
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Φ 262/14
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ                                                
Τηλέφωνο: 213-2088715
Fax: 213-2088530
e-mail: prom@hippocratio.gr 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  «ΠΑΡΟΧΗΣ  ΓΕΥΜΑΤΩΝ»  ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ  (3)  ΜΗΝΕΣ,  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΔΥΟ  (2)  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΜΗΝΕΣ,  ΚΑΤΟΠΙΝ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ 50.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ (262/14)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαπραγμάτευση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 07-04-2014

Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ 
Ώρα: 11:00

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΓΕΥΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ
ΤΡΕΙΣ  (3)  ΜΗΝΕΣ,  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΔΙΜΗΝΗΣ   ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 50.000,00€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 55320000-9
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
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  07-04-2014  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και  ώρα
10:30π.μ.

Έχοντας υπόψη:
1.Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών  θεμάτων ΄΄.
2.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του  ΕΣΥ΄΄.
3.Τον  Ν.  2955/2001  (ΦΕΚ  256/Α΄/01)  ΄΄Προμήθειες   Νοσοκομείων  &  λοιπών  Μονάδων  Υγείας  των

Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄.
4.Τον  Ν.  3329/2005  (ΦΕΚ:81/Α/05  )  “Περιφερειακή  συγκρότηση  του  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ‘’.
5.To Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄όπως έχει τροποποιηθεί
6. Το Π.Δ. 60/2007 ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.   
7.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων ...............και λοιπές διατάξεις΄΄   
8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.
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9.Τον  Ν.3846/(ΦΕΚ  66Α΄  /  11-05-2010),  άρθρο  24  που  αφορά  τροποποιήσεις  σχετικών  άρθρων  του
Ν.3580/07.
10.Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010)  άρθρο 27 με τίτλο την ΄΄Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και
ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ .
11.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011)  με τίτλο ‘’Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις.  
12. Το  με  αριθμ.  πρωτ.  1769/20-01-14  έγγραφο  1ης ΥΠΕ  σύμφωνα  με  το  οποίο  αποφάσισαν:  «Την
εξουσιοδότηση των νοσοκομείων να διενεργήσουν διαγωνισμούς από το ΠΠΥΥ 2012 για την κάλυψη των
δικών τους αναγκών αναφορικά με τις υπηρεσίες ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΣΙΤΙΣΗΣ των οποίων αρχικά φορέας
διενέργειας διαγωνισμού είχε  οριστεί  το νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ενιαίος διαγωνισμός).  Οι  εν
λόγω διαγωνισμοί θα διενεργηθούν με ανώτατο όριο τον προϋπολογισμό που επιβάλλει το Παρατηρητήριο
Τιμών της ΕΠΥ
13. Το γεγονός ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη του ανωτέρω διαγωνισμού ευρίσκεται εντός του πλαισίου
τιμών της τελευταίας ενημέρωσης του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.
14. Την υπ’ αριθ. 1/13-02-2014 (Θέμα 14ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την
οποία εγκρίθηκε η προσφυγή σε διαγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση της προκήρυξης
του  διαγωνισμού,  λόγω του  επείγοντος,  για  την  ανάδειξη  νέου  αναδόχου  εταιρείας  παροχής  Υπηρεσιών
Παροχής Γευμάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, για τρεις (3)
μήνες με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για δύο (2) επί πλέον μήνες, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 
15. Τη  διαβούλευση  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών  (3841/04-03-2014)  για  μία  εβδομάδα  στο  site του
Νοσοκομείου www  .  hippocratio  .  gr   από την οποία δεν προέκυψε τροποποίηση
16. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Διαγωνιστική Διαδικασία Διαπραγμάτευσης, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχής Γευμάτων» για τρεις (3)
μήνες, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για δύο (2) επιπλέον μήνες, κατόπιν Απόφασης Διοικητικού
Συμβουλίου  του  Νοσοκομείου,  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  50.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με αρ. Φ262/2014.
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

07-04-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00

 Οι προσφορές  κατατίθενται  μέχρι  την 07-04-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30,  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. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  σε  δύο  αντίτυπα  (τεχνικές  και  οικονομικές)  σε  ξεχωριστό  φάκελο,  στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα.
Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Καλά  σφραγισμένος  υποφάκελος  με  την  ένδειξη  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον  οποίο  τοποθετείται  η
τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής.
Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων
υπηρεσιών  σε  σχέση  με  τις  αντίστοιχες  προδιαγραφές  της  Διακήρυξης.  Οι  υποψήφιοι  υποχρεούνται  να
προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά
τεχνικά  έντυπα  ή  εκδόσεις  κατασκευαστικών  οίκων  επιτρέπονται  μόνο  εφόσον  προσαρτώνται  στην
προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.
Οι  τιμές  των  προσφορών  για  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  θα  εκφράζονται  σε  Ευρώ.  Στις  τιμές  θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς
η τιμή μονάδας για κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική
Προσφορά  και  δεν  αναφέρεται  στην  Οικονομική  Προσφορά  ή  αναφέρεται  χωρίς  τιμή,  θεωρείται  ότι
προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή
που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 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 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.
4. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της κύριας σύμβασης, και της ως άνω, μονομερούς
παράτασής της.
5. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης, ίση με το 10% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ (άρθρο 25, παρ. 5α του Π.Δ. 118/2007).
6. Ισχύς προσφοράς 60 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.Δ. 118/07 περί προμηθειών.
8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των απαραίτητων
δικαιολογητικών  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  ύστερα  από  την  θεώρηση  του  σχετικού  χρηματικού
εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:
ΜΤΠΥ 3% επί της συνολικής καθαρής αξίας
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ
ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ
ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% (Άρθρο 3 Ν. 3580/07)
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% (Άρθρο 4 Ν. 4013/11)
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ. ποσού
9. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για τρεις (3) μήνες, με δικαίωμα μονομερούς παράτασής της για
δύο (2) επιπλέον μήνες με τους ίδιους οικονομικούς και τεχνικούς όρους της κύριας σύμβασης, κατόπιν
Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, και πάντως έως την ανάδειξη νέου αναδόχου από
τον  ανοικτό  διαγωνισμό  με  το  ΠΠΥΥ2012.  Η  ισχύς  της  σύμβασης  θα  διακοπεί  αυτόματα  στην
περίπτωση που προκύψει νέος ανάδοχος από τον ανοικτό Διαγωνισμό ΠΠΥΥ2012.
10.  Η  τιμή  της  σύμβασης  που  θα  προκύψει  από  την  εν  λόγω  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  βάσει  του
αποτελέσματος αυτής,  δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη ανώτατη τιμή του Παρατηρητηρίου
Τιμών της ΕΠΥ, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές περί τούτου διατάξεις.

                           

                                                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

      ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α.1.Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:
O φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων 
περιγράφονται στη συνέχεια. Στον φάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς,  οι προσφέροντες 
συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες 
πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά.

- Στην  τεχνική  προσφορά  θα  υπάρχει  περιγραφή  των  υπηρεσιών  που  αφορούν  τις  Γενικές
Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Β’ της παρούσης), που αφορά στο Νοσοκομείο και θα
αναφέρεται αναλυτικά σε κάθε μία παράγραφο ξεχωριστά.

