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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                        ΑΡ. ∆ΙΑΚ. : Φ 119/2015       
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»     
∆ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114     Αθήνα, 20/10/15 
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα 
Πληροφορίες: Ιωάννα Πολυχρονίδου 
Τηλέφωνο: 213-2088226 
Fax: 213-2088716 
E-mail: polyxronidou@hippocratio.gr 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ  ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Φ119/2015) 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μεγαλύτερη Προσφορά 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 4/11/15 

Ηµέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 11:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
CPV 42933300-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ   
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
To πλήρες κείµενο της διακήρυξης είναι αναρτηµένο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr 
Η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 4-11-2015 ηµέρα Τετάρτη και  ώρα 
10:00 π.µ. 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α’/22-3-94) και ιδίως το άρθρο 24 σχετικά µε την παρακράτηση 
φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/01-02-1995) ‘Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων’, όπως ισχύει. 
3. Το Ν.2955/2001  (ΦΕΚ  256/Α’/02-11-2001)  «Προµήθειες  Νοσοκοµείων  και  λοιπών 
µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
4. Το Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 256/Α′/02.03.2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
5. Το  Ν.3329/2005  (ΦΕΚ  81/Α’/04-04-2005)  «Εθνικό  Σύστηµα  Υγείας  και  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
6. Το   Ν.  3527/2007   (ΦΕΚ   25/Α΄/09-02-2007)   «Κύρωση   συµβάσεων   υπέρ   νοµικών 
προσώπων  εποπτευόµενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και 
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α’/18-06-2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει. 

9. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως 
ισχύει. 
10. Τον Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α’/03-08-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση 
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» όπως ισχύει. 
11. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/02.03.2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
12. Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου µέσω σύµβασης. 
13. Την αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Απόφαση Υ.Υ.Κ.Α.(ΦΕΚ 2718/08.10.12 τ. Β) –
«Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και άλλες 
διατάξεις» 
14. Την αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/34824 Απόφαση (ΦΕΚ 3402/31.12.13 τ. Β) «Απλούστευση και 
Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας 
Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών 
(Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονοµικής ∆ιάταξης» 
15. Το µε αρ. πρωτ. 308688/28.09.2015 του Τµήµατος Χορήγησης αδειών Κ.Υ.Ε. ∆/νσης 
Εµπορίου και Ανάπτυξης ∆ήµου Αθηναίων 
16. Το Π.∆. 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.∆.∆. προµηθειών, µισθώσεων και 
εκµισθώσεων εν γένει αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και 
εκτελέσεως εργασιών» 
17. Τη µε αρ. πρωτ. 12564/25.08.2015 ∆ιαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
εγκατάσταση Αυτόµατου Πωλητή Τυποποιηµένων Προϊόντων 

   18. Την υπ’ αριθ. 28/30.07.2015 (Θέµα 14ο) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, µε την  
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Πρόχειρου Πλειοδοτικού  ∆ιαγωνισµού για την εγκατάσταση 
«ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», στο Παράρτηµα του 
Νοσοκοµείου 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, µε κατάθεση γραπτών και 
σφραγισµένων προσφορών, για την εγκατάσταση «ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», στο Παράρτηµα του Νοσοκοµείου που 
στεγάζεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 108, Τ.Κ. 11527-Αθήνα και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη µεγαλύτερη προσφορά (Φ119/15). 
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2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

4.11.2015 Τετάρτη 11:00 π.µ. 

 
 Οι προσφορές κατατίθενται µέχρι την 4.11.2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 µ.µ., στο ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκοµείου, όπου πρωτοκολλούνται. 
Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες 
και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους της ∆ιακήρυξης. 
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντων, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.∆. 118/2007 και ειδικότερα:  
1.Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύµφωνα µε το 
διεθνές πρότυπο EN ISO ή ισοδύναµο.  

2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 
δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόµενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Π.∆. 
118/2007.  

