςύεσ -  Οι κυριότερεσ υπηρεςύεσ που πραγματοποιόθηκαν την τελευταύα τριετύα με 

αναφορϊ του  αντύςτοιχου ποςού, τησ ημερομηνύασ και του δημόςιου ό ιδιωτικού παραλόπτη και από τα 

οπούα να προκύπτει ότι οι ςυμμετϋχοντεσ ϋχουν αναλϊβει ςτο παρελθόν εργαςύεσ ςτο χώρο τησ εςτύαςησ.-

(Βεβαιώςεισ εργοδοτών, ϋνςημα ΙΚΑ, Ιςολογιςμό κλπ) 

 Δ. υςτόματα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 

 Οι οικονομικού φορεύσ για την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ οφεύλουν (τόςο για τη κινητό καντύνα 

όςο και για τον αυτόματο πωλητό) να ςυμμορφώνονται με τα ιςχύοντα διεθνό ό/και ευρωπαώκϊ ό/ και 

εθνικϊ πρότυπα ISO 22000:2005 ό ιςοδύναμα ό νεότερα αυτού, διαπιςτευμϋνο από το ΕΤΔ (Εθνικό 

ύςτημα Διαπύςτευςησ) ό ϊλλο αντύςτοιχο φορϋα που να καλύπτει το αντικεύμενο τησ εν λόγω ςύμβαςησ 

(διαχεύριςη κυλικεύου ό καντύνασ). 

 
 Μϋροσ VI: Σελικϋσ δηλώςεισ (ςυμπληρώνεται ςε κϊθε περύπτωςη με την ημερομηνύα, τον τόπο και την υπογραφό του 

κατϊ νόμο υπόχρεου/ων, η οπούα δεν απαιτεύται να φϋρει θεώρηςη γνηςύου τησ υπογραφόσ) 

Ο οικονομικόσ φορϋασ για την ορθό ςυμπλόρωςη του ΣΕΤΔ μπορεύ να ςυμβουλεύεται τισ Κατευθυντόριεσ Οδηγύεσ 15 και 

23 τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων (ΑΔΑ: ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ και Χ3ΗΙΟΞΣΒ-Κ3Ε αντύςτοιχα. 

Επιςημαύνεται ότι το ΣΕΤΔ διατύθεται ςε επεξεργϊςιμη μορφό ςτην ιςτοςελύδα του Νοςοκομεύου www.gni-hatzikosta.gr  

       Κϊθε οικονομικόσ φορϋασ που ςυμμετϋχει μόνοσ του, πρϋπει να ςυμπληρώςει και να υποβϊλει ϋνα ΣΕΤΔ. 

 Όταν ςυμμετϋχουν οικονομικού φορεύσ υπό τη μορφό ϋνωςησ, πρϋπει να ςυμπληρωθεύ και να υποβληθεύ για κϊθε 

φορϋα – μϋλοσ τησ ϋνωςησ χωριςτό ΣΕΤΔ και υποβϊλλουν τα ανωτϋρω κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ για κϊθε οικονομικό 

φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη 

 την περύπτωςη που ο ςυμμετϋχων οικονομικόσ φορϋασ δηλώςει πωσ θα αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ποςοςτό 

τησ ςύμβαςησ που ξεπερνϊει το 30% τησ ςυνολικόσ τησ αξύασ, τότε υποβϊλλεται μαζύ με το ΣΕΤΔ του ςυμμετϋχοντα 

οικονομικού φορϋα και χωριςτό ΣΕΤΔ εκ μϋρουσ του/των υπεργολϊβου/ων. 

 τισ περιπτώςεισ όπου περιςςότερα από ϋνα ϊτομα εύναι μϋλη του διοικητικού , διευθυντικού ό εποπτικού 

οργϊνου ενόσ οικονομικού φορϋα ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό, τότε όλα τα 

παραπϊνω πρόςωπα θα πρϋπει να υπογρϊψουν το ύδιο ΣΕΤΔ. Πιο ςυγκεκριμϋνα: το (ΣΕΤΔ) υπογρϊφεται από τουσ 

διαχειριςτϋσ, ςτισ περιπτώςεισ Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και από τον Διευθύνων ύμβουλο καθώσ και από όλα τα μϋλη του 

Διοικητικού υμβουλύου, όταν το νομικό πρόςωπο εύναι Α.Ε 

ημειώνεται ότι: Εϊν ο υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ δεν ςυμμετϋχει μόνοσ του, αλλϊ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό 

περιςςοτϋρων ϊλλων οικονομικών φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 78 του Ν.4412/2016, θα πρϋπει να μεριμνϊ ώςτε η 

αναθϋτουςα αρχό να λϊβει το δικό του ΣΕΤΔ μαζύ με χωριςτό/ϊ ΣΕΤΔ όπου παρατύθενται οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ των 

ενοτότων Α και Β του Μϋρουσ ΙΙ, για κϊθε ϋναν από τουσ οικονομικούσ φορεύσ ςτισ ικανότητεσ των οπούων ςτηρύζεται. 

 

2. Σα νομιμοποιητικϊ και λοιπϊ ϋγγραφα κϊθε ςυμμετϋχοντοσ  

 Σα φυςικϊ πρόςωπα, θα καταθϋςουν Ϊναρξη Επιτηδεύματοσ από την αντύςτοιχη Δημόςια Οικονομικό 

Τπηρεςύα και τισ μεταβολϋσ του 

 Σα νομικϊ πρόςωπα θα καταθϋςουν τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ (πρωτότυπα ό ευκρινό φωτοαντύγραφα 

αυτών, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 1, παρ. 2β του ν.4250/2014). 

 

3. Εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ ποςού ύςου με το 20% του προςφερθϋντοσ ετόςιου μιςθώματοσ η οπούα θα 
πρϋπει να προςκομιςτεύ ςτην Επιτροπό του διαγωνιςμού με την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ ιςχύοσ τουλϊχιςτον για 
τριϊντα (30) ημϋρεσ επιπλϋον από την ιςχύ τησ προςφορϊσ. 

 

4.      ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 

α) ο ςυμμετϋχων ϋλαβε γνώςη των όρων τησ Δ/ξησ τουσ οπούουσ αποδϋχεται πλόρωσ και ανεπιφύλακτα  

β) Η προςφορϊ ςυντϊχθηκε ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ προκόρυξησ, των οπούων οι προςφϋροντεσ ϋλαβαν 

πλόρη και ανεπιφύλακτη γνώςη. 

http://www.gni-hatzikosta.gr/
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γ) Σα ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτην προςφορϊ εύναι αληθό και ακριβό. 

δ) Παραιτεύται από κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ του ςχετικϊ με οποιαδόποτε απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ για 

αναβολό ό ακύρωςη - ματαύωςη του διαγωνιςμού. 

ε) υμμετϋχει ςε μια μόνο προςφορϊ ςτο πλαύςιο του παρόντοσ διαγωνιςμού. 

 

 

Β. Υϊκελοσ τεχνικόσ προςφορϊσ 

το ςφραγιςμϋνο φϊκελο με τον τύτλο «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» θα περιλαμβϊνονται: 

1. Η Σεχνικό Περιγραφό του υποψόφιου αναδόχου, ςτην οπούα θα περιγρϊφονται όλα τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ τα 
οπούα τεκμηριώνουν την τεχνικό επϊρκεια του υποψόφιου αναδόχου και αποδεικνύουν τη δυνατότητϊ του να 
ανταποκριθεύ πλόρωσ ςτισ απαιτόςεισ τησ υπό ανϊθεςησ προμόθειασ (αναλυτικϊ οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και ειδικϊ τα 
απαραύτητα δικαιολογητικϊ που πρϋπει να προςκομιςτούν από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτο φϊκελο τησ τεχνικόσ 
προςφορϊσ, βρύςκονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ των τεχνικών προδιαγραφών τησ παρούςασ διακόρυξησ).  

2. Βεβαιώςεισ εργοδοτών, ϋνςημα ΙΚΑ, Ιςολογιςμό κλπ από τα οπούα θα αποδεικνύονται οι κυριότερεσ υπηρεςύεσ που 
πραγματοποιόθηκαν την τελευταύα τριετύα με αναφορϊ του  αντύςτοιχου ποςού, τησ ημερομηνύασ και του δημόςιου ό 
ιδιωτικού παραλόπτη και από τα οπούα να προκύπτει ότι οι ςυμμετϋχοντεσ ϋχουν αναλϊβει ςτο παρελθόν εργαςύεσ ςτο 
χώρο τησ εςτύαςησ 

3. Πιςτοποιητικό ISO 22000:2005 ό ιςοδύναμο ό νεότερο αυτού, διαπιςτευμϋνο από το ΕΤΔ (Εθνικό ύςτημα 
Διαπύςτευςησ) ό ϊλλο αντύςτοιχο φορϋα που να καλύπτει το αντικεύμενο τησ εν λόγω ςύμβαςησ (διαχεύριςη κυλικεύου ό 
καντύνασ) 

 

ημεύωςη: Προσ διευκόλυνςη του ϋργου τησ επιτροπόσ αξιολόγηςησ αλλϊ και του γραφεύου προμηθειών κατϊ την ςύνταξη 

των ςυμβϊςεων το περιεχόμενο τησ τεχνικόσ προςφορϊσ να υποβληθεύ και ςε ηλεκτρονικό αρχεύο (CD) μορφόσ .doc ό .xls 

αντιγρϊψιμο, το οπούο θα περιλαμβϊνεται ςτον ςφραγιςμϋνο φϊκελο τησ τεχνικόσ προςφορϊσ. 

4. Αςφαλιςτόριο υμβόλαιο Αςτικόσ Ευθύνησ (ςε περύπτωςη που ο ςυμμετϋχων υποβϊλλει προςφορϊ για την 
εγκατϊςταςη και λειτουργύα κινητόσ καντύνασ)με  χρόνο ιςχύοσ αντύςτοιχο με το χρόνο διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ που θα 
υπογραφεύ, με το οπούο θα καλύπτονται ζημύεσ ό βλϊβεσ που τυχόν θα προκληθούν ςτο κτιριακό ςυγκρότημα ό ςτισ 
εγκαταςτϊςεισ του Νοςοκομεύου, ςτο  εργαζόμενο ςε αυτόν προςωπικό ό ςε οποιονδόποτε τρύτο, από αποκλειςτικό 
αμϋλεια του αναδόχου ό των υπαλλόλων του ό των προςτηθϋντων του, ανεξϊρτητα από τον αριθμό των παθόντων, οι 
οπούοι τυχόν θα εγεύρουν αξύωςη αποζημύωςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ αςφαλιςτικόσ περιόδου. 
 

 

Γ. Υϊκελοσ οικονομικόσ προςφορϊσ 

Ο ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ με τον τύτλο «Οικονομικό Προςφορϊ» πρϋπει να περιλαμβϊνει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα,. Η 

οικονομικό προςφορϊ εύναι υπογεγραμμϋνη από τον ςυμμετϋχοντα ό ςε περύπτωςη Νομικού Προςώπου, από τον 

νόμιμο εκπρόςωπό του. Σο τύμημα τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ δεν πρϋπει να εύναι μικρότερο τησ προώπολογιςθεύςασ 

τιμόσ εκκύνηςησ. 

Σο προτεινόμενο μηνιαύο ποςό θα αναγρϊφεται ςτην οικονομικό προςφορϊ ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ ςε ευρώ (€). 

ε περύπτωςη αςυμφωνύασ, ιςχύει το ποςό που ϋχει αναγραφεύ ολογρϊφωσ. την οικονομικό προςφορϊ δηλώνεται 

επύςησ ρητϊ από τον ςυμμετϋχοντα ότι αποδϋχεται ανεπιφύλακτα περύ τησ επιβαρύνςεωσ του μιςθωτό με τα τϋλη, 

τουσ φόρουσ και τισ λοιπϋσ προςαυξόςεισ που αναλογούν επύ του μιςθώματοσ.  

υγκεκριμϋνα ςον φϊκελο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ τοποθετεύται: 

(α) η οικονομικό προςφορϊ για την εγκατϊςταςη και την λειτουργύα κινητόσ καντύνασ και ενόσ (1) αυτόματου πωλητό 

ροφημϊτων (νερών , αναψυκτικών και χυμών) για χρονικό διϊςτημα ενόσ (1) ϋτουσ με αναφορϊ και του μηνιαύου 

μιςθώματοσ. Η οικονομικό προςφορϊ δεν πρϋπει να εύναι μικρότερη τησ  προώπολογιςθεύςασ τιμόσ εκκύνηςησ 3.000,00€ 

με ΥΠΑ (μηνιαύο μύςθωμα) και 36.000,00€ με ΥΠΑ (ετόςιο μύςθωμα). 

(β) ενδεικτικόσ τιμοκατϊλογοσ με τα εύδη και τισ τιμϋσ που θα παρϋχει τόςο ςτην κινητό καντύνα όςο και ςτο αυτόματο 

πωλητό (ςύμφωνα με όςα περιγρϊφονται ςτο ΠΡΑΡΣΗΜΑ (Β).  (Γ) (Β) Λύςτα ειδών που θα διατύθενται από τον 

αυτόματο πωλητό). 