Α.1.1. Προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες και Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Η  ενότητα  προσφερόμενα  είδη/υπηρεσίες  πρέπει  να  περιλαμβάνει  περιγραφή  των  προσφερομένων
ειδών/υπηρεσιών και τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει
υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα
οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης. 
Πλήρη  στοιχεία  για  την  παρουσίαση  της  εταιρικής  φυσιογνωμίας  (profile)  του  συμμετέχοντος  στο
διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ότι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση
σαφούς εικόνας περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
Αναλυτικά στοιχεία πελατολογίου με έμφαση σε δραστηριότητες/υπηρεσίες παρομοίου είδους και μεγέθους
Σύντομη και σαφή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο έργο
(διάρθρωση και αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία και τμήμα και ότι άλλο προτείνει σχετικά με τον
τρόπο οργάνωσης κ.λ.π.)
Οι προσφερόμενοι στο έργο πόροι και συγκεκριμένα (i) πλήθος, ωράρια και κατανομή προσφερόμενου
προσωπικού, (ii) διαθέσιμα και προσφερόμενα μηχανήματα και εργαλεία και πάσης φύσεως εξοπλισμός.

         Οι βάρδιες που συμπεριλαμβάνονται στην διακήρυξη είναι περιοριστικού χαρακτήρα, ενώ ο 
         αριθμός των ατόμων καθώς και το σύνολο των ωρών που απαιτούνται για την παροχή γευμάτων,
δηλώνονται στο Παράρτημα Β’  
                                                             

Δυνατότητα  επιπλέον  υποστήριξης  σε  περιπτώσεις  εκτάκτων  αναγκών  όπως  αυτή  προκύπτει  μέσω
βεβαιώσεων υποστήριξης εργασιών, σε ανάλογες περιπτώσεις.
Τυχόν  πιστοποιητικά  από  επίσημους  φορείς  πιστοποίησης  ή  ινστιτούτα  δοκιμών,  για  την  ποιότητα  ή
καταλληλότητα προσφερόμενων μηχανημάτων, εργαλείων,  υλικών, υπηρεσιών κλπ και  η συμμόρφωσή
τους με τεχνικά και ποιοτικά Standards.
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Α.1.2. Όροι (Πίνακας) Συμμόρφωσης Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’)  

Α.1.3. Για  να  τεκμηριωθεί  η  συμφωνία  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  προβλέπονται  στο
Παράρτημα  Β’  (Γενικές  τεχνικές  Προδιαγραφές)  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  πρέπει  να
συμπληρωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο οικονομικό φορέα σχετικός «Πίνακας Συμμόρφωσης»
συμπληρωμένος σύμφωνα με τις  παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις  οποίες ο υποψήφιος
είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει. 
Α.1.2.1. Ο Πίνακας Συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή

Α.1.2.2. Σ
τ
η

στήλη  «Απαίτηση» αντιγράφονται  οι  ζητούμενες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  Υπηρεσίας  από τη
Διακήρυξη όπως αυτές διατυπώνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β’ της παρούσας Διακήρυξης.

Α.1.2.3. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου οικονομικού φορέα που
έχει τη μορφή ΚΑΛΥΠΤΕΙ / ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί
ακριβώς  την  αιτούμενη  από  τη  διακήρυξη  τεχνική  προδιαγραφή  σημειώνεται  η  ένδειξη
“ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη
διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΑΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

Αντιγραφή
Ζητούμενης Τεχνικής

Προδιαγραφής της
Υπηρεσίας από τη
Διακήρυξη όπως

αυτές διατυπώνονται
στα Παράρτημα Β΄

της παρούσας

Αν η
προσφερόμενη

τεχνική
προδιαγραφή

πληροί ακριβώς
την αιτούμενη από

τη διακήρυξη
τεχνική

προδιαγραφή
σημειώνεται η

ένδειξη
“ΚΑΛΥΠΤΕΙ”

Αν η
προσφερόμενη

τεχνική
προδιαγραφή δεν
πληροί ακριβώς

την αιτούμενη από
τη διακήρυξη

τεχνική
προδιαγραφή
σημειώνεται η
ένδειξη ‘’ΔΕΝ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ”

Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικής
Προδιαγραφής της

Προσφερόμενης Υπηρεσίας από
τον Υποψήφιο

Προμηθευτή/Ανάδοχο

Για παράδειγμα:
1. Ο  ανάδοχος

οικονομικός
φορέας
αναλαμβάνει  την
παροχή  γευμάτων
στο  Νοσοκομείο
σύμφωνα  με  τους
συνημμένους
πίνακες,  υπό  τους
παρακάτω  όρους
και προϋποθέσεις.

ΚΑΛΥΠΤΕΙ .



Α.1.2.4. Στη  στήλη  «Προσφορά  Υποψήφιου  Αναδόχου  οικονομικού  φορέα»  περιγράφεται
αναλυτικά  η  Τεχνική  Προδιαγραφή  της  προσφερόμενης  Υπηρεσίας  από  τον
υποψήφιο Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

Α.1.2.5. Στη  στήλη  «Παραπομπή»  θα  καταγραφεί  η  σαφής  παραπομπή  στην  τεχνική
προσφορά, σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική
περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές
μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν
στο  παράρτημα.  Είναι  ιδιαίτερα  επιθυμητή  η  πληρέστερη  συμπλήρωση  και  οι
παραπομπές  να είναι  κατά το δυνατόν συγκεκριμένες   (πχ.  Τεχνική Προσφορά /
Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).

Α.1.2.6. Αντίστοιχα  στο  τεχνικό  φυλλάδιο  ή  αναφορά  θα   υπογραμμιστεί  το  σημείο  που
τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα
συμμόρφωσης  στην  οποία  καταγράφεται  η  ζητούμενη  προδιαγραφή  (πχ.  Προδ.
1.1.4.2).

Α.1.2.7. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει  κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από
τους  υποψήφιους  αναδόχους  οικονομικούς  φορείς  στοιχεία  κατά  τη  διαδικασία
τεχνικής αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Α.1.2.8. Η  μη  συμμόρφωση  με  τα  παραπάνω  (πχ   μη  αναφορά,  ασαφής  ή  εσφαλμένη
αναφορά) επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

Α.2.Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο: 
Ο Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα
περιέχει:

• Έναν  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΚΛΕΙΣΤΟ  ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, με ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο

• Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου οικονομικού φορέα θα δοθεί με μια
και  μοναδική τιμή σύμφωνα με τις  οδηγίες  του Παρόντος  Άρθρου για την παροχή της
Υπηρεσίας, τις ‘’Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές’’ του Παραρτήματος Β’ και τις ‘’Ειδικές
Τεχνικές Προδιαγραφές’’. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο
δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη υπηρεσία
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.  Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει το Νοσοκομείο.

• Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Ν.
3863 / 2010, (ΦΕΚ  Α΄ 115  / 15-7-2010), επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο όπως ήδη έχει προαναφερθεί, μέσα στον κύριο φάκελο  και επίσης θα περιλαμβάνει
τα εξής στοιχεία        

                      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΑΤΟΜΩ
Ν (*1)

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΤΑ
ΑΤΟΜΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12
ΜΗΝΕΣ)

1.
Μικτές  αποδοχές  προσωπικού   με  πλήρη
απασχόληση

2. Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου

3.
Κόστος  επιδόματος  αδείας
(περιλαμβανομένων  και  εισφορών  ΙΚΑ του
εργοδότη)

4.
Κόστος  δώρων  Πάσχα  -  Χριστουγέννων
(περιλαμβανομένων  και  εισφορών  ΙΚΑ του
εργοδότη)

5.
Επιπλέον  κόστος  Κυριακών-Αργιών
(περιλαμβανομένων  και  εισφορών  ΙΚΑ του
εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης

6.
Επιπλέον  κόστος  νυχτερινών
(περιλαμβανομένων  και  εισφορών  ΙΚΑ του
εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης
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7.
Κόστος  αντικαταστατών  εργαζομένων  σε
κανονική άδεια

8. Κόστος αναλωσίμων υλικών 

9.
Κόστος  ειδών  ατομικής  υγιεινής  για  τις
ανάγκες ασθενών

10.
Κόστος  εργαλείων  και  μηχανημάτων
(αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση)

11.
Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών
επιστολών,  ασφάλειας   &  υγιεινής  (ΜΑΠ),
λοιπά έξοδα

12.
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερθούν αναλυτικά
και  να  τεκμηριωθούν  κατά  την  κρίση  κάθε
υποψηφίου αναδόχου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΕΡΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΚΕΡΔΟΣ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 
ΜΗΝΕΣ)

13. Εργολαβικό κέρδος
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ

ΥΨΟΣ
ΝΟΜΙΜΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ  ΥΨΟΣ

ΝΟΜΙΜΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12
ΜΗΝΕΣ)

14. Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12

ΜΗΝΕΣ)
15. ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)
16. ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.)

*  Σημείωση  1  : Ως  Αριθμός  Ατόμων  προσδιορίζεται  το  Πλήθος  Εργαζομένων
(περιλαμβανομένων των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατώρες και
είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους απασχόλησης. 

Α.2.1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους  
υποψήφιους αναδόχους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Γενική
Συλλογική σύμβαση Εργασίας (κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)
επί  ποινή  απαραδέκτου  της  προσφοράς,  προσκομίζοντας  στο  Φάκελο  Οικονομικής
Προσφοράς επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της  προαναφερόμενης  Σύμβασης.  Η τιμή
για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι  μια και  μοναδική και θα
αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού
αυτής της τιμής.

      A  .2.2 Το προσφερόμενο μηνιαίο κόστος καθώς και όλα τα προσφερόμενα ως κατωτέρω κόστη  
ωρομισθίων (  A  .2.3), θα υπολογιστούν Υποχρεωτικά Επί Ποινή Απόρριψης για έγγαμο εργαζόμενο με  
μία  τριετία,  βάση  της  ισχύουσας  Εθνικής  Γενικής  Συλλογικής  Σύμβασης  Εργασίας  κατά  την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
     
      ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Αναφορικά  με  την  ανωτέρω  παράγραφο  Α.2.2  του  παρόντος  άρθρου,  το
προσφερόμενο μηνιαίο κόστος, θα υπολογιστεί σύμφωνα με τον Ν.4046/3012 και τα οριζόμενα στην 6η

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 28-2-2012 (Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παραγρ.6 του
άρθρου 1 του Ν.4046/2012), ΦΕΚ 38/Α/28-2-2012.   
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      Το κόστος των εργατικών δεν θα πρέπει (με ποινή αποκλεισμού) να υπολείπεται του 
      ελάχιστου προβλεπόμενου νομίμου ως ανωτέρω.
      Προσφορά που δεν έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το προαναφερόμενο της παρούσης 
      παραγράφου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

      A  .2.3 Με το προσφερόμενο μηνιαίο κόστος ως ανωτέρω   (παρ.  A  .2.2),   
      οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ να 
      αναφέρουν στην οικονομική προσφορά και το κόστος του ωρομισθίου για πρωινή και 
      απογευματινή βάρδια εργάσιμης ημέρας, το ωρομίσθιο Αργίας και Σαββατοκύριακου 
      καθώς και το ωρομίσθιο  βραδινής βάρδιας. 
      A  .2.4. Οι προσφερόμενες τιμές που δεν καλύπτουν το κόστος των αμοιβών και της   
      ασφάλισης του προσωπικού των ζητουμένων υπηρεσιών ως ανωτέρω (παρ.Α.2.2 και 
      Α.2.3) βάση της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κατά την  
      ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
                 
      Επί Ποινή Απόρριψης, το ύψος του προϋπολογισμού που αφορά στις αποδοχές των προσφερομένων
εργαζομένων, δεν θα πρέπει  να υπολείπεται από το προβλεπόμενο της  ισχύουσας Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύμβασης  Εργασίας κατά την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού και να είναι εντός
      του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

A.2.5.  Εκτός  των  προαναφερομένων  και  βάση  του  Ν.3863/2010  άρθρο  68  «  Συμβάσεις
εργολαβίας  εταιρειών  παροχής  υπηρεσιών»,  παράγραφος  1,2  και  4  (ΦΕΚ  115/Α/15-7-2010),  οι
συμμετέχουσες  εταιρείες  υποχρεούνται  Επί  Ποινή  Απόρριψης να  αναφέρουν  στην  οικονομική
προσφορά τους και τα κάτωθι:

  α) Τον αριθμό των προσφερόμενων εργαζομένων.
  β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
  γ) Την ισχύουσα σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και προσδιορίζεται 
      από την εργατική Νομοθεσία.
  δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως  νόμιμες αποδοχές 
      των προσφερόμενων εργαζομένων στην εκτέλεση του έργου.
  ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
  ζ)   Επίσης υποχρεούνται Επί ποινή Απόρριψης να αναφέρουν στην οικονομική προσφορά το εύλογο
ποσοστό  διοικητικού  κόστους  παροχής  υπηρεσιών  τους,  των  αναλωσίμων  εφόσον  υπάρχουν,  του
εργολαβικού κέρδους και των προβλεπόμενων της παρούσης νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
  η)  Με  την  κατάθεση  της  οικονομικής  προσφοράς  ως  ανωτέρω,   οφείλουν  να  καταθέσουν  και
αντίγραφο της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία υπάγονται  οι εργαζόμενοι.

Α.2.6 Απόρριψη Προσφορών

• Προσφορά  που  δίνει  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  σε  ρήτρα  συναλλάγματος  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει
να  υπάρχει  ρητή  δήλωση  αποδοχής  όλων  των  όρων  της  διακήρυξης  καθώς  και  της  ισχύουσας
Νομοθεσίας.

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

• Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά
εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα που αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όμως για
την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο οικονομικό φορέα.

• Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση
αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο οικονομικό φορέα   ο οποίος και οφείλει να  εφαρμόσει τις
τυχόν  αλλαγές  άμεσα  αφετέρου  δεν  δύναται  σε  καμία  περίπτωση  η  μεταβολή  αυτή  να  προκαλέσει
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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Ο διαγωνισμός διενεργείται για 6 άτομα ανά βάρδια, 6 ώρες/βάρδια

Όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών διανομής
γευμάτων στους ασθενείς των Νοσοκομείων, αρμοδιότητας της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την  διασφάλιση της  υγιεινής  των τροφίμων υπάρχουν γενικές  απαιτήσεις   για  τους  χώρους
παρασκευής,  επεξεργασίας  και  φύλαξης  των  τροφίμων,  απαιτήσεις  εξοπλισμού  για  την  αποθήκευση,
διατήρηση  και  μεταφορά  τροφίμων,  απαιτήσεις  για  την  προστασία  της  ασφάλειας  των  τροφίμων  από
επικίνδυνες ουσίες, τρωκτικά και έντομα, απαιτήσεις παροχών νερού, ατμού, πάγου, ηλεκτρικού, εξαερισμού
κ.λ.π.

Ακρογωνιαίος  λίθος  για  την  διασφάλιση  της  υγιεινής  των  τροφίμων  είναι  η  υγεία  και  ατομική
υγιεινή του προσωπικού και η κατάρτισή του σε θέματα που αφορούν την διαχείριση των τροφίμων στο
Νοσοκομείο.

Το  προσωπικό  που  εργάζεται  στους  χώρους  τροφίμων  είναι  δυνατόν  να  αποτελεί  κίνδυνο
επιμόλυνσης  για  τα  τρόφιμα  και  γι΄  αυτό  θα  πρέπει  να  εκπαιδεύεται  σε  κανόνες  υγιεινής  και  οδηγίες
εργασίας, ανάλογα με τη θέση και την υπευθυνότητα που έχει στην όλη διακίνηση των τροφίμων.

Η  εκπαίδευση  του  προσωπικού  πέρα  από  το  γεγονός  ότι  είναι  νομική  απαίτηση,  αυξάνει  την
υπευθυνότητα στην εργασία.

Το  προσωπικό  είναι  δυνατόν  να  μεταφέρει  στα  τρόφιμα  επικίνδυνους  μικροοργανισμούς  που
προέρχονται:

• Από επιμόλυνση των ατόμων κατά τις μετακινήσεις τους στα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου
και ιδιαίτερα στις τουαλέτες.

• Από επιμόλυνση των ατόμων από τις διάφορες προσωπικές τους συνήθειες, όπως π.χ. να ακουμπούν
με  τα  χέρια  τα  μαλλιά  τους  ή  τη  μύτη  τους.  Το  ανθρώπινο  σώμα  φιλοξενεί  πολλούς
μικροοργανισμούς στη μύτη, στο στόμα, στο σάλιο, στα μαλλιά και στον εντερικό σωλήνα.
Όλα αυτά αποτελούν εστίες μόλυνσης για τα χέρια του προσωπικού.

• Από λοιμώξεις των ατόμων οφειλόμενες σε παθογόνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι μεταφέρονται
με τα τρόφιμα.
Χρειάζεται  επομένως  διαρκής  εκπαίδευση  του  προσωπικού   ιδίως  των  ατόμων  που  δεν  έχουν
επαρκή εμπειρία στο χειρισμό τροφίμων, αλλά και εποπτεία για την σωστή τήρηση εφαρμογής των
κανόνων υγιεινής, ώστε να μη διασπείρονται μικροοργανισμοί στα τρόφιμα.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει:

• Να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου, ώστε να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γραφή
και ανάγνωση για να χρησιμοποιούν σωστά τις γραπτές οδηγίες για τις δίαιτες των ασθενών.

• Να έχουν ηλικία μέχρι 45 ετών, να είναι αρτιμελείς και υγιείς (με βιβλιάριο υγείας στο ποίο να
φαίνεται ότι εξετάστηκαν το τελευταίο τρίμηνο).

• Να  διατίθεται  ο  οριζόμενος  από  το  Παράρτημα  Α §  1.2  της  παρούσης  διακήρυξης  αριθμός
εργαζομένων που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

• Να  απασχολούνται  στο  ωράριο  που  καθορίζεται  από  το  Παράρτημα  Α §  1.2  της  παρούσης
διακήρυξης καθημερινά και τις αργίες, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των ειδικών
Μονάδων του, ή ιδιαιτερότητες που έχει το Νοσοκομείο, την κάλυψη των αναγκών της Τραπεζαρίας
του Προσωπικού, των Χειρουργείων, των βρεφονηπιακών σταθμών κ.λ.π. έτσι όπως προβλέπεται
από τη διακήρυξη.

• Το πρόγραμμα εργασίας θα συντάσσεται από την εταιρεία μηνιαία,  σε συνεργασία με το Τμήμα
Διατροφής, στο οποίο θα πρέπει να παραδίδεται εγκαίρως. Η συνεργασία με το Τμήμα Διατροφής θα
είναι καθημερινή και άμεση. Να υπάρχει επικεφαλής επόπτης του ιδιωτικού συνεργείου/εταιρείας,
σε κάθε βάρδια και Κυριακές και αργίες.

• Η  στολή  εργασίας  θα  είναι  σύμφωνη  με  τα  σχέδια  και  χρώματα  του  Νοσοκομείου.   Η  στολή
εργασίας θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να αλλάζει τακτικά (κάθε φορά που είναι βρώμικη
και τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα) σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται
η προστασία της ασφάλειας των τροφίμων. Η δαπάνη για τη  στολή και το κόστος καθαρισμού της,
θα  επιβαρύνει  το  ιδιωτικό  συνεργείο.  Ο  καθαρισμός  της  στολής  δε  θα  γίνεται  από  κάθε  ένα
εργαζόμενο ξεχωριστά, αλλά συνολικά από το συνεργείο/εταιρεία.
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• Σε ειδικά τμήματα με ασθενείς υψηλού κινδύνου θα χρησιμοποιείται ειδική στολή, έτσι όπως το
Νοσοκομείο θα προσδιορίζει.

• Το τμήμα διατροφής θα προσδιορίζει την ανάγκη χρήσεως γαντιών ή άλλων μέτρων προστασίας.
• Για  το  χώρο  των Αποδυτηρίων  του  Προσωπικού  του  συνεργείου,  θα  πρέπει  να  υπάρχει  ειδική

πρόβλεψη από το Νοσοκομείο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΥΓΕΙΑΣ 
 Απαγορεύεται  η,  με  οποιαδήποτε  ιδιότητα,  απασχόληση  σε  χώρους  εργασίας  με  τρόφιμα

οποιουδήποτε ατόμου είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από νόσημα που μεταδίδεται δια των
τροφών ή ατόμου που έχει διάρροια ή μολυσμένα τραύματα ή έχει προσβληθεί από δερματική μόλυνση και
υφίσταται  άμεσος ή έμμεσος κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων από παθογόνους μικροοργανισμούς. 

Το προσωπικό πρέπει να έχει βιβλιάριο υγείας, που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήματα που
μπορούν να μεταδοθούν με τα τρόφιμα. 
 Το  βιβλιάριο  υγείας  θα  πρέπει  να  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  πρόσληψή  των Να  γίνεται
παρασιτολογική και καλλιέργεια κοπράνων, α/α θώρακος, έλεγχος για ηπατίτιδα Α και Β, (αν είναι αρνητικός
να γίνεται εμβολιασμός), ηπατίτιδα C.