3.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 
δηλώνεται ότι:  
3.1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  
3.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  
3.3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή µέρος της προµήθειας  
3.4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
3.5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.  
3.6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 
 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του 
προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή που 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 
κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο Π.∆. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα 
αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
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“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να µονογράφεται από τον υποψήφιο προµηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το 
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.  
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
 2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.  
 2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού, καθώς και το τµήµα του έργου για το 
οποίο υποβάλλεται προσφορά.  
 2.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα  
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 
τα εξής:  
   3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».  
   3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
  3.3. TA  OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
   3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
   3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου 
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 
αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και 
που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  
5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση 
οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον 
δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.  
6. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων 
ειδών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.  
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 
όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 
Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον 
προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η 
οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη 
συνέχεια της αξιολόγησης.  
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
9. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί 
νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του 
είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.  
10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, 
ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 
ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης.  
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Ο Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης,  όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται.  
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται 
στη συνέχεια. Οι Προσφέροντες συµπεριλαµβάνουν, επί ποινή αποκλεισµού, υπό µορφή παραρτήµατος, τις 
παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση:  
Α) Προσφερόµενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Β) Συµπληρωµένους τους πίνακες Συµµόρφωσης.  
Α) Προσφερόµενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Η ενότητα Προσφερόµενα είδη  πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή των προσφεροµένων ειδών & τις τεχνικές 
προδιαγραφές τους.  Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαµβάνει υλικό τεκµηρίωσης για τα 
προσφερόµενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των 
απαιτήσεων της διακήρυξης. 
      (α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, 
την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της.  
      (β) Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική 
µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  
Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται 
ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  
Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα αναφέρεται επί ποινή απόρριψης ο κωδικός εµπορίου του 
προσφερόµενου είδους καθώς και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ, αν υπάρχει.  
Επίσης να συµπεριλαµβάνεται έγγραφη δέσµευση για την εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού καθώς και ενός υπαλλήλου της ΒΙΤ του Νοσοκοµείου. 
Β) Πίνακες συµµόρφωσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Οι πίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά, συµπληρωµένοι 
σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να 
ακολουθήσει:  
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συµπληρωθεί ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό 
αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συµµόρφωση προς αυτόν, θεωρούµενο ως απαράβατο όρο 
σύµφωνα µε την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ » σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη µορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που 
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 
αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.  
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η 
οποία θα περιλαµβάνει αριθµηµένα αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του 
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που 
κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή 
της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων της.  
5. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 
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φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η 
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή . 
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι 
µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται µετά το πέρας του διαγωνισµού και δεν 
αποσφραγίζονται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & 
Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του 
αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, οργάνου.  
 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή 
πρόσκληση εκτός αν λόγω εργασίας των µελών της επιτροπής (επειδή είναι Νοσοκοµείο) αποφασισθεί  
διαφορετική ηµεροµηνία & ώρα αποσφράγισης. Η νέα ηµεροµηνία αποσφράγισης ανακοινώνεται στους 
ενδιαφεροµένους τηλεφωνικά ή µε φαξ.  Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µονογράφονται δε 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι 
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται. 
2.Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν αυθηµερόν µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για τους συµµετέχοντες που πληρούσαν τους όρους των 
δικαιολογητικών Συµµετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση, µονογράφονται 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή, παραδίδεται στην Υπηρεσία (Γρ. Προµηθειών) και αποσφραγίζονται 
σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική 
ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 
3.Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του διαγωνισµού. 
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισµό ή οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόµιµο παραστατικό εκπροσώπησης. 
Ως ελάχιστο όριο της προσφοράς και συγκεκριµένα ποσοστό επί των πωλήσεων µηνιαίως, ορίζεται το 16% 
επί των ακαθάριστων εσόδων. 
Το διαλαµβανόµενο στην προσφορά και σύµβαση ποσοστό (µηνιαίως) παραµένει σταθερό και αµετάβλητο 
καθ’ όλη την διάρκεια της συµβάσεως. Ο µισθωτής δεν δικαιούται µείωση του µισθώµατος από την 
κατακύρωση της πλειοδοσίας και εφεξής. 
 Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή που θέτουν όρο 
αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει ∆ηµόσια  
4. Οι τιµές είναι δεσµευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
5. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής 
υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, 500,00€ .  
6. Ισχύς προσφοράς 120 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.∆. 118/07 περί προµηθειών.  
8. Το µίσθωµα υπέρ του Νοσοκοµείου θα καταβάλλεται  µηνιαίως σε €.  
Η καταµέτρηση των πωλήσεων θα γίνεται κάθε µήνα, σε µέρα και ώρα που θα οριστεί, ενώπιον επιτροπής 
του Νοσοκοµείου. Το Νοσοκοµείο θα ορίσει τριµελή επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι: 

• η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της σύµβασης 
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• η σύνταξη, κάθε µήνα, πρακτικού καταµέτρησης των εισπράξεων, στη συνέχεια θα καταχωρούνται 
σε βιβλίο που θα υπογράφουν τα µέλη της επιτροπής και ο µισθωτής ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του.  