 

Ωρθρο 13. Σιμϋσ προςφορών – νόμιςμα 

1. Οι τιμϋσ των προςφορών θα εκφρϊζονται ςε ευρώ. Προςφορϋσ που δε δύνουν τισ τιμϋσ ςε ΕΤΡΨ ό που καθορύζουν 

ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νόμιςμα θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

2. τισ τιμϋσ θα περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη νόμιμη επιβϊρυνςη που 

προβλϋπεται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

3. Η τιμϋσ τησ προςφορϊσ δεν υπόκεινται ςε μεταβολό κατϊ τη διϊρκεια του χρόνου ιςχύοσ τησ. ε περύπτωςη που 

ζητηθεύ παρϊταςη τησ διϊρκειασ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται κατϊ τη γνωςτοπούηςη τησ 
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ςυγκατϊθεςόσ τουσ, να υποβϊλλουν νϋο πύνακα με τιμϋσ προςφορϊσ. 

4.Η αναγραφό τησ τιμόσ ςε ΕΤΡΨ, μπορεύ να γύνεται με δύο ό και περιςςότερα δεκαδικϊ ψηφύα (ϊνευ ορύου), εφόςον 

χρηςιμοποιεύται ςε ενδιϊμεςουσ υπολογιςμούσ. Σο γενικό ςύνολο ςτρογγυλοποιεύται ςε δυο δεκαδικϊ ψηφύα, προσ τα 

ϊνω εϊν το τρύτο δεκαδικό ψηφύο εύναι ύςο ό μεγαλύτερο του πϋντε και προσ τα κϊτω εϊν εύναι μικρότερο του πϋντε. 

 

Ωρθρο 14. Διαδικαςύα διενϋργειασ διαγωνιςμού 

Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα πραγματοποιηθεύ την ημϋρα και ώρα που ορύζεται ςτην παρούςα πρόςκληςη από 

την επιτροπό που ϋχει  οριςτεύ με την αριθμ.15/20.07.2020(θ.14) απόφαςη Δ του Νοςοκομεύου. 

Η αποςφρϊγιςη ολοκληρώνεται την ύδια ημϋρα, και αν δεν επαρκϋςει ο χρόνοσ ςε επόμενη ςυνεδρύαςη. 

Η Επιτροπό αριθμεύ, αποςφραγύζει τουσ φακϋλουσ των προςφορών και μονογρϊφει ανϊ φύλλο το περιεχόμενό τουσ. 

Κατϊ την αποςφρϊγιςη των προςφορών η Επιτροπό δεν εύναι υποχρεωμϋνη να ελϋγχει τη ςυμμόρφωςη των 

διαγωνιζόμενων, δηλαδό των προςφορών τουσ προσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ. 

τη ςυνϋχεια η Επιτροπό ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και τισ τεχνικϋσ προςφορϋσ όλων των ςυμμετεχόντων 

και ςτη ςυνϋχεια αξιολογεύ τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ όςων εξ αυτών πληρούν τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ. Η 

αποςφρϊγιςη των φακϋλων των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, των τεχνικών και οικονομικών προςφορών γύνεται 

δημόςια και ςε μύα ςυνεδρύαςη, παρουςύα των προςφερόντων ό των νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων τουσ.   

Η αρμόδια Επιτροπό διενϋργειασ και αξιολόγηςησ του διαγωνιςμού δύναται , ςε επόμενη κλειςτό ςυνεδρύαςη, την ύδια 

ό ςε διαφορετικό μϋρα, να προβεύ ςτην καταχώριςη, αξιολόγηςη των ανωτϋρω ςτοιχεύων των προςφορών ςε 

πρακτικό. 

Κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών ό αιτόςεων ςυμμετοχόσ, η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλεύ 

εγγρϊφωσ τουσ υποψηφύουσ να διευκρινύζουν ό να ςυμπληρώνουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν 

υποβϊλει, μϋςα ςε εύλογη προθεςμύα, η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ από την 

ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτούσ τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που 

υποβϊλλεται από τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ, χωρύσ να ϋχει ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό, δεν λαμβϊνεται 

υπόψη. Επύςησ, η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλεύ εγγρϊφωσ τουσ προςφϋροντεσ να διευκρινύςουν, μϋςα ςε εύλογη 

προθεςμύα η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ ςχετικόσ 

πρόςκληςησ, το περιεχόμενο τησ τεχνικόσ ό οικονομικόσ προςφορϊσ που ϋχουν υποβϊλει, αν περιϋχει αςϊφειεσ ό 

όςςονοσ ςημαςύασ ατϋλειεσ, επουςιώδεισ παραλεύψεισ ό πρόδηλα τυπικϊ ό υπολογιςτικϊ ςφϊλματα που η αναθϋτουςα 

αρχό κρύνει ότι μπορεύ να θεραπευθούν (ϊρθρο 102, Ν.4412/2016). 

Η επιτροπό του διαγωνιςμού ςυντϊςςει πρακτικό ςτο οπούο προτεύνει την απόρριψη των προςφορών που δεν 

πληρούν τουσ όρουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ και την ανϊδειξη προςωρινού αναδόχου ςτον προςφϋρων με την 

χαμηλότερη τιμό. Η απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου του φορϋα διενϋργειασ κοινοποιεύται ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ. 

 

 

 

Ωρθρο 15. Αξιολόγηςη προςφορών 

Κριτόριο για την κατακύρωςη του αποτελϋςματοσ του διαγωνιςμού εύναι η υψηλότερη προςφερόμενη τιμό και η 

κατακύρωςη γύνεται τελικϊ ςτον ανϊδοχο ό ςτουσ αναδόχουσ με την υψηλότερη τιμό για τισ υπηρεςύεσ που 

προςφϋρουν, με την προώπόθεςη ότι οι προςφορϋσ ϋχουν κριθεύ ωσ αποδεκτϋσ με βϊςη τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ και 

τισ υποχρεώςεισ τουσ. 

Ιςότιμεσ θεωρούνται οι προςφορϋσ με την αυτό ακριβώσ τιμό και που εύναι ςύμφωνεσ με τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ. ε 

περύπτωςη ιςοτιμύασ μεταξύ των υποψηφύων αναδόχων, η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ 

των υποψηφύων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιων του αρμόδιου ςυλλογικού 

οργϊνου και παρουςύα των υποψηφύων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 90 του Ν.4412/2016. 

Η υποβολό μόνο μύασ προςφορϊσ δεν αποτελεύ κώλυμα για τη ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού και την 

ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 117 παρ.3. του. ν.4412/2016. 

 

 

Ωρθρο 16. Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών μειοδότη 

Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει ςχετικό πρόςκληςη ςτον προςφϋροντα, ςτον οπούο 

πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), και τον καλεύ να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ, δϋκα (10)ημερών  

από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ  ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν, τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ  και τα 

πρωτότυπα ό αντύγραφα που εκδύδονται, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

παρακϊτω δικαιολογητικών:   

(Α) απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου, όπωσ του ποινικού μητρώου ϋκδοςησ ϋωσ 3 μόνεσ πριν από την υποβολό 

του ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμο ϋγγραφο που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό 
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τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο να προκύπτει ότι ο 

υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν ϋχει καταδικαςτεύ με αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για κϊποιο από τα αδικόματα που 

προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και 

ςτα μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ςτα πρόςωπα που ϋχουν 

εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό, ότοι: 

1) τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρϋωςη αφορϊ  ςτουσ διαχειριςτϋσ. 

2) τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη αφορϊ ςτον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και ςε όλα τα 

μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

3) τισ περιπτώςεισ υνεταιριςμών, η υποχρϋωςη αφορϊ ςτα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

4) ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγούμενων εδαφύων αφορϊ ςτουσ 

νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

   (Β) φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα από τισ οπούεσ να προκύπτει ότι ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι ενόμεροσ 

ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ που αφορούν τισ ειςφορϋσ τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ κύριασ και επικουρικόσ και τισ 

φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ κατϊ την ημερομηνύα υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (ϊρθρο 80 του Ν. 

4412/2016). Να εύναι εν ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ τουσ. 

   (Γ) Πιςτοποιητικό του οικεύου Επιμελητηρύου, με το οπούο θα πιςτοποιεύται αφενόσ η εγγραφό τουσ ςε αυτό και το 

ειδικό επϊγγελμϊ τουσ, ό βεβαύωςη ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ από αρμόδια Αρχό, τα οπούα θα εύναι εν ιςχύ κατϊ την 

ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

 

(Δ) υμβϊςεισ ό βεβαιώςεισ που ϋχουν ςυναφθεύ με δημόςιουσ ό ιδιωτικούσ φορεύσ , οι οπούεσ ϋχουν δηλωθεύ ςτο 

μϋροσ (IV. Γ. (1β) του ΣΕΤΔ από τισ οπούεσ να προκύπτει ότι οι ςυμμετϋχοντεσ ϋχουν αναλϊβει ςτο παρελθόν εργαςύεσ 

ςτο χώρο τησ εςτύαςησ .  

(Ε) Πιςτοποιητικό ISO 22000:2005 ό ιςοδύναμο ό νεότερο αυτού, διαπιςτευμϋνο από το ΕΤΔ (Εθνικό ύςτημα 

Διαπύςτευςησ) ό ϊλλο αντύςτοιχο φορϋα που να καλύπτει το αντικεύμενο τησ εν λόγω ςύμβαςησ (διαχεύριςη κυλικεύου ό 

καντύνασ ςε ιςχύ. 

Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υπoβλόθηκαν, και ο προςωρινόσ 

ανϊδοχοσ υποβϊλει, αύτημα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγηςησ για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο 

ςυνοδεύεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να αποδεικνύεται ότι ϋχει αιτηθεύ την χορόγηςη των δικαιολογητικών, 

η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών για όςο χρόνο απαιτηθεύ για την χορόγηςη 

των δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ. 

Όςοι δεν ϋχουν αποκλειςτεύ οριςτικϊ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών που κατατϋθηκαν. 

Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την Επιτροπό του 

Διαγωνιςμού ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχόν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ τα οριζόμενα ανωτϋρω και τη διαβύβαςη 

του φακϋλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απόφαςησ εύτε για την κατακύρωςη τησ 

ςύμβαςησ εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου.  

 Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών και τησ ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ επικυρώνονται με την 

απόφαςη κατακύρωςησ. 

 

Ωρθρο 17. Κατακύρωςη του διαγωνιςμού 

Η κατακύρωςη γύνεται με απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ 

αρμόδιασ επιτροπόσ και μετϊ τον ϋλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωςησ. Η ανακούνωςη τησ κατακύρωςησ του 

διαγωνιςμού γύνεται εγγρϊφωσ προσ τον επιλεγϋντα από την αναθϋτουςα αρχό. Μετϊ την επϋλευςη των εννόμων 

αποτελεςμϊτων τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει για την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ, εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ 

πρόςκληςησ, διαφορετικϊ αυτόσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε 

την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. . 

Από την ανακούνωςη του αποτελϋςματοσ του διαγωνιςμού ςτον ανϊδοχο, η ςύμβαςη θεωρεύται ότι ϋχει ςυναφθεύ, το 

δε ϋγγραφο (ςύμβαςη) που ακολουθεύ ϋχει μόνον αποδεικτικό χαρακτόρα. 

 

Ωρθρο 18: Εγγυόςεισ 

Οι εγγυόςεισ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα ό ϊλλα νομικϊ πρόςωπα που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη μϋλη τησ 
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Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και ϋχουν ςύμφωνα με τα ιςχύοντα το δικαύωμα αυτό. Σα αντύςτοιχα ϋγγραφα των εγγυόςεων αν δεν 

εύναι διατυπωμϋνα ςτην Ελληνικό γλώςςα, θα ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςη 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Κϊθε προςφορϊ ςυνοδεύεται υποχρεωτικϊ από εγγύηςη ςυμμετοχόσ υπϋρ του ςυμμετϋχοντοσ για ποςό ύςο με το 20% του 

προςφερθϋντοσ ετόςιου μιςθώματοσ η οπούα θα πρϋπει να προςκομιςτεύ ςτην Επιτροπό του διαγωνιςμού με την κατϊθεςη 

τησ προςφορϊσ. 

Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ θα πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον επύ ϋνα (1) μόνα μετϊ τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ 

προςφορϊσ που ζητϊει η διακόρυξη. Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ θα επιςτραφεύ ςτον οριςτικό ανϊδοχο μετϊ την 

κατϊθεςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ των όρων τησ ςύμβαςησ που θα υπογραφεύ, ςτουσ δε υπολούπουσ ςυμμετϋχοντεσ 

ςτο διαγωνιςμό επιςτρϋφονται εντόσ πϋντε (5) ημερών από την κατακύρωςη του αποτελϋςματοσ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Για την καλό εκτϋλεςη των όρων τησ ύμβαςησ, οι προμηθευτϋσ εύναι υποχρεωμϋνοι να καταθϋτουν εγγυητικό επιςτολό 

ποςού ύςου με το διπλϊςιο του μηνιαύου μιςθώματοσ που θα οριςθεύ και θα παραμεύνει μϋχρι λόξεωσ τησ μιςθώςεωσ ωσ 

εγγύηςη για την εκπλόρωςη των όρων τησ ςύμβαςησ. 

Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ των όρων τησ ςύμβαςησ δεν ςυμψηφύζεται με τα μιςθώματα των τελευταύων μηνών. 

Η εγγυητικό επιςτολό θα επιςτραφεύ ϊτοκα μετϊ την λόξη τησ ςύμβαςησ. 

Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 41 του ΠΔ 715/79 

 

 

Ωρθρο 19. Δικαύωμα ματαύωςησ 

Η   αναθϋτουςα αρχό,   μετϊ από   ςχετικό   γνωμοδότηςη τησ   επιτροπόσ   αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του 

διαγωνιςμού, διατηρεύ το δικαύωμα: 

α. να αποφαςύςει τη ματαύωςη, ακύρωςη ό διακοπό του διαγωνιςμού 

β. να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμού και την επανϊληψό του με τροποπούηςη ό μη των όρων και των 

προδιαγραφών τησ διακόρυξησ 

γ. να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμού και να προςφύγει ςτη διαδικαςύα τησ διαπραγμϊτευςησ, εφόςον ιςχύουν 

οι προώποθϋςεισ που προβλϋπονται ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ περύ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

 

Ωρθρο 20. Κατϊρτιςη και υπογραφό ςύμβαςησ 

Μετϊ την ανακούνωςη τησ κατακύρωςησ καταρτύζεται η ςχετικό ςύμβαςη. Συχόν υποβολό ςχεδύων ςύμβαςησ από τουσ 

υποψόφιουσ μαζύ με τισ προςφορϋσ τουσ, δε δημιουργεύ καμύα δϋςμευςη για την αναθϋτουςα αρχό. 

Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε ϋνα (1) ϋτοσ  με δικαύωμα παρϊταςησ για ϋνα (1) επιπλϋον ϋτοσ εκ μϋρουσ τησ 

υπηρεςύασ χωρύσ την προηγούμενη ςυγκατϊθεςη του αναδόχου, με τουσ ύδιουσ όρουσ και τισ τιμϋσ τησ κατακύρωςησ 

 

Ωρθρο 21. Σροποπούηςη – διακοπό ςύμβαςησ 

Η ςύμβαςη μπορεύ να τροποποιηθεύ χωρύσ νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςε οποιαδόποτε από τισ περιπτώςεισ που 

αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 132 του Ν.4412/2016, μετϊ από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Η ςύμβαςη θα λυθεύ αυτόματα, ςε περύπτωςη υπογραφόσ ςύμβαςησ που θα απορρϋει από μια Κεντρικό Αρχό Αγορών. την 

περύπτωςη αυτό τησ λύςησ τησ ςύμβαςησ, δεν επιφϋρεται περαιτϋρω αξύωςη από τον ανϊδοχο 
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Ωρθρο 22. Ενςτϊςεισ 

Ενςτϊςεισ υποβϊλλονται για τουσ λόγουσ και με τη διαδικαςύα που προβλϋπεται από το   ϊρθρο 127 του Ν. 4412/2016, 

για διαφορϋσ που αναφύονται από πρϊξεισ ό παραλεύψεισ κατϊ τη διαδικαςύα των δημοςύων ςυμβϊςεων με 

εκτιμώμενη αξύα κϊτω των εξόντα χιλιϊδων (60.000) ευρώ (χωρύσ Υ.Π.Α.). 

 

Ωρθρο 23. Κόρυξη αναδόχου ϋκπτωτου 

1.Εϊν ο ανϊδοχοσ ςτον οπούο ϋγινε η ανακούνωςη δεν προςόλθε να υπογρϊψει τη ςύμβαςη μϋςα ςτην προθεςμύα που 

ορύςτηκε, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ με απόφαςη τησ διεύθυνςησ αναθϋτουςασ αρχόσ ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ 

επιτροπόσ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

2.Με τη ύδια διαδικαςύα ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμϊ του 

απορρϋει από αυτό, εφόςον δεν εκτελεύ τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. 

3.Οι κυρώςεισ που επιβϊλλονται ςτον ϋκπτωτο Προμηθευτό/Ανϊδοχο θα εύναι ςύμφωνεσ με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ 

του ϊρθρου 33 του Π.Δ. 715/79 και του ν. 4412/2016. Οι ποινικϋσ ρότρεσ δεν επιβϊλλονται και η ϋκπτωςη δεν 

επϋρχεται αν ο προμηθευτόσ αποδεύξει ότι η καθυςτϋρηςη οφεύλεται ςε ανώτερη βύα ό ςε υπαιτιότητα τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

ε περύπτωςη ανωτϋρασ βύασ, η απόδειξη αυτόσ βαρύνει εξ’ ολοκλόρου τον Προμηθευτό, ο οπούοσ υποχρεούται μϋςα ςε 

εύκοςι (20) εργϊςιμεσ μϋρεσ από τότε που ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτούν την ανωτϋρα βύα να τα αναφϋρει 

εγγρϊφωσ και να προςκομύςει ςτην υπηρεςύα τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα. 

Απαγορεύεται ςτον Προμηθευτό να αναθϋςει ςε τρύτουσ οποιεςδόποτε υπευθυνότητεσ και ευθύνεσ, που απορρϋουν για 

αυτόν από την παρούςα. 

 

     Ωρθρο 24. Σρόποσ καταβολόσ μιςθωμϊτων 

Σο Νοςοκομεύο θα ειςπρϊξει το πϊγιο ετόςιο μύςθωμα που θα κατακυρωθεύ από το διαγωνιςμό τόςο για την κινητό 

καντύνα όςο και τον αυτόματο πωλητό τροφύμων και ποτών, ςε δώδεκα (12) ιςόποςεσ μηνιαύεσ δόςεισ από την ημϋρα 

υπογραφόσ τησ ύμβαςησ και από τα δύο μϋρη, ανεξϊρτητα από τισ πωλόςεισ. Η μύςθωςη θα εύναι ετόςια ενόψει τησ 

προοπτικόσ να αποκτόςει ςτο μϋλλον το Νοςοκομεύο κυλικεύο. Οι δε ενδιαφερόμενεσ Εταιρεύεσ θα παρϋχουν προσ πώληςη 

επώνυμα αγαθϊ που θα ϋχουν ϋγκριςη από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ τροφύμων και ποτών ϋωσ την απόκτηςη κυλικεύου ενώ 

κϊθε αυτόματοσ πωλητόσ θα διαθϋτει αποκλειςτικϊ και μόνο τα προώόντα που προβλϋπει η ςύμβαςη. 

 

Ωρθρο 25. Σόποσ και Φρόνοσ παρϊδοςησ 

αν τόποσ παρϊδοςησ των προσ προμόθεια ειδών ορύζονται οι χώροι του Νοςοκομεύου που θα υποδειχθούν , με ϋξοδα, 

ευθύνη και μϋριμνα του προμηθευτό. Ο χρόνοσ εγκατϊςταςησ και παρϊδοςησ τησ κινητόσ καντύνασ και του αυτόματου 

πωλητό ορύζεται ςε τριϊντα (30) ημϋρεσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ και από τα δύο ςυμβαλλόμενα 

μϋρη. Η οριςτικό ποιοτικό και ποςοτικό παραλαβό των ειδών θα γύνει από επιτροπό που θα ςυγκροτηθεύ, κατόπιν 

απόφαςησ του Αρμόδιου Οργϊνου του Νοςοκομεύου 

 

 

      Ωρθρο 26. Εγγυητικό ευθύνη 

Ο ανϊδοχοσ εγγυϊται προσ την αναθϋτουςα αρχό ότι το υπό ανϊθεςη ϋργο θα εκτελεςτεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ και 

προώποθϋςεισ τησ ςύμβαςησ και τησ διακόρυξησ 

 

Ωρθρο 27. Εκχωρόςεισ - μεταβιβϊςεισ 

Ο ανϊδοχοσ δε δικαιούται να μεταβιβϊςει ό εκχωρόςει τη ςύμβαςη ό μϋροσ αυτόσ ό τισ εξ’ αυτόσ πηγϊζουςεσ  

υποχρεώςεισ του χωρύσ την ϋγγραφη ςυναύνεςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.Κατ’ εξαύρεςη ο ανϊδοχοσ δικαιούται να 

εκχωρόςει, χωρύσ ϋγκριςη, τισ απαιτόςεισ του ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για την καταβολό ςυμβατικού τιμόματοσ, 

με βϊςη τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, ςε τρϊπεζα τησ επιλογόσ του που λειτουργεύ νόμιμα ςτην Ελλϊδα. 

 

Ωρθρο 28. Τποχρεώςεισ αςφϊλιςησ 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να λαμβϊνει κϊθε πρόςφορο μϋτρο αςφϊλειασ και προςταςύασ για την αποτροπό ζημιών ό 

φθορών και εύναι υπεύθυνοσ για κϊθε ζημύα ό βλϊβη προςώπων, πραγμϊτων ό εγκαταςτϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 

του προςωπικού τησ ό τρύτων και για την αποκατϊςταςη κϊθε τϋτοιασ βλϊβησ ό ζημύασ που εύναι δυνατόν να 

προξενηθεύ κατϊ ό επ’ ευκαιρύα τησ εκτϋλεςησ τησ ανϊθεςησ, εφ’ όςον οφεύλεται ςε πρϊξη ό παρϊλειψη αυτού. 
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Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται καθ’ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ του 

που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τισ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ 

νομοθεςύασ, οι οπούεσ ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το Εθνικό Δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμ- 

βϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ 

απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α’ του ν. 4412/2016 

 

Ωρθρο 33. Εμπιςτευτικότητα 

Φωρύσ την προηγούμενη γραπτό ςυναύνεςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ο ανϊδοχοσ δεν αποκαλύπτει 

εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που του δόθηκαν ό που ο ύδιοσ ανακϊλυψε κατϊ την υλοπούηςη τησ 

ςύμβαςησ ούτε κοινοποιεύ ςτοιχεύα, ϋγγραφα και πληροφορύεσ των οπούων λαμβϊνει γνώςη ςε ςχϋςη με 

τη ςύμβαςη. Επύςησ, υποχρεούται να μεριμνϊ ώςτε το προςωπικό του και κϊθε ςυνεργαζόμενοσ με 

αυτόν να τηρεύ την ωσ ϊνω υποχρϋωςη. 

ε περύπτωςη αθϋτηςησ από τον ανϊδοχο τησ ωσ ϊνω υποχρϋωςόσ του, η αναθϋτουςα αρχό δικαιούται 

να απαιτόςει την αποκατϊςταςη τυχόν ζημύασ τησ, την παύςη κοινοπούηςησ των εμπιςτευτικών 

πληροφοριών και την παρϊλειψό τησ ςτο μϋλλον. 

Ο ανϊδοχοσ δε δύναται να προβαύνει ςε δημόςιεσ δηλώςεισ ςχετικϊ με την ανϊθεςη τησ υπηρεςύασ χωρύσ 

την προηγούμενη ςυναύνεςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ούτε να ςυμμετϋχει ςε δραςτηριότητεσ 

αςυμβύβαςτεσ με τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτην αναθϋτουςα αρχό και δεν τη δεςμεύει με κανϋνα 

τρόπο χωρύσ την προηγούμενη γραπτό τησ ςυναύνεςη. 

 

Ωρθρο 34. Εφαρμοςτϋο δύκαιο 

Η ςύμβαςη διϋπεται από το ελληνικό δύκαιο. ε περύπτωςη διαφορών ςχετικϊ με την ερμηνεύα ό την 

εκτϋλεςη ό την εφαρμογό τησ ςύμβαςησ ό με αφορμό αυτό, η αναθϋτουςα αρχό και ο ανϊδοχοσ 

καταβϊλλουν κϊθε προςπϊθεια για τη φιλικό επύλυςό τουσ, ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ καλόσ 

πύςτησ και των χρηςτών ςυναλλακτικών ηθών. Για κϊθε διαφορϊ που δεν εύναι δυνατό να επιλυθεύ 

ςύμφωνα με τα παραπϊνω οριζόμενα, αρμόδια θα εύναι τα δικαςτόρια που εδρεύουν ςτα Ιωϊννινα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

Α.) ΓΕΝΙΚΑ 

 Η παρούςα  Σεχνικό Προδιαγραφό  αφόρα  την «  Εγκατϊςταςη κινητόσ καντύνασ και ενόσ αυτόματου πωλητό 

ροφημϊτων ( νερών , αναψυκτικών και χυμών )  ςε  χώρουσ  του Γενικού  Νοςοκομεύου Ιωαννύνων «Γ.   

ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ»  για την εξυπηρϋτηςη προςωπικού , επιςκεπτών, ςυνοδών , και αςθενών . 

 Β. ) ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΝΣΙΝΑ 

       Οι κινητϋσ καντύνεσ αυτοκινούμενεσ ό μη, εύναι οχόματα αυτοκινούμενα ό ρυμουλκούμενα, διαςκευαςμϋνα ςε 

καταςτόματα (κινητϊ καταςτόματα), που παραςκευϊζουν και διαθϋτουν τρόφιμα και ποτϊ και ςταθμεύουν ςε 

χώρουσ όπωσ οδικού κόμβοι, αρχαιολογικού χώροι, ακτϋσ, κ.λπ. (Τ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 ΥΕΚ 2161/23-07-2017). 

       Οι προδιαγραφϋσ τουσ ορύζονται από το Τπουργεύο Τποδομών Μεταφορών και Δικτύων και υπόκεινται ςτισ 

διατϊξεισ του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ καθώσ και ςτισ Διατϊξεισ του  αρμοδύου Τπουργεύου 

ανϊλογα με το χώρο ςτϊθμευςόσ τουσ που ςτην προκειμϋνη περύπτωςη εύναι το Τπουργεύο Τγεύασ 

(Τ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 ΥΕΚ 2161/23-07-2017). 

         Φώροσ εγκατϊςταςησ 

1) Οι διαθϋςιμοι εκμιςθωμϋνοι χώροι, τουσ οπούουσ ϋχουν τη δυνατότητα να επιςκεφθούν οι ενδιαφερόμενοι  και να 
διαπιςτώςουν την καταλληλότητϊ τουσ , βρύςκονται ςτον αύλειο χώρο του Νοςοκομεύου και αποτυπώνονται ςτο 
ςυνημμϋνο τοπογραφικό ςχϋδιο (ςημεύα Α, Β  ). Οι χώροι διαθϋτουν παροχό νερού και ρεύματοσ  καθώσ και 
αποχϋτευςη. Οι απαραύτητεσ ςυνδϋςεισ ( τομϋσ , υλικϊ , εργαςύα και αποκατϊςταςη των χώρων ) θα γύνουν με 
ευθύνη και ϋξοδα του αναδόχου καθώσ  με την ςχετικό επιβϊρυνςη τησ κατανϊλωςησ νερού και ρεύματοσ  . 

2) ε περύπτωςη αυτονομύασ τησ καντύνασ πρϋπει  , ο νερό θα εύναι πόςιμησ ποιότητασ, κατϊλληλο για ανθρώπινη 
κατανϊλωςη. Θα διατηρεύται ςε ανοξεύδωτη δεξαμενό επαρκούσ χωρητικότητασ και θα ανανεώνεται καθημερινϊ .Σα 
υγρϊ απόβλητα θα διατύθενται ςε ειδικό δεξαμενό επαρκούσ χωρητικότητασ ύςησ ό μεγαλύτερησ τησ δεξαμενόσ 
νερού, που θα αδειϊζει καθημερινϊ ςτο δημοτικό δύκτυο αποχϋτευςησ. 

3) Σο όχημα θα πρϋπει να πληρού όλουσ τουσ όρουσ που περιγρϊφονται ςτη νϋα υγειονομικό 
διϊταξη(Τ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 ΥΕΚ 2161/23-07-2017),τισ αγορανομικϋσ, αςτυνομικϋσ, πυροςβεςτικϋσ και ϊλλεσ 
διατϊξεισ, καθώσ και τισ οδηγύεσ ό εντολϋσ των αρμοδύων οργϊνων του νοςοκομεύου. Επιπρόςθετα να τηρεύ όλεσ τισ 
διατϊξεισ τησ εργατικόσ και αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ για το προςωπικό που θα απαςχολόςει. 

4) Η καταςκευό του οχόματοσ θα εύναι από κατϊλληλο ανθεκτικό και αδιαπότιςτο υλικό, που επιδϋχεται καθαριςμό και 
απολύμανςη ώςτε να διαςφαλύζεται η υγιεινό και αςφϊλεια των τροφύμων και ποτών, να εμποδύζεται η επιμόλυνςη 
από το περιβϊλλον και να προςτατεύονται τα τρόφιμα και ο εξοπλιςμόσ από τη βροχό, την ϊμεςη  ηλιακό 
ακτινοβολύα, κ.λπ. 

5) Πρϋπει να υπϊρχει πϊγκοσ εργαςύασ από κατϊλληλο υλικό λεύο και αδιαπότιςτο χωρύσ φθορϋσ. Εκτόσ του πϊγκου 
εργαςύασ θα υπϊρχει και ανϊλογοσ με τη φύςη του προςφερόμενου προώόντοσ εξοπλιςμόσ, όπωσ φορητϋσ 
επιφϊνειεσ κοπόσ, ςκεύη και εργαλεύα, που θα διατηρούνται ςε καλό κατϊςταςη. 

6) Θα υπϊρχουν κλειςτϋσ προθόκεσ (ερμϊρια, ντουλϊπια)για την προςταςύα των τροφύμων από ϋντομα και ςκόνη. 
7) Πρϋπει να εξαςφαλύζεται, η επαρκόσ υποδομό (νεροχύτεσ, νερό, καθαριςτικϊ) για τον επιτόπιο καθαριςμό και όπου 

απαιτεύται η απολύμανςη των εξαρτημϊτων, των ςκευών και των τμημϊτων του εξοπλιςμού που απαιτούν ςυχνό 
πλύςιμο (π.χ. λαβύδεσ, μαχαύρια κ.λπ.). 

8) Θα διαςφαλύζεται ότι οι πρώτεσ ύλεσ και τα προώόντα που προςφϋρονται, προϋρχονται από νόμιμεσ επιχειρόςεισ. 
Όλα τα τρόφιμα θα παραςκευϊζονται (ψόςιμο, βρϊςιμο κ.λπ.) και θα προςφϋρονται για ϊμεςη κατανϊλωςη. Οι 
επιχεύρηςη θα χρηςιμοποιεύ ςκεύη μιασ χρόςησ. Σα ςκεύη μιασ χρόςησ για το ςερβύριςμα ζεςτών τροφύμων ό 
ροφημϊτων θα πρϋπει να εύναι κατϊλληλα για τη χρόςη αυτό. 

9) Πρϋπει να υπϊρχει επαρκόσ παροχό νερού ανθρώπινησ κατανϊλωςησ και δεξαμενό ςυγκϋντρωςησ υγρών 
αποβλότων κ.λπ. 

10)  Θα εξαςφαλύζεται αδιϊλειπτη παροχό ηλεκτρικού ρεύματοσ (π.χ. γεννότρια, δύκτυο τησ ΔΕΗ κ.λπ.) ώςτε τυχόν 
ευαλλούωτα τρόφιμα να διατηρούνται ςε κατϊλληλα ηλεκτρικϊ ψυγεύα. 

11)  Θα υπϊρχουν θερμόμετρα ςε όλα τα ψυγεύα και τισ καταψύξεισ και θερμόμετρα χειρόσ για τον ϋλεγχο τησ 
θερμοκραςύασ των ευαλλούωτων  πρώτων υλών. 

12)  Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται για την καταςκευό ειδικόσ ρϊμπασ(όπου απαιτηθεύ) για την εξυπηρϋτηςη ατόμων Α.Μ.Ε.Α 
λαμβανομϋνων υπόψη των εκ τησ πολεοδομικόσ νομοθεςύασ προβλεπόμενων διατϊξεων που αφορούν  δυνατότητα 
προςβαςιμότητασ, κ.λπ. 

13)  Η κινητό καντύνα πρϋπει να διαθϋτει ιςχυρό μόνωςη των ηλεκτρικών ςτοιχεύων του από υγραςύα και 
αντιηλεκτροπληξιακό ςύςτημα (ρελϋ, διαφυγόσ, διαρροόσ)  ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΣ HD384 

14)  Θα υπϊρχουν επαρκεύσ για τισ ανϊγκεσ τησ επιχεύρηςησ κϊδοι απορριμμϊτων, που θα διαθϋτουν κϊλυμμα με 
ποδοκύνητο μηχανιςμό ανούγματοσ. Οι κϊδοι απορριμμϊτων θα εύναι από υλικό ανθεκτικό και εύκολα πλενόμενο. Θα 
εξαςφαλύζεται η ϋγκαιρη απομϊκρυνςη των απορριμμϊτων ώςτε να μη ςυςςωρεύονται ςτουσ κϊδουσ. Σα 
απορρύμματα θα απομακρύνονται ςτο τϋλοσ λειτουργύασ κϊθε ημϋρασ. 
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15) Ο μιςθωτόσ δεν δικαιούται να κϊνει χρόςη οποιονδόποτε ϊλλων χώρων χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη 
ϋγκριςη του νοςοκομεύου. Δεν μπορεύ επύςησ ςε καμύα περύπτωςη να χρηςιμοποιόςει το χώρο για ςκοπό 
διϊφορο του ςυμφωνηθϋντοσ, όπωσ πώληςη αλκοολούχων ειδών καθώσ και οποιουδόποτε προώόντοσ 
καπνού, εγκατϊςταςη και λειτουργύα τυχερού ό μηχανικού παιχνιδιού, τοποθϋτηςη διαφημιςτικών 
επιγραφών και ανϊρτηςη ανακοινώςεων. Απαγορεύεται επύςησ η τοποθϋτηςη τραπεζιών και καθιςμϊτων 
πϋριξ τησ καντύνασ και η διατόρηςη και λειτουργύα ψηςταριϊσ εντόσ και εκτόσ τησ καντύνασ 

 
Απαιτούμενεσ ϊδειεσ και δικαιολογητικϊ(Τ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 ΥΕΚ 2161/23-07-201  

          Ο ανακηρυχθεύσ πλειοδότησ υποχρεούται να προβεύ ςτην ϋκδοςη των κατϊ νόμο αδειών και εγκρύςεων, που 
απαιτούνται από ϊλλεσ αρχϋσ, υπηρεςύεσ ό φορεύσ, για την ϊςκηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ δραςτηριότητασ για την οπούα 
παραχωρόθηκε το δικαύωμα απλόσ χρόςησ του χώρου, και να την αςκεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ, τισ προώποθϋςεισ 
και τουσ περιοριςμούσ που τη διϋπουν. Πιο ςυγκεκριμϋνα υποχρεούται να προςκομύςει τα παρακϊτω ϋγγραφα: 
 

1. Ωδεια λειτουργύασ υπαύθριου ςτϊςιμου εμπορύου 

2. Ϊναρξη επαγγϋλματοσ από την Εφορύα 

3. Απόδειξη ταμειακόσ μηχανόσ (όπου θα αναγρϊφεται ευκρινώσ ο αριθμόσ τησ ). 

4. Αντύγραφο τησ ϊδειασ κυκλοφορύασ τησ τροχόλατησ καντύνασ . 

 
         Προκειμϋνου να εκδοθεύ η ϊδεια κυκλοφορύασ τησ αυτοκινούμενησ κινητόσ καντύνασ ό η ταξινόμηςη τησ  

ρυμουλκούμενησ κινητόσ καντύνασ από τη Δ/νςη Μεταφορών τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ, ο ενδιαφερόμενοσ 

υποβϊλλει αύτηςη με ςυνημμϋνο εισ διπλούν ςχεδιϊγραμμα κϊτοψησ τησ κινητόσ ό ρυμουλκούμενησ καντύνασ ςτην 

αντύςτοιχη Τγειονομικό Τπηρεςύα, για τη χορόγηςη τησ βεβαύωςη καταλληλότητασ μετϊ από υγειονομικό ϋλεγχο. 

         τη ςυνϋχεια για την εγκατϊςταςη και λειτουργύα του αναφερομϋνου οχόματοσ ο ενδιαφερόμενοσ υποβϊλει τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ςτον οικεύο Δόμο. 

         Για την χορόγηςη γνωμοδότηςησ από την Τγειονομικό Τπηρεςύα πρϋπει ο ενδιαφερόμενοσ να υποβϊλλει αύτηςη 

ςτην οπούα θα αναφϋρονται τα κϊτωθι: 

 Σαξινόμηςη του οχόματοσ (ρυμουλκούμενο ό αυτοκινούμενο, αριθμόσ πλαιςύου, κ.λπ.). 

 χεδιϊγραμμα κϊτοψησ τησ κινητόσ καντύνασ - διϊγραμμα ροόσ εισ τριπλούν. 

 Σα προώόντα (αναλυτικϊ τα τρόφιμα, ποτϊ ό και ϊλλα εύδη) που επιθυμεύ να προςφϋρει. 

 Ο τρόποσ υδροδότηςησ, περιγραφό τησ (δεξαμενό νερού ό ςύνδεςη δικτύου, κ.λπ.). 

 Ο τρόποσ διϊθεςησ αποβλότων, περιγραφό τουσ (δεξαμενό ακαθϊρτων, ό ςύνδεςη  δικτύου, κ.λπ.). 