Σε περίπτωση που στο προσωπικό παρουσιαστεί  κάποιο από τα νοσήματα που αναφέρονται στον
πίνακα που συνάπτεται ο/οι υπεύθυνοι της εταιρείας έχουν την  νομική υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη του κινδύνου μόλυνσης τροφίμων.  Τα μέτρα περιλαμβάνουν αποκλεισμό
από την εργασία για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο και αντικατάστασή του για όσο διάστημα απουσιάζει.

Ο  υπεύθυνος  του  προσωπικού  της  εταιρείας  πρέπει  να  ενημερώνεται  καθημερινά  από  τους
εργαζόμενους,  στην  αρχή  της  βάρδιας,  για  τυχόν  ύπαρξη  προβλημάτων  υγείας.   Σε  περίπτωση  που  η
εταιρεία/επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκομείο δικαιούται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις να της επιβάλει κυρώσεις.

Για  την  εφαρμογή  της  υγιεινής,  υπεύθυνη  απέναντι  στο  Νοσοκομείο  είναι  η  εταιρεία.   Το
δειγματοληπτικό έλεγχο   υγείας  του προσωπικού της  εταιρείας  δύναται  να ασκεί  το Νοσοκομείο (με το
Τμήμα Διατροφής και σε συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων).

Το προσωπικό της εταιρείας θα είναι σταθερό και εκπαιδευμένο και δεν θα απασχολείται σε
άλλες  επιχειρηματικές  δραστηριότητες  της  εταιρείας.   Στο  Νοσοκομείο  θα  υπάρχει  ονομαστικός
κατάλογος των εργαζομένων στο χώρο των τροφίμων, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή στο προσωπικό, θα
γνωστοποιείται γραπτά στο Νοσοκομείο. Το προσωπικό θα υπογράφει καθημερινά δελτίο παρουσίας
του στο Τμήμα Διατροφής. 

Απαγορεύεται  η  με  οποιονδήποτε  τρόπο  απασχόληση  εργαζομένων  που  μεταφέρονται  από
διαφορετική απασχόληση, π.χ. συνεργείο καθαριότητας στο χώρο τροφίμων.

Σε  περίπτωση  που  η  εταιρεία/  επιχείρηση  παραβαίνει  τους  παραπάνω  όρους,  το  Νοσοκομείο
δικαιούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την διακήρυξη
και την σύμβαση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που κινείται σε χώρους όπου

γίνονται εργασίες με τρόφιμα και το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο και καθαρό ρουχισμό.  Η εταιρεία και
ο επόπτης έχουν την ευθύνη της τήρησης από το προσωπικό όλων των κανόνων υγιεινής και των πρακτικών
που διασφαλίζουν την υγιεινή των ατόμων που προστατεύουν τα τρόφιμα από τις επιμολύνσεις.
Α) Γενικά μέτρα καθαριότητας

Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανομής των τροφίμων πρέπει:
• Να φροντίζουν την καθαριότητα των χεριών τους.
• Να πλένουν τα χέρια τους κάθε φορά που χρειάζεται.
• Να μην καπνίζουν, τρώνε, πίνουν, καλλωπίζονται στα μαγειρεία και τις κουζίνες κατά τη διάρκεια

της εργασίας τους και κατά τη διαδικασία χειρισμού των τροφίμων. 
• Να  καλύπτουν  τις  πληγές  στα  χέρια  τους  με  αδιάβροχο  επίδεσμο  (κατά  προτίμηση  εντόνου

χρώματος, ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα αν έχει αποκολληθεί).
• Να μην φορούν κοσμήματα και να μην έχουν ψεύτικα ή βαμμένα νύχια, γιατί αποτελούν  κίνδυνο

επιμόλυνσης των τροφίμων. Τα νύχια θα πρέπει να είναι κομμένα. Σκουλαρίκια σε τρυπημένα αυτιά,
βέρες δακτυλίδια και ρολόγια πρέπει να αφαιρούνται.

• Να μην μετακινούνται άσκοπα στους χώρους του Νοσοκομείου και μετά να επιστρέφουν  στο χώρο
εργασίας τους (κουζίνες).

• Να  έχουν  καθαρά  μαλλιά,  δεμένα  πίσω  εφόσον  είναι  μακριά  και  είναι  καλυμμένα  πλήρως  με
κάλυμμα κεφαλής (σκούφο).
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• Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται  όταν απομακρύνονται για διάφορους λόγους από το
χώρο εργασίας τους.

• Το  προσωπικό  που  παρασκευάζει  και  διανέμει  τρόφιμα  σε  ασθενείς  υψηλού  κινδύνου,  π.χ.
μεταμοσχευμένους, νεογνά κ.λ.π., θα πρέπει να έχει ειδική εκπαίδευση και να εφαρμόζει με απόλυτη
ακρίβεια  τους  κανόνες  προστασίας  των  τροφίμων  από  επιμόλυνση  ακόμη  και  με  ΄΄αθώους΄΄
μικροοργανισμούς, αλλά επικίνδυνους γι΄ αυτούς τους ασθενείς.

Β )Πλύσιμο χεριών
Απαραίτητο είναι το πλύσιμο των χεριών:

• Μετά την χρήση τουαλέτας.
• Όταν είναι βρώμικα ή μολυσμένα
• Μετά από βήχα, φτέρνισμα, φύσημα μύτης.
• Μετά από άγγιγμα οποιουδήποτε τμήματος της κεφαλής.
• Πριν να αγγίξουμε οποιαδήποτε τροφή.

• Όταν έχουμε πιάσει ωμά τρόφιμα (κρέας, ψάρι, αυγά, πουλερικά) ή οποιοδήποτε μολυσμένο
τρόφιμο.

• Μετά τη χρήση δοχείων απορριμμάτων. 
Γ) Αυστηρός περιορισμός επισκέψεων

Οι επισκέπτες, που μόνο όταν είναι απόλυτη ανάγκη εισέρχονται στους χώρους παρασκευής και
διανομής  τροφίμων,  συμπεριλαμβανομένου  του  προσωπικού  συντήρησης,  θα  πρέπει  να  φορούν
προστατευτικό ρουχισμό και κάλυμμα του τριχωτού της κεφαλής (σκούφο), όπως και κάλυμμα υποδημάτων
αν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης των τροφίμων.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• Τα τρόφιμα δεν πιάνονται  με τα χέρια,  παρά μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο και  πάντα με
χρήση γαντιών μιας χρήσεως.

• Δεν χειρίζονται τρόφιμα άτομα που έχουν  δερματικές βλάβες ή κάποια μεταδοτική ασθένεια ή
υπάρχει σχετική ιατρική σύσταση.
Μικρά τραύματα ή εγκαύματα καλύπτονται με αδιάβροχο έγχρωμο επίδεσμο.

• Τα κρύα φαγητά διατηρούνται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 70 C .
•  Τα φαγητά μαγειρεύονται καλά σε υψηλή θερμοκρασία (τουλάχιστον 740 C ), ιδίως εκείνα

που  μπορεί  να  είναι  μολυσμένα  με  μικρόβια  τροφικών  δηλητηριάσεων  (π.χ.  κρέας,  αυγά,
κοτόπουλα).