 Η εταιρεία υποχρεούται στην κατάθεση του αναγραφόµενου στο πρακτικό ποσού στο Ταµείο του 
Νοσοκοµείου, την ίδια ή το αργότερο την επόµενη της καταµέτρησης εργάσιµη ηµέρα. 
Η καθυστέρηση καταβολής του ποσοστού  επί των εισπράξεων ή καταβολή ποσοστού µικρότερου του 
προβλεπόµενου, συνεπάγεται αποµάκρυνση του αυτόµατου πωλητή χωρίς καµία επιβάρυνση του 
Νοσοκοµείου. 
Το Νοσοκοµείο δύναται κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης της ∆ιοικήσεως να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση 
αφού προηγηθεί ενηµέρωση του πλειοδότη - µισθωτή τρεις (3) τουλάχιστον µήνες προ της λύσεως της 
σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Π.∆. 715/79 (Α’ 212). 
9. Η διάρκεια της σύµβασης είναι για ένα έτος µε δικαίωµα παράτασης ενός έτους µε τη σύµφωνη γνώµη του 
πλειοδότη και κατόπιν απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου .  
10. Η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί:  
             1. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου: http://www.hippocratio.gr 
             2. Στην ιστοσελίδα του ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr 
             3.Στην ιστοσελίδα  http://www.eprocurement.gov.gr 
                                                                                  
 

 
 
 