 Ο τρόποσ ηλεκτροδότηςησ, περιγραφό (γεννότρια, ςύνδεςη με δύκτυο, κ.λπ.). 
 Η περιοχό που αςκεύται η δραςτηριότητα      

                                                                                                    
Προώποθϋςεισ λειτουργύασ τησ κινητόσ καντύνασ . 

1. Οι ελϊχιςτεσ ώρεσ λειτουργύασ τησ καντύνασ θα εύναι από τισ 6.30.μ. ϋωσ τισ 22:30μ.μ. Ο 
μιςθωτόσ όμωσ θα μπορεύ να λειτουργεύ την καντύνα και κατϊ τισ βραδινϋσ ώρεσ ό και ςε 24ωρη βϊςη, εφόςον το 

επιθυμεύ. 

2. Επιπρόςθετα να τηρεύ όλεσ τισ διατϊξεισ τησ εργατικόσ και αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ για το προςωπικό που θα 
απαςχολόςει. 

3. Ο ενδιαφερόμενοσ θα πρϋπει να διατηρεύ με δικό του δαπϊνη το μύςθιο χώρο απόλυτα καθαρό και ευπρεπό καθ’ όλη 
τη διϊρκεια τησ λειτουργύασ του . 

4. Να φροντύζει για την ϊριςτη ποιότητα, ςυντόρηςη και καθαριότητα των πωλούμενων ειδών και να τηρεύ αυςτηρό 
καθαριότητα τόςο ςτα ςκεύη ϋπιπλα και μηχανόματα όςο και ςε ολόκληρο το χώρο εντόσ του μιςθύου. 

5. Σο νοςοκομεύο δικαιούται μονομερώσ να παρακολουθεύ με τισ υπηρεςύεσ του τη ςυνεπό, εκ μϋρουσ του μιςθωτό, 
εφαρμογό όλων των όρων τησ μύςθωςησ. ε κϊθε περύπτωςη όμωσ την αποκλειςτικό ευθύνη, αςτικό και ποινικό για 
τυχόν βλϊβη τησ υγεύασ των προςώπων που ϋκαναν χρόςη ακατϊλληλων, νοθευμϋνων ό αλλοιωμϋνων προώόντων 
του μιςθωτό, φϋρει αυτόσ. Σο νοςοκομεύο θα ϋχει αναγωγικό δικαύωμα κατϊ του μιςθωτό, ςυςςωρευμϋνησ και 
αγωγόσ αποζημύωςησ, ςε περύπτωςη αςκόςεωσ κατ’ αυτού αγωγόσ τρύτου. 

6. Ο μιςθωτόσ υποχρεούται ςτην πιςτό εφαρμογό των όρων τησ μύςθωςησ. Σο νοςοκομεύο θα ορύςει Επιτροπό, ϋργο 
τησ οπούασ θα εύναι να παρακολουθεύ τη ςυνεπό εφαρμογό των Αγορανομικών και Τγειονομικών Διατϊξεων. Μεταξύ 
των ϊλλων θα ελϋγχει την τόρηςη των παρακϊτω φακϋλων, τουσ οπούουσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τηρεύ ο μιςθωτόσ: 
· ΥΑΚΕΛΟ ΑΔΕΙΨΝ: Θα υπϊρχουν όλεσ οι προβλεπόμενεσ/ απαιτούμενεσ ϊδειεσ . 





 

16 

· ΥΑΚΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ: Επικαιροποιημϋνο πρόγραμμα καθαριότητασ (περιλαμβϊνει τισ επιφϊνειεσ καθαριςμού, τον 

εξοπλιςμό, τα ϋπιπλα, τισ ςυςκευϋσ, τα ςκεύη, τα εργαλεύα καθώσ επύςησ και το εύδοσ του απορρυπαντικού –

απολυμαντικού με την αραύωςη, τον τρόπο εφαρμογόσ και τον υπεύθυνο καθαριςμού). Δελτύο τόρηςησ του 

προγρϊμματοσ καθαριότητασ (π.χ. λύςτα των επιφανειών, εξοπλιςμού, επύπλων, ςυςκευών, ςκευών, εργαλεύων και τησ 

ημερομηνύασ καθαριςμού) Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και οδηγύεσ χρόςησ των χρηςιμοποιούμενων ςκευαςμϊτων . 

· ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ: Βεβαιώςεισ, ςεμινϊρια επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ανϊ εργαζόμενο, κατϊςταςη προςωπικού, 

πιςτοποιητικϊ υγεύασ . 

· ΥΑΚΕΛΟ ΑΡΦΕΙΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΨΝ: Παραλαμβανόμενων υλικών -ψυγεύων, καταψύξεων . 

· ΥΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΝΕΡΟΤ: Όταν υπϊρχει ςύνδεςη με το κεντρικό δύκτυο ύδρευςησ, αυτό θα αποδεικνύεται με το 

απόκομμα του λογαριαςμού τησ Δημοτικόσ Επιχεύρηςησ Ύδρευςησ. Εϊν χρηςιμοποιεύται δεξαμενό, το πρόγραμμα 

ςυντόρηςησ, το ςημεύο λόψησ κτλ . 

· ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ: Από πού γύνεται η προμόθεια των πρώτων υλών, οι προμηθευτϋσ κτλ με αντύγραφα των 

ςχετικών παραςτατικών . 

7. Ο κϊθε ενδιαφερόμενοσ θα πρϋπει να καταθϋςει λύςτα με τα παρεχόμενα εύδη και τισ τιμϋσ τουσ. 
      8.    Ο μιςθωτόσ θα πρϋπει να ϋχει αναρτημϋνη ςε εμφανϋσ ςημεύο εντόσ τησ καντύνασ, λύςτα με τα παρεχόμενα εύδη και τισ 

τιμϋσ τουσ, οι οπούεσ θα πρϋπει να διατηρηθούν ςταθερϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και να εύναι ςύμφωνεσ με 

τισ αγορανομικϋσ  διατϊξεισ. 

      9.     Σο προςωπικό του νοςοκομεύου θα δικαιούται ϋκπτωςη τησ τϊξησ του 10% τουλϊχιςτον. 

 
Γ ) ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΨΛΗΣΕ ΝΕΡΟΤ,ΑΝΑΧΤΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΦΤΜΨΝ 

          1. ΟΡΙΜΟ 

        Ψσ αυτόματοι πωλητϋσ νερού, αναψυκτικών και χυμών νοούνται τα μηχανόματα αυτόματησ πώληςησ, νερού 

,αναψυκτικών και χυμών που μπορούν να ςυντηρούν ςτισ ενδεικνυόμενεσ κατϊ περύπτωςη ςυνθόκεσ 

(προπαραςκευαςμϋνα) και να διαθϋτουν τα ανωτϋρω μετϊ από εντολό που δύδεται με κϋρμα ό με ϊλλο τρόπο 

 (Αποφ. Τ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 ΥΕΚ 2161/23-07-2017) 

Ο αυτόματοσ πωλητόσ θα εγκαταςταθεύ ςε κοινόχρηςτο χώρο για την εξυπηρϋτηςη του προςωπικού και των 

επιςκεπτών ςτο Γενικό Νοςοκομεύο Φατζηκώςτα 

Προτεινόμενοσ αριθμόσ: Ϊνασ (1 ) ςτον χώρο των ΣΕΠ 

 

Εύδη: νερϊ-χυμού-αναψυκτικϊ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να γνωρύζουν ότι αυτόσ εύναι ο μϋγιςτοσ αριθμόσ μηχανημϊτων προσ εγκατϊςταςη. 

Α) ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

ΣΤΠΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΨΛΗΣΗ 

Ο αυτόματοσ πωλητόσ θα διαθϋτει προσ πώληςη νερϊ, αναψυκτικϊ και χυμούσ . 

ΔΙΑΣΑΕΙ – ΒΑΡΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΨΛΗΣΗ 

Ύψοσ : Να μην υπερβαύνει τα 190 cm 

Πλϊτοσ: Να μην υπερβαύνει τα 80cm 

Βϊθοσ : Να μην υπερβαύνει τα 80 cm 

υνολικό Βϊθοσ με την πόρτα ανοικτό: Να μην υπερβαύνει τα 135 cm 

Βϊροσ : 170-180 kgr περύπου 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΨΛΗΣΗ 

Σϊςη λειτουργύασ: 230V AC 

υχνότητα λειτουργύασ: 50Hz 

Ιςχύσ : 2400W 

  

1. Σο μηχϊνημα που θα τοποθετηθεύ θα πρϋπει να εύναι νϋασ τεχνολογύασ ςε αρύςτη κατϊςταςη (καινούργιοσ ό 
ελαφρώσ μεταχειριςμϋνοσ), να ςυνοδεύεται από εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ, από πιςτοποιητικϊ καταλληλότητασ 
CE, ςύμφωνα με τα πρότυπα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ που αναφϋρονται ςτην υγιεινό των τροφύμων και από 
πιςτοποιητικό ποιότητασ ISO 9001:2000 τησ εταιρεύασ καταςκευόσ του. 
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2. Η προμηθεύτρια εταιρύα θα πρϋπει να διαθϋτει: 

 Ωδεια λειτουργύασ, εκδοθεύςα κατόπιν εγκρύςεωσ τησ αρμόδιασ υγειονομικόσ αρχόσ ςύμφωνα με τισ 
εκϊςτοτε αγορανομικϋσ διατϊξεισ. 

 Πιςτοποιητικϊ ό ϊλλα κατϊλληλα ϋγγραφα από τα οπούα να προκύπτει ότι η εταιρεύα εφαρμόζει ςύςτημα 
διαςφϊλιςησ ποιότητασ με βϊςη τα ιςχύοντα πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΣ). 
 

3. Οι εταιρεύεσ που επιθυμούν να ςυμμετϋχουν ςτο διαγωνιςμό θα πρϋπει να προςκομύςουν τα απαραύτητα 
πιςτοποιητικϊ που αποδεικνύουν την υγειονομικό και τεχνικό καταλληλότητα των αυτόματων πωλητών καθώσ και 
την ϊδεια λειτουργύασ τουσ και την πιςτοπούηςη κατϊ ISO 22000:2005. 
 

4. Η παραχώρηςη του χώρου, ςτον οπούο θα τοποθετηθούν οι αυτόματοι πωλητϋσ, θα γύνεται αποκλειςτικϊ και μόνο 
από τον προμηθευτό, απαγορευμϋνησ απολύτωσ τησ μεταβύβαςησ ό εκχώρηςησ του δικαιώματόσ του ςε ϊλλον 
ενδιαφερόμενο . 
 

5. Οι διαςτϊςεισ του μηχανόματοσ ροφημϊτων να εύναι μϋςα ςτα πλαύςια του επύ μύςθωςη παραχωρημϋνου χώρου. 
 

6. Η παροχό ηλεκτρικού ρεύματοσ του μηχανόματοσ θα γύνεται από τισ γραμμϋσ των κτηριακών εγκαταςτϊςεων του 
Νοςοκομεύου. Συχόν τροποποιόςεισ που επιβϊλλεται να γύνουν ςτον υπόψη χώρο (καλωδιώςεισ, ςωλόνεσ παροχόσ 
νερού κ.λπ.), επιβαρύνουν αποκλειςτικϊ τον προμηθευτό. 
 

7. Σο μηχϊνημα θα πρϋπει να εύναι ϋτςι ςχεδιαςμϋνο ώςτε να αποφεύγεται δημιουργύα γωνιών, εςοχών και κενών 
χώρων ούτωσ ώςτε να διευκολύνεται ο καθαριςμόσ του. 
 

8. Οι επιφϊνειεσ επαφόσ με τισ ςυςκευαςύεσ θα πρϋπει να καθαρύζονται και να απολυμαύνονται μετϊ τον ανεφοδιαςμό . 
 

9. Οι επιφϊνειεσ επαφόσ με τισ ςυςκευαςύεσ θα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνεσ από λεύο, μη τοξικό υλικό. 
 

10. Κϊθε μόνα θα πρϋπει να γύνεται ϋνασ λεπτομερόσ καθαριςμόσ των μηχανημϊτων. 
 

11. Σο προςωπικό τησ εταιρεύασ θα πρϋπει να εύναι επαρκώσ εκπαιδευμϋνο ανϊλογα με τα καθόκοντϊ του και να 
διαθϋτει επικαιροποιημϋνα βιβλιϊρια υγεύασ. 
 

12. Οι εςωτερικού ςωλόνεσ και οι δεξαμενϋσ θα πρϋπει να διατηρούνται καθαρϊ . 
 

13. Σα φύλτρα ϊνθρακα θα πρϋπει να ανανεώνονται μόλισ κορεςτούν. 
 

14. Θα πρϋπει να γύνονται τακτικού ϋλεγχοι (τουλϊχιςτον 4 την εβδομϊδα) για την απομϊκρυνςη τυχόν αλλοιωμϋνων 
ςυςκευαςιών. 
 

15. Όλα τα αναψυκτικϊ, χυμού νερϊ θα εύναι ςυςκευαςμϋνα ώςτε να αποφεύγεται ςτο δυνατό ο κύνδυνοσ επιμόλυνςησ. 
 