• Τα  ζεστά  μαγειρεμένα  φαγητά  διατηρούνται  σε  θερμοκρασία  60-700 C μέχρι  να
σερβιριστούν.  Αν πρόκειται να σερβιριστούν πολλές ώρες μετά, τότε θα πρέπει να κρυώσουν (εντός
3 ωρών), να διατηρηθούν στο ψυγείο (κάτω από 70 C) και να ξαναζεσταθούν τουλάχιστον στους 600

C λίγο  πριν να σερβιριστούν.
• Τα τρόφιμα καλύπτονται ώστε να προστατεύονται από μύγες και άλλα έντομα.
• Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί πάγκοι, εργαλεία και σκεύη για τα ωμά τρόφιμα και διαφορετικοί

για τα μαγειρεμένα ή για τρόφιμα που θα καταναλωθούν χωρίς ψήσιμο.
• Οι  πάγκοι,  τα  τραπέζια,  τα  μηχανήματα  και  οι  συσκευές  κοπής  και  επεξεργασίας  τροφίμων

καθαρίζονται  σχολαστικά  μετά  τη  χρήση,  ώστε  να  μην  υπάρχουν  υπολείμματα  τροφών,  ενώ
απαιτείται απολύμανση όλων των σκευών που χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο που το Νοσοκομείο θα
υποδείξει.

• Η καθαριότητα της στολής εργασίας και του σκούφου πρέπει να τηρείται με σχολαστικότητα.
• Πρέπει να υπάρχει επάρκεια σε καθαρές πετσέτες και απορροφητικό χαρτί μιας χρήσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Οι Τραπεζοκόμοι στο τέλος κάθε γεύματος φροντίζουν για την απομάκρυνση των σκουπιδιών από

τους χώρους διανομής των τροφίμων. Αφού συλλέξουν τα σκουπίδια σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους
καλά  κλεισμένους,  τα  μεταφέρουν  σε  σημείο  που  το  κάθε  Νοσοκομείο  ορίζει  ως  σημείο  συλλογής
σκουπιδιών για την οριστική απομάκρυνσή τους από το Νοσοκομείο.

Εάν χρησιμοποιούνται ως δοχεία απορριμμάτων ειδικοί κάδοι που μέσα τοποθετούνται οι πλαστικοί
σάκοι,  πρέπει  να  καθαρίζονται  τακτικά  και  να  απολυμαίνονται  περιοδικά  εσωτερικά  και  εξωτερικά  από
τους/τις  Τραπεζοκόμους,  σε  χώρους  που  το  Νοσοκομείο  θα  ορίσει  και  σε  καμία  περίπτωση  στο  χώρο
διανομής των τροφίμων (κουζίνα).

Τα  υγρά  απόβλητα  θα  πρέπει  επίσης  να  απομακρύνονται  με  τρόπο  υγιεινό,  σύμφωνα  με  τους
κανόνες που έχει κάθε Νοσοκομείο.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ
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Α)   Αντικείμενο της εκπαίδευσης  .  
Η εκπαίδευση αφορά το νεοδιοριζόμενο και το ήδη υπάρχον προσωπικό.
Αφορά τις βασικές αρχές της υγιεινής των τροφίμων, την καθαριότητα και την απολύμανση των

χώρων  και  του  εξοπλισμού,  την  αποθήκευση  και  τη  μεταφορά  των  τροφίμων,  τους  κανόνες  ατομικής
καθαριότητας, τους κανόνες σερβιρίσματος, την εκπαίδευση σε ειδικές δίαιτες, τη διαχείριση των αποβλήτων
(σκουπιδιών) και όλα όσα προβλέπονται στη διακήρυξη και στη σύμβαση με το  Νοσοκομείο.
Β) Χρόνος εκπαίδευσης.

Μετά την  υπογραφή της  σύμβασης  και  πριν  την  έναρξη  εργασιών,  η  εταιρεία  υποχρεούται  να
εκπαιδεύσει  όλο  το  Προσωπικό  για  30  τουλάχιστον  ώρες,  θεωρητικά  και  πρακτικά.  Ο  εκπαιδευόμενος
υπογράφει  δήλωση  ότι  εκπαιδεύτηκε.  Η  δήλωση  καταχωρείται  στο  αρχείο  της  εταιρείας  και  είναι  στη
διάθεση  του  Νοσοκομείου  και  της  1ης  Υ.Π.Ε.  το  προσωπικό  που  εργάζεται  σε  Ειδικές  Μονάδες  του
Νοσοκομείου, θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη και ειδικότερη εκπαίδευση.
Γ) Υπεύθυνος εκπαίδευσης.

Υπεύθυνος  εκπαίδευσης  είναι  η  εταιρεία/επιχείρηση.  Επίσης  η  εταιρεία  είναι  υπεύθυνη για  την
εποπτεία του προσωπικού, για τη σωστή τήρηση των κανόνων με ιδιαίτερη προσοχή στο νέο προσωπικό που
δεν έχει επαρκή εμπειρία στο χειρισμό των τροφίμων, αλλά και στους/στις έμπειρους τραπεζοκόμους, για την
αποφυγή χαλάρωσης των μέτρων, που πρέπει να εφαρμόζονται με επιμέλεια.
 Δ) Έλεγχος της εταιρείας  .  

Ο  έλεγχος  της  εταιρείας  από  το  Νοσοκομείο  ανατίθεται  στο  Τμήμα  Διατροφής  και  την
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Τα στοιχεία του προσωπικού και της εκπαίδευσής τους πρέπει
πάντα να είναι στη διάθεσή τους.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

• Σερβίρισμα των κύριων και ενδιάμεσων γευμάτων στους ασθενείς. Ανάλογα με τον τρόπο διανομής
των  τροφίμων  σε  κάθε  Νοσοκομείο,  προκύπτουν  και  οι  υποχρεώσεις  ετοιμασίας  των  δίσκων
σερβιρίσματος. Σε κάθε περίπτωση οι Τραπεζοκόμοι πριν από το σερβίρισμα συμβουλεύονται τον
κατάλογο με τα ονόματα και τις δίαιτες των ασθενών.

• Στη  συνέχεια  μαζεύουν  τα  άπλυτα  σκεύη,  τα  πλένουν,  τα  στεγνώνουν  και  τα  αποθηκεύουν  σε
καθαρά  ντουλάπια  τα  οποία  τουλάχιστον  μια  φορά  την  εβδομάδα  καθαρίζονται  από  τους/τις
Τραπεζοκόμους.

• Από τους υπεύθυνους του Τμήματος Διατροφής του κάθε Νοσοκομείου περιγράφονται λεπτομερώς
και  με  χρονοδιάγραμμα  οι  υποχρεώσεις  των  Τραπεζοκόμων  και  του  Επόπτη  του  ιδιωτικού
συνεργείου.