                                                                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΘΗΝΩΝ 

 που στεγάζεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 108, Τ.Κ. 11527-Αθήνα 
ΟΡΙΣΜΟΣ: Αυτόµατοι πωλητές τροφίµων ή ποτών είναι µηχανήµατα, τα οποία αφού τεθούν σε 
λειτουργία µε κέρµα, διαθέτουν αυτόµατα ορισµένα είδη τροφίµων ή ποτών, όπως είναι τα 
ζαχαρώδη προϊόντα, οι ξηροί καρποί, τα αναψυκτικά ποτά, τα ζεστά ή κρύα ροφήµατα, τοστ  κτλ. 
(Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΦΕΚ-528/Β/83). 
ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 
Ο αυτόµατος πωλητής θα διαθέτει προς πώληση αναψυκτικά, χυµούς, νερά και snacks. 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 
Ύψος : Να µην υπερβαίνει τα 190 cm 
Πλάτος: Να µην υπερβαίνει τα 100 cm 
Βάθος : Να µην υπερβαίνει τα 100 cm 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 
Τάση λειτουργίας: 230V AC 
Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 
1. Ο αυτόµατος πωλητής θα είναι καινούργιος, θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, θα 
διαθέτει  πιστοποιητικό καταλληλότητας σύµφωνα µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE) 
και δε θα φέρει διαφηµίσεις. 
2. Η προµηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας και βεβαίωση του ΕΦΕΤ ή άλλου 
αρµόδιου φορέα ή Πιστοποιητικό ISO 22000: 2005 εκδοθέν από εταιρεία εξουσιοδοτηµένη από το 
Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.∆) από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι οι επιχειρήσεις 
τροφίµων εργάζονται µε βάση τις αρχές του Συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων 
Σηµείων Ελέγχου(HACCP), όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 487/2000 των Υπουργών Εθνικής 
Οικονοµίας,  Ανάπτυξης και ∆ικαιοσύνης και τους Κανονισµούς 178/2002 και 852/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  
3. Όλες οι προµηθεύτριες εταιρείες που παρασκευάζουν τα τρόφιµα που θα τροφοδοτούν τον 
αυτόµατο πωλητή θα πρέπει να εφαρµόζουν το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 22000: 
2005. 
4. Οι εταιρείες που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υγειονοµική και τεχνική καταλληλότητα του αυτόµατου 
πωλητή και την πιστοποίησή του κατά ISO 22000:2005 
5. Το µηχάνηµα του αυτόµατου πωλητή θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να αποφεύγεται 
δηµιουργία γωνιών, εσοχών και κενών χώρων έτσι ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισµός του. 
6. Το µηχάνηµα του αυτόµατου πωλητή θα διαθέτει ισχυρή µόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων του 
από την υγρασία και σύστηµα ασφαλείας για τυχόν διαρροές ηλεκτρικού ρεύµατος (ρελέ 
διαρροής). 
7. Το µηχάνηµα του αυτόµατου πωλητή θα διαθέτει µεγάλη χωρητικότητα προϊόντων, διπλά 
κρύσταλλα ασφαλείας και κατάλληλο φωτισµό.  
8. Το όργανο µέτρησης της θερµοκρασίας του θαλάµου συντήρησης του µηχανήµατος του 
αυτόµατου πωλητή θα είναι τοποθετηµένο σε σηµείο θα που επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση της 
ένδειξής του και ο αισθητήρας αυτού  θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος στο θερµότερο σηµείο του 
ψυκτικού θαλάµου. 
9. Η θερµοκρασία συντήρησης τροφίµων του αυτόµατου πωλητή θα κυµαίνεται µεταξύ 0-8°C. 
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10. Οι επιφάνειες επαφής µε τα τρόφιµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από λείο, µη τοξικό 
υλικό. 
11. Οι επιφάνειες επαφής µε τα τρόφιµα του µηχανήµατος θα πρέπει να καθαρίζονται και να 