16. Ο ανεφοδιαςμόσ και η κατανϊλωςη των τροφύμων θα γύνεται ςύμφωνα με την αρχό FIFO (first in, first out δηλ. 
όποιο ειςϋρχεται νωρύτερα ςτο μηχϊνημα θα εξϋρχεται και νωρύτερα. 
 

17. Σα χρηςιμοποιούμενα από τον προμηθευτό μϋςα μεταφορϊσ των προώόντων ςτο Νοςοκομεύο, πρϋπει να 
εξαςφαλύζουν προςταςύα από τισ ηλιακϋσ ακτύνεσ, τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ (ζϋςτη κ.λπ.) και κϊθε φύςησ ρυπϊνςεισ 
(ςκόνη κ.λπ.). 
 

18. Οι Εταιρεύεσ που θα ςυμμετϊςχουν ςτον Διαγωνιςμό θα πρϋπει να προςκομύςουν βεβαύωςη από την οπούα θα 
προκύπτει ότι τα υλικϊ καταςκευόσ του ψυγεύου του αυτόματου πωλητό εύναι ελεύθερα Καδμύου(cd). 
 

19. Ιςχυρό μόνωςη των ηλεκτρικών ςτοιχεύων του από υγραςύα και αντιηλεκτροπληξιακό ςύςτημα (ρελϋ, διαφυγόσ, 
διαρροόσ). 
 

20. Σο όργανο μϋτρηςησ τησ θερμοκραςύασ των θαλϊμων ςυντόρηςησ να εύναι τοποθετημϋνο ςε ςημεύο που επιτρϋπει 
την εύκολη ανϊγνωςη τησ ϋνδειξόσ τουσ. Ο αιςθητόρασ του θα πρϋπει να εύναι τοποθετημϋνοσ ςτο θερμότερο ςημεύο 
του ψυκτικού θαλϊμου. 
 

21. Η θερμοκραςύα ςυντόρηςησ των προώόντων να κυμαύνεται από 0-3οC και να  
 

22. Η εταιρύα που θα εγκαταςτόςει τα μηχανόματα θα πρϋπει να διαθϋτει αξιόπιςτο service και επϊρκεια 
ανταλλακτικών ώςτε να ανταποκρύνεται ςε όποια βλϊβη του μηχανόματοσ. 
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23. Να εύναι εύκολα ςτη χρόςη τουσ , με εργονομικό ςχεδύαςη και οι οδηγύεσ χρόςεωσ να αναγρϊφονται με 
ευανϊγνωςτουσ χαρακτόρεσ ςτην πρόςοψό τουσ, απαραιτότωσ ςτην ελληνικό γλώςςα. 
 

24. Να εύναι προςβϊςιμα και εύκολα ςτην χρόςη από ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ. 
 

25. Να ϋχουν μεγϊλη χωρητικότητα προώόντων. 
 

26. Να διαθϋτουν διπλϊ κρύςταλλα αςφαλεύασ. 
 

27. Να παρϋχουν ικανοποιητικό φωτιςμό. 
 

28. Να δϋχονται όλων των ειδών τα κϋρματα και να δύνουν ρϋςτα. 
 

29. Να φϋρουν κατϊλληλη μεταλλικό πλϊκα, ςε εμφανϋσ ςημεύο, με χαραγμϋνο το ονοματεπώνυμο του κατόχου με 
πλόρη ςτοιχεύα (τον αριθμό τησ ϊδειϊσ του, διεύθυνςη ϋδρασ επιχεύρηςησ, τηλϋφωνο επικοινωνύασ) για ϊμεςη 
πρόςβαςη ςε περύπτωςη ελϋγχου από αρμόδιεσ αρχϋσ.  
 

30. Επιπρόςθετα, όλα τα μηχανόματα να ϋχουν αναρτημϋνη ανακούνωςη επιςτροφόσ χρημϊτων ςε περύπτωςη 
παρακρϊτηςησ του τιμόματοσ. 
 

31. Ο ανεφοδιαςμόσ των μηχανημϊτων να γύνεται εντόσ 24ώρου 365 μϋρεσ το χρόνο. Η λειτουργύα των αυτόματων 
πωλητών θα πρϋπει να εύναι ςυνεχόσ. Ο μιςθωτόσ υποχρεούται να ορύςει υπεύθυνο τροφοδοςύασ των μηχανημϊτων 
ο οπούοσ θα εύναι πϊντοτε διαθϋςιμοσ ςε περύπτωςη ϋκτακτησ τροφοδοςύασ ό προβλημϊτων ςτην λειτουργύα των 
μηχανημϊτων. 
 

32. Η ημερομηνύα λόξησ των προώόντων να εύναι τυπωμϋνη πϊνω ςτη ςυςκευαςύα και όχι με αυτοκόλλητο και να εύναι 
ευανϊγνωςτη ςτουσ πελϊτεσ. 
 

33. Ο κϊθε ενδιαφερόμενοσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει απαραιτότωσ ςτην προςφορϊ του αναλυτικό κατϊςταςη ςτην 
οπούα θα περιγρϊφεται λεπτομερώσ ο μηχανικόσ εξοπλιςμόσ τον οπούο  προτύθεται να εγκαταςτόςει, η οπούα θα 
ςυνοδεύεται από ςύντομη και ςαφό περιγραφό του τρόπου με τον οπούο προτύθεται να υλοποιόςει τη ςύμβαςη 
(κατϊλληλη διαμόρφωςη των ςημεύων τοποθϋτηςησ των μηχανημϊτων, τόρηςη κανόνων υγιεινόσ, πρόγραμμα 
λεπτομερούσ καθαριςμού των αυτόματων πωλητών κ. λ. π.), ώςτε να μπορεύ να κριθεύ εϊν τα προςφερόμενα 
μηχανόματα εύναι κατϊλληλα προσ χρόςη υπό τισ ειδικϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ του νοςοκομεύου, καθώσ και εϊν 
μπορούν να καλύψουν ςε επϊρκεια τισ ανϊγκεσ του κοινού όλο το 24ωρο. 
 

34. Κατϊ τη λειτουργύα των αυτόματων πωλητών ο ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ αρχεύο- ςτο οπούο θα ϋχει πρόςβαςη το 
Νοςοκομεύο- που θα περιϋχει: 

 Πρόγραμμα καθαριότητασ με αντύςτοιχη εκπαύδευςη του προςωπικού. 
 Δελτύο τόρηςησ του προγρϊμματοσ καθαριότητασ και τισ ημερομηνύεσ καθαριςμού. 
 Επαλόθευςη του προγρϊμματοσ καθαριότητασ. 
 Επικύρωςη τησ αποτελεςματικότητασ του προγρϊμματοσ καθαριςμού όπου απαιτεύται. 
 Αρχεύο θερμοκραςιών λειτουργύασ των αυτόματων πωλητών. 
 ύςτημα ιχνηλαςιμότητασ. 

 
35.  Λοιπϋσ υποχρεώςεισ του ανϊδοχου: 
– Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ τουσ κανόνεσ λειτουργύασ και αςφαλεύασ των χώρων και εγκαταςτϊςεων. Οφεύλει 

ειδικότερα να ςυμμορφώνεται προσ τισ ενςτϊςεισ ό τισ εντολϋσ των οργϊνων του Νοςοκομεύου που εύναι αρμόδια 
για την τόρηςη των κανόνων υγιεινόσ. 

– Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην αποκατϊςταςη με δικό του αποκλειςτικϊ δαπϊνη,  
οποιαςδόποτε βλϊβησ ό φθορϊσ που τυχόν προκληθεύ ςτουσ χώρουσ και τισ εγκαταςτϊςεισ του Νοςοκομεύου από 
κακό λειτουργύα των αυτόματων πωλητών. 

– Ο ανϊδοχοσ ϋχει την αποκλειςτικό ευθύνη (και υφύςταται μόνο αυτόσ τισ ϋννομεσ  
ςυνϋπειεσ) για ενδεχόμενη πρόκληςη βλϊβησ ςτην υγεύα του προςωπικού, των αςθενών και των ςυνοδών του 
Νοςοκομεύου, οφειλόμενη ςτην κατανϊλωςη επικύνδυνων, επιβλαβών ό γενικϊ ακατϊλληλων ειδών μϋςω των 
αυτόματων πωλητών. 

– Ο ανϊδοχοσ θα παρϋχει την ςυντόρηςη, τον καθαριςμό και την τεχνικό κϊλυψη του μηχανόματοσ του αυτόματου 
πωλητό .ε περύπτωςη βλϊβησ υποχρεούται εντόσ (24) ωρών από την ειδοπούηςη να αποκαταςτόςει την βλϊβη 
χωρύσ καμύα επιβϊρυνςη του Νοςοκομεύου. 
 

36.  Σο Νοςοκομεύο ϋχει το δικαύωμα να διενεργεύ, οποτεδόποτε, ελϋγχουσ μϋςω των αρμόδιων  
οργϊνων τησ για να εξακριβώνει την κατϊςταςη των μηχανημϊτων, την τόρηςη των κανόνων καλόσ λειτουργύασ 

τουσ, την ποιότητα και την καθαριότητα των διατιθϋμενων ειδών, τισ ςυνθόκεσ ςυντόρηςόσ τουσ και γενικϊ τη 





 

19 

ςυμμόρφωςη του ανϊδοχου με την ιςχύουςα νομοθεςύα και τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν από τη ςύμβαςη που 

θα ςυναφθεύ . 

37. Ο αυτόματοσ πωλητόσ ροφημϊτων θα διαθϋτει: 
1. Πιςτοποιητικό ςυςτόματοσ Περιβαλλοντικόσ Διαχεύριςησ ISO 14001  
2. Πιςτοποιητικό ςυςτόματοσ Περιβαλλοντικόσ Ποιότητασ ISO 9001 
3. Δόλωςη υμμόρφωςησ CE . 

 

Β) ΛΙΣΑ ΕΙΔΨΝ ΠΟΤ ΘΑ ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΠΨΛΗΣΗ 

Αυτόματοσ πωλητόσ αναψυκτικών, χυμών, νερών . 

Απαραύτητα να περιλαμβϊνονται τα ακόλουθα εύδη: 

– Αναψυκτικϊ ςε αλουμινϋνια κουτϊκια των 330 ml και ςε ςυςκευαςύα ΡΕΣ των 500ml 

– Σύπου cola. 

– Σύπου cola light. 

– Πορτοκαλϊδα. 

– Λεμονϊδα. 

– όδα-tonic. 

– Γκαζόζα. 

– Σςϊι κρύο. 

– Βυςςινϊδα. 

– Αναψυκτικϊ με ςτϋβια. 

– Ανθρακούχο νερό. 

– Φυμού φρούτων με και χωρύσ ζϊχαρη ςε χϊρτινη ςυςκευαςύα pet των 250 ml και 330 ml. 

– Πορτοκϊλι χωρύσ προςθόκη ζϊχαρησ. 

– Κοκτϋιλ φρούτων χωρύσ προςθόκη ζϊχαρησ. 

– Νϋκταρ φρούτων με προςθόκη ζϊχαρησ. 

– Νερϊ : Εμφιαλωμϋνο φυςικό μεταλλικό νερό ςε φιϊλη pet των 500 ml και 750 ml. 
την προςφορϊ να αναφϋρεται αν υπϊρχει η δυνατότητα ειςαγωγόσ νϋων ειδών κατόπιν αιτόματοσ του 

νοςοκομεύου, αλλϊ και η δυνατότητα ανανϋωςησ των ειδών από την εταιρύα κατόπιν ςυνεννόηςησ με το 

νοςοκομεύο. 

Απαγορεύεται αυςτηρϊ: 

– Η διϊθεςη μϋςω των αυτόματων πωλητών ειδών ϊλλων από αυτϊ που αναφϋρονται ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ( 
π.χ. οινοπνευματωδών ποτών κ.α.). 

– Η διατόρηςη ϊλλων αντικειμϋνων ςτουσ χώρουσ τοποθϋτηςησ αυτόματων πωλητών . 

– Η ανϊρτηςη ό τοιχοκόλληςη ςτουσ χώρουσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι οι αυτόματοι πωλητϋσ διαφημύςεων ό 
ανακοινώςεων χωρύσ την ϊδεια τησ Διούκηςησ του Νοςοκομεύου. 
Γ) ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ 

Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να καταθϋςει αναλυτικό λύςτα, με πλόρη περιγραφό και την εμπορικό τουσ ονομαςύα, των 

προώόντων που θα διατύθενται κατηγοριοποιημϋνα ανϊλογα με το τμόμα Β) των τεχνικών προδιαγραφών . 

            Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να διατηρόςει ςταθερϋσ τισ τιμϋσ των ειδών των αυτόματων πωλητών καθ όλη 

τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ. την περύπτωςη που κϊποια από τα πωλούμενα εύδη βρύςκονται ό τεθούν ςε 

καθεςτώσ διατύμηςησ η αναπροςαρμογό τησ τιμόσ του επιτρϋπεται μόνο κατόπιν ϋκδοςησ ςχετικόσ απόφαςησ του 

Τπουργεύου Ανϊπτυξησ ό ϊλλησ αρμόδιασ αρχόσ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ) 

[ϊρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
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 για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω των ορύων των οδηγιών 

Μϋροσ Ι: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με την αναθϋτουςα αρχό/αναθϋτοντα φορϋαi  και τη διαδικαςύα ανϊθεςησ 

Παροχό πληροφοριών δημοςύευςησ ςε εθνικό επύπεδο, με τισ οπούεσ εύναι δυνατό η αδιαμφιςβότητη 

ταυτοπούηςη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Α: Ονομαςύα, διεύθυνςη και ςτοιχεύα επικοινωνύασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (αα)/ αναθϋτοντα φορϋα (αφ) 

- Ονομαςύα: Γενικό Νοςοκομεύο Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» 

- Κωδικόσ  Αναθϋτουςασ Αρχόσ / Αναθϋτοντα Υορϋα ΚΗΜΔΗ : 99222001 

- Σαχυδρομικό διεύθυνςη / Πόλη / Σαχ. Κωδικόσ: Λ.Μακρυγιϊννη 50 

- Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ: οφύα Γκορύτςα 

- Σηλϋφωνο: 2651366625 

- Ηλ. ταχυδρομεύο: s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

- Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεύθυνςη δικτυακού τόπου) (εϊν υπϊρχει): www.hatzikosta.gr  

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

- Σύτλοσ ό ςύντομη περιγραφό τησ δημόςιασ ςύμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ςχετικού CPV): Διακόρυξη 

αριθμ. 51/2020 Δημόςιου πλειοδοτικού διαγωνιςμού για την ανϊδειξη αναδόχου για την εγκατϊςταςη και 

λειτουργύα κινητόσ καντύνασ και ενόσ αυτόματου πωλητό ροφημϊτων ( νερών , αναψυκτικών και χυμών )  ςε  

χώρουσ  του Γενικού  Νοςοκομεύου Ιωαννύνων «Γ.   Φατζηκώςτα »  (CPV 50710000-5, 42930000-4) 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: 99222001 

- Η ςύμβαςη αναφϋρεται ςε ϋργα, προμόθειεσ, ό υπηρεςύεσ : Τπηρεςύεσ 

- Εφόςον υφύςτανται, ϋνδειξη ύπαρξησ ςχετικών τμημϊτων : όχι  

- Αριθμόσ αναφορϊσ που αποδύδεται ςτον φϊκελο από την αναθϋτουςα αρχό (εϊν υπϊρχει): 51/2020 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.hatzikosta.gr/
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Μϋροσ II: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Α: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Στοιχεύα αναγνώριςησ: 
Απϊντηςη: 

Πλόρησ Επωνυμύα: [   ] 

Αριθμόσ φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ): 

Εϊν δεν υπϊρχει ΑΥΜ ςτη χώρα εγκατϊςταςησ του 

οικονομικού φορϋα, αναφϋρετε ϊλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοπούηςησ, εφόςον απαιτεύται και 

υπϊρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη: [……] 

Αρμόδιοσ ό αρμόδιοιii : 

Σηλϋφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομεύο: 

Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεύθυνςη δικτυακού 

τόπου) (εϊν υπϊρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικϋσ πληροφορύεσ: Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι πολύ μικρό, μικρό ό 

μεςαύα επιχεύρηςηiii; 

 

Κατϊ περύπτωςη, ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι 

εγγεγραμμϋνοσ ςε επύςημο κατϊλογο/Μητρώο 

εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων ό διαθϋτει 

ιςοδύναμο πιςτοποιητικό (π.χ. βϊςει εθνικού 

ςυςτόματοσ (προ)επιλογόσ); 

[] Ναι [] Όχι [] Ωνευ αντικειμϋνου 

Εϊν ναι: 

Απαντόςτε ςτα υπόλοιπα τμόματα τησ παρούςασ 

ενότητασ, ςτην ενότητα Β και, όπου απαιτεύται, 

ςτην ενότητα Γ του παρόντοσ μϋρουσ, 

ςυμπληρώςτε το μϋροσ V κατϊ περύπτωςη, και ςε 

κϊθε περύπτωςη ςυμπληρώςτε και υπογρϊψτε το 

μϋροσ VI.  

α) Αναφϋρετε την ονομαςύα του καταλόγου ό του 

πιςτοποιητικού και τον ςχετικό αριθμό εγγραφόσ ό 

πιςτοπούηςησ, κατϊ περύπτωςη: 

β) Εϊν το πιςτοποιητικό εγγραφόσ ό η πιςτοπούηςη 

διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

γ) Αναφϋρετε τα δικαιολογητικϊ ςτα οπούα 

βαςύζεται η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη και, κατϊ 

περύπτωςη, την κατϊταξη ςτον επύςημο κατϊλογοiv: 

δ) Η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ; 

Εϊν όχι: 

Επιπροςθϋτωσ, ςυμπληρώςτε τισ πληροφορύεσ 

που λεύπουν ςτο μϋροσ IV, ενότητεσ Α, Β, Γ, ό Δ 

κατϊ περύπτωςη ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτεύται 

ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα εύναι ςε θϋςη να 

προςκομύςει βεβαύωςη πληρωμόσ ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και φόρων ό να παρϊςχει 

πληροφορύεσ που θα δύνουν τη δυνατότητα ςτην 

αναθϋτουςα αρχό ό ςτον αναθϋτοντα φορϋα να τη 

λϊβει απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό 

διατύθεται δωρεϊν; 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε:  

 

 

 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόποσ ςυμμετοχόσ: 
Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα 

ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ από κοινού με 

ϊλλουσv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν ναι, μεριμνόςτε για την υποβολό χωριςτού εντύπου ΣΕΤΔ από τουσ ϊλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικούσ 

φορεύσ. 

Εϊν ναι: 

α) Αναφϋρετε τον ρόλο του οικονομικού φορϋα 

ςτην ϋνωςη ό κοινοπραξύα   (επικεφαλόσ, 

υπεύθυνοσ για ςυγκεκριμϋνα καθόκοντα …): 

β) Προςδιορύςτε τουσ ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ 

που ςυμμετϋχουν από κοινού ςτη διαδικαςύα 

ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

γ) Κατϊ περύπτωςη, επωνυμύα τησ ςυμμετϋχουςασ 

ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμόματα Απϊντηςη: 

Κατϊ περύπτωςη, αναφορϊ του τμόματοσ  ό των 

τμημϊτων για τα οπούα ο οικονομικόσ φορϋασ 

επιθυμεύ να υποβϊλει προςφορϊ. 

[   ] 
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Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ του οικονομικού φορϋα 

Κατϊ περύπτωςη, αναφϋρετε το όνομα και τη διεύθυνςη του προςώπου ό των προςώπων που εύναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτημϋνα να εκπροςωπούν τον οικονομικό φορϋα για τουσ ςκοπούσ τησ παρούςασ διαδικαςύασ 

ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Εκπροςώπηςη, εϊν υπϊρχει: Απϊντηςη: 

Ονοματεπώνυμο 

ςυνοδευόμενο από την ημερομηνύα και τον τόπο 

γϋννηςησ εφόςον απαιτεύται: 

[……] 

[……] 

Θϋςη/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη: [……] 

Σηλϋφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομεύο: [……] 

Εϊν χρειϊζεται, δώςτε λεπτομερό ςτοιχεύα ςχετικϊ 

με την εκπροςώπηςη (τισ μορφϋσ τησ, την ϋκταςη, 

τον ςκοπό …): 

[……] 

 





 

24 

Γ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων ΥΟΡΕΨΝvi  

Στόριξη: Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 

ϊλλων οικονομικών φορϋων προκειμϋνου να 

ανταποκριθεύ ςτα κριτόρια επιλογόσ που 

καθορύζονται ςτο μϋροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτόρια 

και κανόνεσ που καθορύζονται ςτο μϋροσ V 

κατωτϋρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εϊν ναι, επιςυνϊψτε χωριςτό ϋντυπο ΣΕΤΔ με τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β 

του παρόντοσ μϋρουσ και ςύμφωνα με το μϋροσ ΙΙΙ, για κϊθε ϋνα από τουσ ςχετικούσ φορεύσ, δεόντωσ 

ςυμπληρωμϋνο και υπογεγραμμϋνο από τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ αυτών.  

Επιςημαύνεται ότι θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται επύςησ το τεχνικό προςωπικό ό οι τεχνικϋσ υπηρεςύεσ, εύτε ανόκουν 

απευθεύασ ςτην επιχεύρηςη του οικονομικού φορϋα εύτε όχι, ιδύωσ οι υπεύθυνοι για τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ και, όταν 

πρόκειται για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, το τεχνικό προςωπικό ό οι τεχνικϋσ υπηρεςύεσ που θα ϋχει ςτη διϊθεςό του ο 

οικονομικόσ φορϋασ για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  

Εφόςον εύναι ςχετικϋσ για την ειδικό ικανότητα ό ικανότητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται ο οικονομικόσ φορϋασ, 

παρακαλεύςθε να ςυμπεριλϊβετε τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τα μϋρη IV και V για κϊθε ϋνα από τουσ 

οικονομικούσ φορεύσ. 

 





 

25 

Δ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανότητα των οπούων δεν ςτηρύζεται ο οικονομικόσ 

φορϋασ  

(Η παρούςα ενότητα ςυμπληρώνεται μόνον εφόςον οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ απαιτούνται ρητώσ από την 

αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα)  

Υπεργολαβικό ανϊθεςη : Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται να αναθϋςει 

οποιοδόποτε μϋροσ τησ ςύμβαςησ ςε τρύτουσ υπό 

μορφό υπεργολαβύασ; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εϊν ναι παραθϋςτε κατϊλογο των προτεινόμενων 

υπεργολϊβων και το ποςοςτό τησ ςύμβαςησ που θα 

αναλϊβουν:  

[…] 

Εϊν η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ζητούν ρητώσ αυτϋσ τισ πληροφορύεσ (κατ' εφαρμογό του 

ϊρθρου 131 παρ. 5 ό εφόςον ο προςφϋρων / υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ  προτύθεται να αναθϋςει ςε 

τρύτουσ υπό μορφό υπεργολαβύασ τμόμα τησ ςύμβαςησ που υπερβαύνει το ποςοςτό του 30% τησ ςυνολικόσ 

αξύασ τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλϋον των πληροφοριών που προβλϋπονται 

ςτην παρούςα ενότητα, παρακαλεύςθε να παρϊςχετε τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ 

ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μϋρουσ και ςύμφωνα με το μϋροσ ΙΙΙ για κϊθε υπεργολϊβο (ό κατηγορύα 

υπεργολϊβων).  
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Μϋροσ III: Λόγοι αποκλειςμού 

Α: Λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσvii 

το ϊρθρο 73 παρ. 1 ορύζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλειςμού: 

4. ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςηviii· 

5. δωροδοκύαix,x· 

6. απϊτηxi· 

7. τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσxii· 

8. νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασxiii· 

9. παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ: Απϊντηςη: 

Τπϊρχει αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εισ 

βϊροσ του οικονομικού φορϋα ό οποιουδόποτε 

προςώπουxv το οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικού, 

διευθυντικού ό εποπτικού του οργϊνου ό ϋχει 

εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 

ελϋγχου ςε αυτό για ϋναν από τουσ λόγουσ που 

παρατύθενται ανωτϋρω (ςημεύα 1-6), ό 

καταδικαςτικό απόφαςη η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν 

από πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει 

οριςτεύ απευθεύασ περύοδοσ αποκλειςμού που 

εξακολουθεύ να ιςχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εϊν ναι, αναφϋρετεxvii: 

α) Ημερομηνύα τησ καταδικαςτικόσ απόφαςησ 

προςδιορύζοντασ ποιο από τα ςημεύα 1 ϋωσ 6 αφορϊ 

και τον λόγο ό τουσ λόγουσ τησ καταδύκησ, 

β) Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ [ ]· 

γ) Εϊν ορύζεται απευθεύασ ςτην καταδικαςτικό 

απόφαςη: 

 

α) Ημερομηνύα:[   ],  

ςημεύο-(-α): [   ],  

λόγοσ(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διϊρκεια τησ περιόδου αποκλειςμού [……] και 

ςχετικό(-ϊ) ςημεύο(-α) [   ] 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων): 

[……][……][……][……]xviii 

ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, ο 

οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα του παρϊ την ύπαρξη 

ςχετικού λόγου αποκλειςμού («αυτοκϊθαρςη»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ  

Πληρωμό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ: 

Απϊντηςη: 

1) Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει όλεσ τισ 

υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την πληρωμό 

φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησxxi, 

ςτην Ελλϊδα και ςτη χώρα ςτην οπούα εύναι τυχόν 

εγκατεςτημϋνοσ ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εϊν όχι αναφϋρετε:  