• Η κουζίνα,  οι  πάγκοι,  οι  θερμοτράπεζες  και  τα  τροχήλατα  καρότσια  καθαρίζονται  από τους/τις
Τραπεζοκόμους.  Ο  τρόπος  καθαρισμού  και  απολύμανσης  περιγράφεται  λεπτομερώς  από  τις
υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Η δαπάνη για τα καθαριστικά, απολυμαντικά και σκεύη καθαρισμού
βαρύνει το Νοσοκομείο.

• Όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες, η κουζίνα κλειδώνεται και το κλειδί παραδίδεται στη υπηρεσία
που ορίζει το Νοσοκομείο.

• Κρίνεται  σκόπιμο να αναφερθεί  εδώ η  απομάκρυνση τροφίμων,  έστω και  μη κατάλληλων προς
διάθεση, από το χώρο του Νοσοκομείου, εκτός του ότι είναι νομικώς κολάσιμη, είναι μερικές φορές
και επικίνδυνη.

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας: _____________________________________________________ 
Κατάστημα : _____________________________________________________ 

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης: _________________ 
ΕΥΡΩ: _________________ 

ΠΡΟΣ: 
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται). 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ:_________€___________ 
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Σας γνωρίζουμε με αυτήν την εγγυητική επιστολή ότι παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα  και  παραιτούμαστε  από  το  ευεργέτημα  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  υπέρ  της  εταιρείας
_________________________________ Δ/νση ___________________________________,  και   μέχρι  του
ποσού των ΕΥΡΩ____________ (ολογράφως και αριθμητικώς), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή
μας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης υπ’ αριθμ. …… για .................... 

Το παραπάνω ποσό το κρατάμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλλουμε, ολόκληρο ή μέρος
του,  χωρίς  αντίρρηση σε περίπτωση μερικής  ή  ολικής  κατάπτωσης  της  εγγύησης  και  μέσα σε τρεις  (3)
εργάσιμες ημέρες από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.

Η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την ……………… (ολογράφως) και όχι πέραν αυτής και μέχρι
τότε θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί νομότυπα η αξίωσή σας, μετά δε την πάροδο της ημερομηνίας αυτής
θεωρείται αυτοδικαίως μη υφιστάμενη και ανίσχυρη και δε μπορεί να προβληθεί κατά της Τράπεζας καμία
αξίωση από αυτήν και ασχέτως αν μας επιστραφεί ή όχι το σώμα της Εγγυητικής Επιστολής.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο κατά δύο (2) μήνες ή
και μεγαλύτερος, εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη (άρθρο 25, παρ. 5, Π.Δ. 118/2007).

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                                1η   Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                     
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"                                                   

         ΣΥΜΒΑΣΗ  ----------------€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α 23% Ή ----------------€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) MHΝΕΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Για την «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ»

Χρόνος καταρτίσεως Συμβάσεως: 
Τόπος καταρτίσεως Συμβάσεως: Τα Γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας ‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
1)Η  κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ, Διοικητής, του  Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας ‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’.
2)Ο κ. -------------------, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας--------------------

Στην Αθήνα σήμερα την  ……………, ημέρα της εβδομάδος ………..  μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου
Αθήνας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διοικητή κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ και της εταιρείας
…………., που εκπροσωπείται  νόμιμα από τον κ.  ……………… συμφωνήθηκαν,  συνομολογήθησαν και
έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω:
        Στις  07-04-2014 ημέρα Δευτέρα διενεργήθηκε διαγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης με αρ.
Φ262/2014,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  σύμφωνα  με  την  Απόφαση  του  Δ.Σ.  του
Νοσοκομείου με αριθμό 1/13-02-2014 (ΘΕΜΑ 14ο), για την Παροχή Γευμάτων για χρονικό διάστημα τριών
(3) μηνών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για δύο (2) επιπλέον μήνες, κατόπιν Απόφασης Διοικητικού
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Συμβουλίου του Νοσοκομείου, η οποία κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ.  ………….. (Θέμα ….ο) Απόφαση
του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
     Ήδη οι συμβαλλόμενοι, υπό την ιδιότητα που παρίστανται ορίζουν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1ο : 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :  
1. Η σύμβαση αρχίζει την  …………. και ώρα 07:00 πρωινή και  λήγει την ……………και ώρα 07:00

πρωινή,  δυνάμενη  να  παραταθεί  για  δύο  (2)  επιπλέον  μήνες  με  τους  ίδιους  οικονομικούς  και
τεχνικούς όρους αυτής, κατόπιν σχετικής Απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

2. Το Νοσοκομείο διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα του να διακόψει μονομερώς τη σύμβαση εν όλω ή εν
μέρει,  όταν προκύψουν λόγοι  ανωτέρας βίας  ή  εφ΄ όσον καλυφθούν οι  κενές  οργανικές  θέσεις  των
οικείων κλάδων του προσωπικού του Νοσοκομείου, ή ρυθμισθεί διαφορετικά από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , ή άλλο κρατικό Φορέα. 

3. Το Νοσοκομείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα λόγου πρόσθετων και εκτάκτων αναγκών – να επεκτείνει
την παρούσα σύμβαση, με απασχόληση περισσότερων ατόμων, πέραν των αναφερόμενων σ΄ αυτήν. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο :
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση:
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διαπραγμάτευσης 

ΑΡΘΡΟ 3ο
   Το τίμημα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
………………………………………………………………………………  (……….€)  πλέον  του
αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι …………………………………συμπ/νου του ΦΠΑ 23%, για τρεις (3) μήνες.
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται, εκτός των άλλων, υποχρεώσεων  της εταιρείας που αναφέρονται στο
προηγούμενο άρθρο και η ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης ανωτάτου ορίου τριών εκατομμυρίων ευρώ
(3.000.000 €), η προσφορά ελέγχου καθ΄ όλο το 24ωρο με επανδρωμένο αυτοκίνητο και η σύνδεση με τον
σταθμό 24ωρης λήψης σημάτων καθώς και κάθε άλλο κόστος που θα απαιτηθεί για υλοποίηση των όρων της
παρούσας  σύμβασης  (π.χ  κόστος  εκπαίδευσης,  στολής  εξοπλισμού,  υλικού  κ.α.).  Επίσης  θα  υπάρχει  η
δυνατότητα της εταιρείας για τη διάθεση σε καθημερινή βάση όσων ατόμων επιθυμεί το Νοσοκομείο και για
όσα κτίρια και θέσεις απαιτείται η φύλαξη πέραν των διαλαμβανομένων στην διακήρυξη του διαγωνισμού με
το αυτό κοστολόγιο κατ΄ αναλογία για  το διάστημα των ημερών απασχόλησης και εφ΄ όσον ζητηθεί από το
Νοσοκομείο.
  Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.
   Η εταιρεία θα πληρώνεται  μηνιαίως βάσει  τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και μετά την σύνταξη του
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο
και ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
    Η Ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει  κάθε μήνα λίστα, στην οποία θα αναδεικνύεται, ότι  οι
υποχρεώσεις του προς τους ασφαλιστικούς φορείς έχουν τακτοποιηθεί.
   Οι κρατήσεις βαρύνουν την εταιρεία, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση:        
 ΜΤΠΥ 3% επί της συνολικής καθαρής αξίας
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ
ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ
ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% (Άρθρο 3 Ν. 3580/07)
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% (Άρθρο 4 Ν. 4013/11)
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ. ποσού
 
ΑΡΘΡΟ 4ο     
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ:
Θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ν. 1797/98, Ν. 2286/95 και του Π.Δ.118/2007.