απολυµαίνονται µετά από κάθε ανεφοδιασµό, ενώ κάθε µήνα θα πρέπει να γίνεται λεπτοµερής 
καθαρισµός του µηχανήµατος. 
12. Όλα τα προς διάθεση αναψυκτικά, χυµοί, νερά και snacks του αυτόµατου πωλητή θα είναι 
συσκευασµένα ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επιµόλυνσης. 
13. Θα πρέπει να γίνονται τακτικοί  έλεγχοι (τουλάχιστον 4 την εβδοµάδα) για την αποµάκρυνση 
των αλλοιωµένων τροφίµων. 
14. Ο ανεφοδιασµός και η κατανάλωση των τροφίµων θα γίνεται σύµφωνα µε την αρχή FIFO (First 
In, First Out) δηλαδή όποιο εισέρχεται νωρίτερα στο µηχάνηµα θα εξέρχεται νωρίτερα. 
14. Το µηχάνηµα του αυτόµατου πωλητή θα πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση του. 
15. Στην πρόσοψη του µηχανήµατος θα υπάρχουν αναρτηµένες οι οδηγίες χρήσης του µε 
ευανάγνωστους χαρακτήρες και απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα, ενώ σε εµφανές σηµείο πάνω 
στο µηχάνηµα θα είναι αναρτηµένο τα στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρεία (επωνυµία, 
διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ.) 
16. Το µηχάνηµα θα λειτουργεί µε ηλεκτρονικό κερµατοδέκτη που δέχεται κέρµατα των 0,05, 0,10, 
0,20, 0,50, 1,00, 2,00 € και θα επιστρέφει αντίστοιχα ρέστα.  
17. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα κατατεθεί αναλυτικό τιµοκατάλογο των προϊόντων που διαθέτει η 
εταιρεία και δήλωση της χώρας προέλευσης των προσφερόµενων ειδών µαζί µε την προσφορά του 
αυτόµατου πωλητή. Θα προτιµηθούν προϊόντα ευρέως γνωστά στην ελληνική αγορά. 
18. Το κόστος εγκατάστασης και τοποθέτησης του µηχανήµατος του αυτόµατου πωλητή θα 
καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο, µε δεδοµένη την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος από το 
Νοσοκοµείο κοντά στο σηµείο τοποθέτησής του. 
19. Ο ανάδοχος θα παρέχει τη συντήρηση, τον καθαρισµό και την τεχνική κάλυψη του 
µηχανήµατος του αυτόµατου πωλητή .Σε περίπτωση βλάβης υποχρεούται εντός (24) ωρών από την 
ειδοποίηση να αποκαταστήσει τη βλάβη αυτών καµία επιβάρυνση του Νοσοκοµείου. 
20. Ο ανεφοδιασµός του µηχανήµατος θα γίνεται κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου 
λειτουργίας των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και 365 µέρες το χρόνο. 
21. Η ηµεροµηνία λήξης των προϊόντων θα είναι τυπωµένη πάνω στη συσκευασία και όχι µε 
αυτοκόλλητο και θα είναι ευανάγνωστη στους πελάτες. 
22. Οι εταιρείες που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση από 
την οποία προκύπτει ότι τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα ψυγεία των αυτόµατων 
πωλητών είναι ελεύθερα καδµίου (Cd) 
23. Οι εταιρείες που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να περιλαµβάνουν απαραίτητα 
στην προσφορά τους αναλυτική κατάσταση στην οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο εξοπλισµός 
τον οποίο  προτίθεται να εγκαταστήσουν, η οποία θα συνοδεύεται από σύντοµη και σαφή 
περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο προτίθεται να υλοποιήσει τη σύµβαση (κατάλληλη 
διαµόρφωση σηµείου τοποθέτησης του µηχανήµατος, τήρηση κανόνων υγιεινής, πρόγραµµα 
λεπτοµερούς καθαρισµού του αυτόµατου πωλητή κλπ.) ώστε να κριθεί εάν τα προσφερόµενα 
µηχανήµατα είναι κατάλληλα προς χρήση υπό τις ειδικές συνθήκες του Νοσοκοµείου καθώς κι εάν 
µπορούν να καλύψουν σε επάρκεια τις ανάγκες του κοινού όλο το 24ωρο. 
24. Στην προσφορά να αναφέρεται αν υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής νέων ειδών κατόπιν 
αιτήµατος του Νοσοκοµείου αλλά και η δυνατότητα ανανέωσης των ειδών από την εταιρεία 
κατόπιν συνεννόησης  µε το Νοσοκοµείο. 

ΛΙΣΤΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΩΛΗΤΗ  
Αναψυκτικά σε αλουµινένια κουτάκια των 330ml ή σε συσκευασία pet των 500ml 
• Τύπου cola και cola light 
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• Πορτοκαλάδα 
• Λεµονάδα 
• Σόδα και Tonic 
• Γκαζόζα 
• Τσάι κρύο 

Χυµοί φρούτων σε συσκευασία pet των 250ml 
Εµφιαλωµένο φυσικό µεταλλικό νερό σε φιάλη pet των 500ml 
Αλµυρά σνακς σε διάφορες γεύσεις 
• Κράκερς 
• Τσιπς 
• Κριτσίνια 
• Παξιµάδια 

Γλυκά σνακς  
• Μπάρες δηµητριακών 
• Παστέλι 

Αρτοσκευάσµατα 
• Σάντουιτς 
• Κρουασάν (σοκολάτα, µαρµελάδα) µικρό – µεγάλο 
• Τσουρεκάκι, ατοµικό κέικ 

Σοκολατοειδή 
• Σοκολάτες διάφορες 
• Γκοφρέτες διάφορες 
• Πουράκια 
• Μπισκότα διάφορα 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει τον χώρο που θα του επιτραπεί για την 
εγκατάσταση του αυτόµατου πωλητή αποκλειστικά και µόνο για τη λειτουργία αυτού σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύµβασης που θα καταρτιστεί µετά την 
κατακύρωση. 
2. Απαγορεύεται αυστηρά: 
α) Η διάθεση µέσω του αυτόµατου πωλητή άλλων ειδών (οινοπνευµατωδών ποτών, τσιγάρων, 
ποτών κλπ) εκτός από αυτά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
β) Η διατήρηση άλλων αντικειµένων στο χώρο τοποθέτησης του αυτόµατου πωλητή ,εκτός από το 
κατάλληλο δοχείο για την απόρριψη φιαλών, κυπέλων µιας χρήσεως κλπ. 
γ) Η ανάρτηση ή τοιχοκόλληση στο χώρο που είναι εγκατεστηµένος ο αυτόµατος πωλητής 
διαφηµίσεων ή ανακοινώσεων χωρίς την άδεια του αρµοδίου οργάνου ∆ιοίκησης. 
3. Σε περιπτώσεις που για κάποια από τα ανωτέρω είδη ορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης  ή 
άλλη Αρµόδια Αρχή ενδεικτικές τιµές διάθεσης των ειδών αυτών, δε µπορεί να είναι ανώτερες από 
τις ενδεικτικές όπως αυτές αναπροσαρµόζονται κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πωλούµενα είδη θα διατηρούνται εντός του 
µηχανήµατος και θα διατίθενται καλά συντηρηµένα και σε άριστη ποιότητα. Ο Ανάδοχος θα έχει 
επίσης την υποχρέωση να διατηρεί µε δική του αποκλειστικά ευθύνη τον αυτόµατο πωλητή σε 
καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρό ώστε να αποφεύγεται η µόλυνση των διατιθέµενων ειδών και 
η παρουσία εντόµων η άλλων επιβλαβών οργανισµών. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τα 
χρησιµοποιούµενα µέσα αποθήκευσης και µεταφοράς. 
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλης διευθέτησης του χώρου πλησίον 
του αυτόµατου πωλητή, ώστε να απορρίπτονται σε δοχείο προοριζόµενο για το σκοπό αυτό οι 
συσκευασίες των αναλωθέντων ειδών (κενές φιάλες, µεταλλικά κουτιά, χαρτιά συσκευασίας κλπ) 
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6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε τακτά χρονικά διαστήµατα να πραγµατοποιεί ελέγχους για την 
διασφάλιση σωστής ανακύκλωσης των συσκευασιών των τροφίµων, καθώς και για την 
αποµάκρυνση των αλλοιωµένων τροφίµων. 
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται γενικά να συµµορφώνεται επακριβώς ως προς τη λειτουργία, τη 
συντήρηση, τον καθορισµό και τον ανεφοδιασµό του αυτόµατου πωλητή προς τις διατάξεις της υπ 
αριθµ.487/21-9-2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Υγιεινή των τροφίµων σε συµµόρφωση προς 
την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου»(Φ.Ε.Κ.Β 1219/4-10-2000),όπως ισχύει, της υπ. αριθµ. 
ΑΙΒ/8577/1983 Υγειονοµικής διάταξης (ΦΕΚ Β 526/24/9-1983),όπως ισχύει, καθώς και ως προς 
κάθε άλλη συναφή υγειονοµική, αγορανοµική ή άλλη σχετική διάταξη, είναι δε ο µόνος υπεύθυνος 
για την τήρηση αυτών απέναντι σε κάθε δηµόσια αρχή ή τους καταναλωτές. Οφείλει επίσης να 
δέχεται απροφάσιστα και να διευκολύνει σε οποιοδήποτε χρόνο τους διενεργούµενους ελέγχους. Ο 
καθαρισµός και η µέθοδος απολύµανσης των αυτόµατων πωλητών θα είναι κάθε φορά η 
ενδεδειγµένη και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει ο κατασκευαστής αλλά οπωσδήποτε να 
διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων και αναψυκτικών. 
8. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας, υγιεινής και ασφάλειας του 
Νοσοκοµείου µε βάση τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου που 
είναι αρµόδια για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής εντός των χώρων αυτού. 
9. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υφίσταται µόνος αυτός τις έννοµες συνέπειες για 
ενδεχόµενη πρόκληση βλάβης στην υγεία των ασθενών, των συνοδών, του προσωπικού και των 
επισκεπτών του Νοσοκοµείου που οφείλεται στην κατανάλωση επικίνδυνων, επιβλαβών και γενικά 
ακατάλληλων ειδών µέσω του αυτόµατου πωλητή. 
10. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την καθηµερινή 24ωρη λειτουργία του αυτόµατου πωλητή, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. Ο ανεφοδιασµός του µηχανήµατος γίνεται κατά τη 
διάρκεια του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου. Τυχόν βλάβη του 
µηχανήµατος θα αποκαθιστάται από τον ανάδοχο εντός µίας εργάσιµης µέρας από την ειδοποίηση 
του. 
11. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το αναγκαίο ειδικευµένο προσωπικό για την 
εκτέλεση για την εκτέλεση της σύµβασης έναντι του οποίου θα είναι ο µόνος και αποκλειστικός 
υπεύθυνος όσον αφορά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία. 
12. Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί: 

• Πρόγραµµα καθαριότητας µε αντίστοιχη εκπαίδευση προσωπικού. 
• ∆ελτίο τήρησης προγράµµατος καθαριότητας (checklist) και τις ηµεροµηνίες καθαρισµού. 
• Αρχείο θερµοκρασιών λειτουργίας του αυτόµατου πωλητή (όπου απαιτείται) 
• Σύστηµα ιχνηλασιµότητας ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσει την προσέλευση, τον αριθµό 

παρτίδας, την ηµεροµηνία λήξης όλων των τροφίµων που προσφέρονται στον αυτόµατο 
πωλητή. 