α) Φώρα ό κρϊτοσ μϋλοσ για το οπούο πρόκειται: 

β) Ποιο εύναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτώθηκε η αθϋτηςη των υποχρεώςεων; 

1) Μϋςω δικαςτικόσ ό διοικητικόσ απόφαςησ; 

- Η εν λόγω απόφαςη εύναι τελεςύδικη και 

δεςμευτικό; 

- Αναφϋρατε την ημερομηνύα καταδύκησ ό ϋκδοςησ 

απόφαςησ 

- ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, εφόςον 

ορύζεται απευθεύασ ςε αυτόν, τη διϊρκεια τησ 

περιόδου αποκλειςμού: 

2) Με ϊλλα μϋςα; Διευκρινόςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει τισ 

υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ 

ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατϊ περύπτωςη, των 

δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την 

καταβολό τουσ ;xxii 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΕΙΥΟΡΕ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΥΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερεύσ 

πληροφορύεσ 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερεύσ 

πληροφορύεσ 

[……] 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη όςον αφορϊ την 

καταβολό των φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό παρϊπτωμα 

Πληροφορύεσ ςχετικϊ με πιθανό 

αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό 

επαγγελματικό παρϊπτωμα 

Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, 

αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ςτουσ τομεύσ του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαύουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εϊν ναι, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα του παρϊ την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλειςμού 

(«αυτοκϊθαρςη»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα που 

λόφθηκαν: […….............] 
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Μϋροσ IV: Κριτόρια επιλογόσ 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια επιλογόσ (ενότητα  ό ενότητεσ Α ϋωσ Δ του παρόντοσ μϋρουσ), ο οικονομικόσ φορϋασ 

δηλώνει ότι:  

α: Γενικό ϋνδειξη για όλα τα κριτόρια επιλογόσ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να ςυμπληρώςει αυτό το πεδύο μόνο ςτην περύπτωςη που η αναθϋτουςα αρχό 

ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει δηλώςει ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ 

που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη, ότι ο οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να ςυμπληρώςει μόνο την Ενότητα a 

του Μϋρουσ ΙV χωρύσ να υποχρεούται να ςυμπληρώςει οποιαδόποτε ϊλλη ενότητα του Μϋρουσ ΙV: 

Εκπλόρωςη όλων των απαιτούμενων κριτηρύων 

επιλογόσ 

Απϊντηςη 

Πληρού όλα τα απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να  παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ ϋχουν 

προςδιοριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην 

πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη.  

Καταλληλότητα Απϊντηςη 

1) Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι εγγεγραμμϋνοσ 

ςτα ςχετικϊ επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ 

μητρώα που τηρούνται ςτην Ελλϊδα ό ςτο κρϊτοσ 

μϋλοσ εγκατϊςταςόσxxv; του: 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων):  

[……][……][……] 

2) Για ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: 

Φρειϊζεται ειδικό ϋγκριςη ό να εύναι ο 

οικονομικόσ φορϋασ μϋλοσ ςυγκεκριμϋνου 

οργανιςμού για να ϋχει τη δυνατότητα να παρϊςχει 

τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ςτη χώρα εγκατϊςταςόσ του 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν ναι, διευκρινύςτε για ποια πρόκειται και 

δηλώςτε αν τη διαθϋτει ο οικονομικόσ φορϋασ:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……] 
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Γ: Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ ϋχουν 

οριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα  ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό 

ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτη διακόρυξη . 

Τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα Απϊντηςη: 

1α) Μόνο για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων: 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου αναφορϊσxxvi, ο 

οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκτελϋςει τα ακόλουθα 

ϋργα του εύδουσ που ϋχει προςδιοριςτεύ: 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη όςον αφορϊ την καλό  

εκτϋλεςη και ολοκλόρωςη των ςημαντικότερων 

εργαςιών διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

Αριθμόσ ετών (η περύοδοσ αυτό προςδιορύζεται ςτη 

ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα 

ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 

διακόρυξη): 

[…] 

Ϊργα: [……] 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ προμηθειών 

και δημόςιεσ ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου αναφορϊσxxvii, ο 

οικονομικόσ φορϋασ ϋχει προβεύ ςτισ ακόλουθεσ 

κυριότερεσ παραδόςεισ αγαθών του εύδουσ που 

ϋχει προςδιοριςτεύ ό ϋχει παρϊςχει τισ 

ακόλουθεσ κυριότερεσ υπηρεςύεσ του εύδουσ 

που ϋχει προςδιοριςτεύ: 

Κατϊ τη ςύνταξη του ςχετικού καταλόγου 

αναφϋρετε τα ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ 

παραλόπτεσ δημόςιουσ ό ιδιωτικούσxxviii: 

Αριθμόσ ετών (η περύοδοσ αυτό προςδιορύζεται ςτη 

ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα 

ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 

διακόρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφ

ό 

ποςϊ ημερομην

ύεσ 

παραλόπτε

σ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει 

το ακόλουθο τεχνικό προςωπικό ό τισ 

ακόλουθεσ τεχνικϋσ υπηρεςύεσxxix, ιδύωσ τουσ 

υπεύθυνουσ για τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ: 

την περύπτωςη δημόςιων ςυμβϊςεων ϋργων, ο 

οικονομικόσ φορϋασ θα μπορεύ να χρηςιμοποιόςει 

το ακόλουθο τεχνικό προςωπικό ό τισ ακόλουθεσ 

τεχνικϋσ υπηρεςύεσ για την εκτϋλεςη του ϋργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικόσ φορϋασ χρηςιμοποιεύ τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβϊνει τα 

ακόλουθα μϋτρα για την διαςφϊλιςη τησ 

ποιότητασ και τα μϋςα μελϋτησ και ϋρευνασ που 

διαθϋτει εύναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα μπορεύ να εφαρμόςει 

τα ακόλουθα ςυςτόματα διαχεύριςησ τησ 

αλυςύδασ εφοδιαςμού και ανύχνευςησ κατϊ την 

εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ: 

[....……] 

5) Για ςύνθετα προώόντα ό υπηρεςύεσ που θα 

παραςχεθούν ό, κατ’ εξαύρεςη, για προώόντα ό 

υπηρεςύεσ που πρϋπει να ανταποκρύνονται ςε 

κϊποιον ιδιαύτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ θα επιτρϋπει τη διενϋργεια 

ελϋγχωνxxx όςον αφορϊ το παραγωγικό δυναμικό 

ό τισ τεχνικϋσ ικανότητεσ του οικονομικού φορϋα 

και, εφόςον κρύνεται αναγκαύο, όςον αφορϊ τα 

μϋςα μελϋτησ και ϋρευνασ που αυτόσ διαθϋτει 

καθώσ και τα μϋτρα που λαμβϊνει για τον ϋλεγχο 

τησ ποιότητασ; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τύτλοι ςπουδών και  
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επαγγελματικών προςόντων διατύθενται από: 

α) τον ύδιο τον πϊροχο υπηρεςιών ό τον εργολϊβο, 

και/ό (ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ που ορύζονται 

ςτη ςχετικό πρόςκληςη ό διακόρυξη ό ςτα ϋγγραφα 

τησ ςύμβαςησ) 

β) τα διευθυντικϊ ςτελϋχη του: 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα μπορεύ να εφαρμόζει 

τα ακόλουθα μϋτρα περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ: 

[……] 

8) Σο μϋςο ετόςιο εργατοώπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορϋα και ο αριθμόσ των 

διευθυντικών ςτελεχών του κατϊ τα τελευταύα τρύα 

ϋτη όταν τα εξόσ:  

Ϊτοσ, μϋςο ετόςιο εργατοώπαλληλικό προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ϊτοσ, αριθμόσ διευθυντικών ςτελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα ϋχει ςτη διϊθεςό του 

τα ακόλουθα μηχανόματα, εγκαταςτϊςεισ και 

τεχνικό εξοπλιςμό για την εκτϋλεςη τησ 

ςύμβαςησ: 

[……] 

10) Ο οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται, να 

αναθϋςει ςε τρύτουσ υπό μορφό 

υπεργολαβύασxxxi το ακόλουθο τμόμα (δηλ. 

ποςοςτό) τησ ςύμβαςησ: 

[....……] 

11) Για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ προμηθειών : 

Ο οικονομικόσ φορϋασ θα παρϊςχει τα απαιτούμενα 

δεύγματα, περιγραφϋσ ό φωτογραφύεσ των 

προώόντων που θα προμηθεύςει, τα οπούα δεν 

χρειϊζεται να ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικϊ 

γνηςιότητασ· 

Κατϊ περύπτωςη, ο οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει 

περαιτϋρω ότι θα προςκομύςει τα απαιτούμενα 

πιςτοποιητικϊ γνηςιότητασ. 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ προμηθειών: 

Μπορεύ ο οικονομικόσ φορϋασ να προςκομύςει τα 

απαιτούμενα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ 

από επύςημα ινςτιτούτα ελϋγχου ποιότητασ ό 

υπηρεςύεσ αναγνωριςμϋνων ικανοτότων, με τα 

οπούα βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προώόντων, επαληθευόμενη με παραπομπϋσ ςτισ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ό ςε πρότυπα, και τα οπούα 

ορύζονται ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη 

ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτη 

διακόρυξη; 

Εϊν όχι, εξηγόςτε τουσ λόγουσ και αναφϋρετε ποια 

ϊλλα αποδεικτικϊ μϋςα μπορούν να 

προςκομιςτούν: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 
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Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……] 
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Δ: υςτόματα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςυςτόματα διαςφϊλιςησ ποιότητασ 

και/ό τα πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ ϋχουν ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα 

φορϋα ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

Συςτόματα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 

Απϊντηςη: 

Θα εύναι ςε θϋςη ο οικονομικόσ φορϋασ να 

προςκομύςει πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ 

από ανεξϊρτητουσ οργανιςμούσ που βεβαιώνουν 

ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ προςβαςιμότητασ για 

ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ; 

Εϊν όχι, εξηγόςτε τουσ λόγουσ και διευκρινύςτε 

ποια ϊλλα αποδεικτικϊ μϋςα μπορούν να 

προςκομιςτούν όςον αφορϊ το ςύςτημα 

διαςφϊλιςησ ποιότητασ: 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……] 

Θα εύναι ςε θϋςη ο οικονομικόσ φορϋασ να 

προςκομύςει πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ 

από ανεξϊρτητουσ οργανιςμούσ που βεβαιώνουν 

ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα ςυςτόματα ό πρότυπα 

περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ; 

Εϊν όχι, εξηγόςτε τουσ λόγουσ και διευκρινύςτε 

ποια ϊλλα αποδεικτικϊ μϋςα μπορούν να 

προςκομιςτούν όςον αφορϊ τα ςυςτόματα ό 

πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ: 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……] 
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Μϋροσ VI: Σελικϋσ δηλώςεισ 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι τα ςτοιχεύα που ϋχω αναφϋρει ςύμφωνα με τα μϋρη Ι – IV ανωτϋρω 

εύναι ακριβό και ορθϊ και ότι ϋχω πλόρη επύγνωςη των ςυνεπειών ςε περύπτωςη ςοβαρών ψευδών δηλώςεων. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι εύμαιςε θϋςη, κατόπιν αιτόματοσ και χωρύσ καθυςτϋρηςη, να 

προςκομύςω τα πιςτοποιητικϊ και τισ λοιπϋσ μορφϋσ αποδεικτικών εγγρϊφων που αναφϋρονταιxxxii, εκτόσ εϊν : 

α) η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει τη δυνατότητα να λϊβει τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ απευθεύασ με 

πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό διατύθεται δωρεϊνxxxiii. 

β) η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχουν όδη ςτην κατοχό τουσ τα ςχετικϊ ϋγγραφα. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ δύδω επιςόμωσ τη ςυγκατϊθεςό μου ςτ... [προςδιοριςμόσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 

αναθϋτοντα φορϋα, όπωσ καθορύζεται ςτο μϋροσ Ι, ενότητα Α], προκειμϋνου να αποκτόςει πρόςβαςη ςε δικαιολογητικϊ 

των πληροφοριών τισ οπούεσ ϋχω υποβϊλλει ςτ... [να προςδιοριςτεύ το αντύςτοιχο μϋροσ/ενότητα/ςημεύο] του παρόντοσ 

Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλώςησ για τουσ ςκοπούσ τ... [προςδιοριςμόσ τησ διαδικαςύασ προμόθειασ: 

(ςυνοπτικό περιγραφό, παραπομπό ςτη δημοςύευςη ςτον εθνικό τύπο, ϋντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμόσ 

αναφορϊσ)]. 

 

Ημερομηνύα, τόποσ και, όπου ζητεύται ό εύναι απαραύτητο, υπογραφό(-ϋσ): [……]    
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i

 

 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρώ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρώ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρώ και/ή το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, 

για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 

και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 

τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 

ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ 

τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
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xxiii

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxvi
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxvii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxviii
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxix
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο 

μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xxx
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xxxi
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 

κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