Αν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου το έργο, πριν από την
ημερομηνία  λήξεως του χρόνου της  σύμβασης,  υποχρεούται  στην  καταβολή προς  το Νοσοκομείο,  λόγω
ποινικής ρήτρας 4.500,00€ ημερησίως για κάθε μέρα διακοπής και μέχρι της ημερομηνίας λήξεως της
σύμβασης ή της τυχόν συνέχισης του έργου.

Σε τέτοια περίπτωση,  το Νοσοκομείο θα δικαιούται ελεύθερα να προσλάβει τρίτο εργολάβο,  με
ελεύθερη τιμή και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο εργολάβο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά
τιμής  παράλληλα με  την  αξίωσή του για  κατάπτωση της  εγγύησης καλής εκτέλεσης  υπέρ αυτού,  χωρίς
μείωση του ποσού της ημερήσιας παραπάνω ποινικής ρήτρας.
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Για κάθε παράβαση στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο για
κάθε ημέρα απουσίας πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο των ημερομισθίων των απουσιαζόντων ατόμων.

Για κάθε  παράβαση οποιουδήποτε  όρου της  παρούσας συμβάσεως,  εκ μέρους  του αναδόχου το
Νοσοκομείο  πέραν  των  άλλων  δικαιωμάτων  που  θα  του  παρέχονται  και  από  το  Νόμο,  θα  δύναται  να
επιβάλλει σ΄ αυτόν πρόστιμο 3.000,00€, παρακρατούμενο από τη μηνιαία αμοιβή του.

Σε  περίπτωση  υποτροπής,  η  πιο  πάνω  ρήτρα  διπλασιάζεται  δικαιουμένου  το  Νοσοκομείου  να
καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

             
Εξαιρέσεις επιβολής κυρώσεων – Ανωτέρα βία 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον εργολάβο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως
συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτελέσεως του έργου μέσα στον συμβατικό χρόνο. Ως απόδειξη της
ανωτέρας βίας, αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται στη διακοπή των εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στην εταιρεία.
γ. Πλημμύρα.
δ. Σεισμός.
ε. Πόλεμος.
στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, η βλάβη των μηχανημάτων που έχει πιστοποιηθεί

αρμοδίως και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης.
2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική

προθεσμία 3 ημερών από την εκδήλωση τους, ενώ στην περίπτωση που διαρκούν, ο εργολάβος θα πρέπει να
αναφερθεί μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους και να βεβαιωθούν από Αρμόδια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Αποτελεί  υποχρέωση  της  αναδόχου  εταιρείας  η  απαρέγκλιτη  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής
νομοθεσίας δηλαδή η  καταβολή των νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι
κατώτερες  των  προβλεπομένων  από  την  οικεία  (κλαδική)  ΣΣΕ,  η   τήρηση  του  νόμιμου  ωραρίου,  η
ασφαλιστική κάλυψη, οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π.
  Σε  περίπτωση δε  που  διαπιστωθεί  από  στοιχεία  η  παράβαση  του  ανωτέρω όρου  θα καταγγέλλεται  η
σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.       
ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Απαγορεύεται  η  αναδοχή  από  άλλο  πρόσωπο  των  εκ  της  σύμβασης  απορρεουσών  υποχρεώσεων  της
εταιρείας  και  η  εκχώρηση  ή  ενεχυρίαση  των  απαιτήσεων  της  εταιρείας  που  δηλώνει  ανεπιφύλακτα  ότι
παραιτείται από τώρα του δικαιώματος εκχωρήσεως ή ενεχυρίασης των απαιτήσεων της που θα πηγάζουν
από  την  σύμβαση  προς  οποιοδήποτε  φυσικό   ή  νομικό  πρόσωπο,  οποιασδήποτε  μορφής   πιστωτικό
οργανισμό, ΄Ιδρυμα ή Τράπεζα και προς αυτό ακόμα το Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
  Ο Ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκομείο μας, σήμερα, με την αριθ . ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ …………€,
σαν  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης των  όρων  της  παρούσης  σύμβασης,  (ίση  προς  το  10%  της  αξίας  της
εργασίας) της Τράπεζας ………………., αρ. ……………………………….
   Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής ρήτρας, η οποία θα αποδοθεί μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση
των όρων της παρούσης σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8  ο  
ΓΕΝΙΚΑ
1.Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης αποτελούν 

α.Το Παράρτημα 1.

β. Η με αρ. Φ57/2013διακήρυξη του έργου. 

γ.Η Οικονομική και τεχνική προσφορά της αναδόχου.

2.  Για  ότι  δεν  προβλέπεται  στην  παρούσα  σύμβαση  ισχύουν  οι  διατάξεις  όπως  έχουν  τροποποιηθεί  και
συμπληρωθεί των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί
στην αντίστοιχη διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν
μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
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3. Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτεται επίσης, η οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.   
4.  α) Το Νοσοκομείο μας, θα αποστείλει  αντίγραφο της σύμβασης της αναδόχου εργολήπτριας εταιρείας
συνεργείου παροχής γευμάτων στο  Ι.Κ.Α. 

      Γεν. Δ/νση Ασφ/κών Υπηρεσιών 
      Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων 
      Τμήμα Ελέγχου Κοινών Επιχ/σεων
      Αγ. Κων/νου 8, Τ.Κ. 102 41 

β)   Ονομαστική  κατάσταση  του  απασχολούμενου  προσωπικού  της  αναδόχου  εταιρείας  στην
Επιθεώρηση Εργασίας.

    Όλοι  οι  όροι  της  παρούσας  συμφωνούνται  και  είναι  ουσιώδεις  και  παράβαση οιονδήποτε  εξ  αυτών
αποτελεί  λόγο   έκπτωσης  του  αναδόχου  από  τη  σύμβαση,  δίδει  δικαίωμα μονομερούς  καταγγελίας  της
σύμβασης από το Νοσοκομείο και θεμελιώνει δικαίωμα, πλέον της κατάπτωσης της συμφωνηθείσης ποινικής
ρήτρας, αποζημίωσης υπέρ του Νοσοκομείου και αξίωση κάθε δικαιώματος κατά τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα. Το ύψος της ποινικής ρήτρας συνεφωνήθη αμοιβαία ως εύλογο.
  Η  παρούσα  σύμβαση,  της  οποίας  η  ισχύ  αρχίζει  από  την  υπογραφή  της  συντάχθηκε  σε  δύο  όμοια
πρωτότυπα.
 Μετά την ανάγνωση, βεβαίωση και υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι πήραν από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
         «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ                              

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ    ……….………………………….
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	Α.1.2.3. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου οικονομικού φορέα που έχει τη μορφή ΚΑΛΥΠΤΕΙ / ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”.
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	Α.1.2.5. Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην τεχνική προσφορά, σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).
	Α.1.2.6. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).
	Α.1.2.7. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους αναδόχους οικονομικούς φορείς στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών.
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