13. Το Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί στο µηχάνηµα από 
οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά σεισµό, πληµµύρα, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή 
λειτουργία σωληνώσεων ή άλλο λόγο καθώς και για ζηµιές έναντι των κινδύνων που 
προαναφέρθηκαν, καθώς και για την αστική ευθύνη του για ζηµιές προξενούµενες στο Νοσοκοµείο 
ή σε τρίτους εξαιτίας του µηχανήµατος. 
14. Το µηχάνηµα καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό αντικείµενο απαραίτητο για τη λειτουργία του 
αυτόµατου πωλητή αποτελούν  περιουσιακά στοιχεία του Αναδόχου, ο οποίος κατά τη λήξη ή καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύµβασης, οφείλει να αποσυνδέσει τις παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος 
µε προσοχή και να αποµακρύνει το µηχάνηµα µε δική του ευθύνη από το χώρο του Νοσοκοµείου. 
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15. Εάν παρά ταύτα ο ανάδοχος αδρανήσει, το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα, κατόπιν 
προηγούµενης έγγραφης ειδοποίησης να αποσυνδέσει το µηχάνηµα και να το µεταφέρει προς 
φύλαξη σε άλλο χώρο. Η δαπάνη που προκαλείται από αυτή την αιτία θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης, να εξασφαλίσει µε δική του 
αποκλειστικά µέριµνα την  απαιτούµενη διοικητική άδεια για την εγκατάσταση και λειτουργία του 
αυτόµατου πωλητή. Αντίγραφο της άδειας  θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Προµηθειών του 
Νοσοκοµείου. ∆εν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία ο αυτόµατος πωλητής πριν από τη λήψη της 
σχετικής άδειας. Μαζί µε την άδεια θα πρέπει να κατατεθεί και η κάτοψη του χώρου τοποθέτησης. 
17. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει για οιονδήποτε λόγο και αιτία, µείωση του 
καταβαλλόµενου υπέρ του Νοσοκοµείου µισθώµατος από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού και εφεξής. 
18. Απαγορεύεται η µερική ή ολική µίσθωση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης 
του σε τρίτους καθώς και η διάθεση µέσω αυτών ειδών άλλων από αυτά που περιγράφονται στην 
παρούσα διακήρυξη. 
19. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να διενεργεί ελέγχους οποτεδήποτε µέσω των αρµοδίων 
οργάνων του για να εξακριβώνει την κατάσταση του µηχανήµατος την τήρηση των κανόνων καλής 
λειτουργίας του, την ποιότητα και καθαριότητα των διατιθέµενων ειδών, τις συνθήκες συντήρησης 
και γενικά την συµµόρφωση του Αναδόχου προς τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Τα 
δείγµατα που θα λαµβάνονται στο πλαίσιο ελέγχου θα στέλνονται σε πιστοποιηµένα εργαστήρια. 

………………………………………………………………………………………………... 
Το Νοσοκοµείο δεν φέρει καµιά ευθύνη για ενδεχόµενες ζηµιές που θα προκληθούν από τη χρήση 
του αυτόµατου πωλητή. Οµοίως δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για τυχόν πραγµατικά ή νοµικά 
ελαττώµατα των αυτόµατων πωλητών. 
Ο πλειοδότης κατά την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να έχει ασφάλιση Αστικής ευθύνης 
απέναντι σε τρίτους. Αντικείµενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του 
πλειοδότη έναντι οποιονδήποτε τρίτων και η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει 
αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµίες σε 
πρόσωπα, πράγµατα ακίνητα ή κινητά, που προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης εξ΄ 
αιτίας ή αφορµή αυτής. 
Κατά τη λήξη του συµφωνητικού, ο πλειοδότης-µισθωτής είναι υποχρεωµένος να 
αποδώσει τον χώρο στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο 
που θα συντάξει η υπηρεσία. 
Ο πλειοδότης οφείλει, πριν αποδώσει τον χώρο τοποθέτησης του αυτόµατου πωλητή, να 
αποκαταστήσει µε έξοδά του τυχόν φθορές που θα έχουν προκληθεί από υπαιτιότητά του και τις 
οποίες θα διαπιστώσει και θα υποδείξει σ’ αυτόν για αποκατάσταση, η Τεχνική Υπηρεσία. 
Η παράβαση από τον µισθωτή - πλειοδότη και ενός µόνο όρου της σύµβασης αποτελεί λόγω 
έξωσής του, επιφέρει την υπέρ του Νοσοκοµείου κατάπτωση λόγο 
ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως και την αποβολή του πλειοδότη-εκµισθωτή από 
τον χώρο χωρίς δικαστική παρέµβαση.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

    

ΑΔΑ: Ω09Δ4690ΩΣ-Ω1Ψ


		2015-10-22T10:29:58+0300
	Athens




