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Για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών σε Κέντρα Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ.
Μακεδονίας και Θράκης.
Ο Διοικητής της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης
Έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010).
Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/19.07.1974).
Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ. Α΄/17.2.2014).
Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15.9.2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και την υπ΄αριθμ. πρωτ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ
3400/τ.Β΄/20.12.2012/) Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ A 160/08.08.2014).
Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ
147/ τ. Α΄/8.8.16) και τις τροποποιήσεις αυτού.
Τα έγγραφα των Μονάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την αναγκαιότητα τοποθέτησης Αυτόματου
Πωλητή.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9939/09.03.2018 με ΑΔΑ: 6ΟΨΜΟΡ1Ο-85Φ Απόφαση του Διοικητή της 4ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης με την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε το υπ’
αριθμ. πρωτ. 7757/23.02.2018 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και η διενέργεια επαναληπτικού
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών, για τις ανάγκες των Κέντρων
Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ - Μονάδων Υγείας και των Κέντρων Υγείας), αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ.
Μακεδονίας και Θράκης με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή.
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9.
10.
11.

12.

13.

Την υπ’ αριθμ. 36/2018 Διακήρυξη του Α΄ Επαναληπτικού Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την
εγκατάσταση αυτόματων πωλητών σε Μονάδες Υγείας και Κέντρα Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.
Το γεγονός ότι για τον ανωτέρω διαγωνισμό δεν κατατέθηκε προσφορά.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20756/23.05.2018 (ΑΔΑ: Ω1ΞΤΟΡ1Ο-ΜΨ1) Απόφαση του Διοικητή της 4ης
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης με την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε το παραπάνω πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και η επανάληψη του πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας,
αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με τις ίδιες ή τροποποιημένες Τεχνικές
Προδιαγραφές, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23661/12.06.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών
Προδιαγραφών, με το οποίο διαβιβάζει τις τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για τον εν λόγω
διαγωνισμό.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25472/26.06.2018 (ΑΔΑ: 7Θ9ΝΟΡ1Ο-ΕΙ5) Απόφαση του Διοικητή της 4ης
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό της
επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών και η έγκριση διενέργειας Β΄ Επαναληπτικού Πλειοδοτικού
Διαγωνισμού για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας,
αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης της υψηλότερη
προσφερόμενης τιμής.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Β΄ Επαναληπτικό Πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου - προμηθευτή για την
εγκατάσταση αυτόματων πωλητών στα Κέντρα Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV 42930000-4, Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και
αυτόματοι πωλητές), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και
των παρακάτω Παραρτημάτων της:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 1 – Αντικείμενο – Διενέργεια – Δημοσιότητα
Η εγκατάσταση αυτόματων πωλητών στα Κέντρα Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
και Θράκης, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ των τεχνικών προδιαγραφών με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση το υψηλότερο προσφερόμενο
ποσοστό.
Ως ποσοστό εκκίνησης ορίζεται το 18% επί του συνολικού τζίρου, ο οποίος θα βεβαιώνεται από το
Διευθυντή ή τον Υπεύθυνο της κάθε Υγειονομικής Μονάδας σε συνεργασία με τον ανάδοχο.
Πλειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό με τιμή έναρξης το 18%
επί του συνολικού τζίρου, ανεξαρτήτως του αριθμού των μηχανημάτων.
Επίσης θα καταβάλλεται επιπλέον το ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) μηνιαίως, για κάθε
αυτόματο πωλητή που θα εγκατασταθεί.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δικαίωμα παράτασης για δύο (2) επιπλέον έτη,
έπειτα από Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30.07.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στο γραφείο
προμηθειών της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16 στον έβδομο (7ο) όροφο.
Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί: α) στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (https://promitheus.gov.gr), β) στο
πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr) και γ) στην ιστοσελίδα της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και
Θράκης (https://4ype.gr).
Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη διακήρυξη αυτή, ρυθμίζεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, δύνανται να λαμβάνουν γνώση
των όρων της διακηρύξεως και των επί μέρους παραρτημάτων αυτής ηλεκτρονικά στις ανωτέρω
διευθύνσεις.
Άρθρο 2 – Υποβολή προσφορών
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2.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά
σε σφραγισμένο φάκελο που θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και
Θράκης, Αριστοτέλους 16 στον πέμπτο (5ο) όροφο, έως 27.07.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα
14.00 μ.μ.
2.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της 4ης
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κατατεθεί στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου της 4ης Υ.ΠΕ. μέχρι την ως άνω οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
των προσφορών.
2.3. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης με
οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
2.4. Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως ήτοι μέχρι 20.07.2018 από τους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με την παρούσα διακήρυξη αυτές
παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για
την υποβολή των προσφορών.
2.5. Το αίτημα για την παροχή των συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλεται στο Τμήμα
Προμηθειών της 4ης Υ.ΠΕ. (αρμόδια υπάλληλος κα Χατζηγεωργίου Αναστασία, τηλ. 2313327824,
φαξ: 2313327838, e-mail: diagonismoi@4ype.gr).
Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί ενιαία (για όλα τα Κέντρα Υγείας του πίνακα) ή χωριστά
(για κάθε Κέντρο Υγείας).
Άρθρο 3 – Κατάρτιση προσφορών
Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο σε πρωτότυπο και δεσμεύει τη συμμετέχουσα
εταιρεία για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής (4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης)
- Ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης και το αντικείμενο αυτής
- Τα στοιχεία του αποστολέα
Η προσφορά θα πρέπει να παραδοθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ.


Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά μετά την ανάρτηση του παρόντος.



Υποβολή προσφορών έως 27.07.2018 ώρα 14:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Δ.Υ.ΠΕ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλλουν εντός του κυρίου φακέλου, επί ποινή αποκλεισμού, τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως παρακάτω:
Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση
όλων των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης, των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών
και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει:
I.

Δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται, υποβάλλεται
χωριστή υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται ατομικά από τον εκάστοτε νόμιμο
εκπρόσωπο.

II.

Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
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III.

Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.

IV.

Ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

V.

Παραστατικά εκπροσώπησης εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους.

3.2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει έγγραφα και δικαιολογητικά που είναι σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Η τεχνική προσφορά πρέπει επί ποινή απόρριψης
να καλύπτει τους αναφερόμενους όρους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
3.3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Οι
τιμές θα δίδονται σε ευρώ, θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς (το πρώτο κατισχύει του
δεύτερου) και θα παραμείνουν σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς καθώς και για
τη χρονική περίοδο τυχόν παράτασής της και σε περίπτωση ανάθεσης, για όλη τη διάρκεια ισχύος
της σύμβασης.
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρονται:
Το προσφερόμενο ποσοστό.
Η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη τιμή πλειοδοσίας.
Σε περίπτωση υποβολής ισότιμων προσφορών, η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κλήρωση
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και των συμμετεχόντων. Ισότιμες προσφορές θωρούνται οι
προσφορές με την ίδια τιμή.
Άρθρο 4 – Επιτροπή διαγωνισμού – Διαδικασία διενέργειας αξιολόγησης
4.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή του Διαγωνισμού , η
οποία προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
4.2. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων και των στοιχείων που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό.
4.3. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία λήξη υποβολής των προσφορών δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής του διαγωνισμού.
Κατά την αποσφράγιση μονογράφονται κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής του
διαγωνισμού τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, οι Τεχνικές Προσφορές και οι Οικονομικές Προσφορές.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή του διαγωνισμού, ακολουθεί στην
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καταρτίζει
σχετικό πρακτικό και εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης για
τη λήψη Απόφασης.
Άρθρο 5 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης
5.1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, ο συμμετέχων στον
οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) οφείλει, εντός
είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του, να προσκομίσει στο Γραφείο
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Πρωτοκόλλου της 4ης Υ.ΠΕ. (Αριστοτέλους 16- Θεσσαλονίκη), σε σφραγισμένο φάκελο τα
παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης:
5.2. α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο
3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48)
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166)
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215)
 Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
 α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
 β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για
το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
γ) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο
για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η
διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την ημερομηνία κατάθεσής τους.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα
πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι

Σελίδα 5 από 19

ΑΔΑ: 6ΗΘ0ΟΡ1Ο-31Α

18PROC003378087 2018-07-05

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο
χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την ημερομηνία κατάθεσής τους.
ε) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι τυχόν πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση
αδυναμίας έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού από το ΣΕΠΕ, ο προσωρινός ανάδοχος δύναται
να υποβάλει την προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παράγραφο 2 του Ν.4412/2016 ένορκη βεβαίωση
στ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ζ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄, του Ν.4412/2016, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο να
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.
 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)


5.3.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον «προσωρινό ανάδοχο» να τα προσκομίσει ή
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία,
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.

5.4.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με την προσφορά είναι ψευδή ή ανακριβή, ο «προσωρινός ανάδοχος»
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή πλειοδοσίας, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.

5.5.

Αν ο «προσωρινός ανάδοχος» δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή πλειοδοσίας, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα
και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

5.6.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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Άρθρο 6 - Υπογραφή Σύμβασης

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της προσκλήσεώς να υπογράψει
τη σχετική σύμβαση.

6.1.

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η
Σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη (Παράρτημα Β΄). Δε χωρεί
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη
διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της
προσφοράς του προμηθευτή.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προσφερόμενης υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής:
i.

Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

ii.

Τα συμβαλλόμενα μέρη.

iii.

Το αντικείμενο της σύμβασης (τοποθέτηση αυτόματων πωλητών)

iv.

Την τιμή.

v.

Τον τόπο, τρόπο και χρόνο της προμήθειας (τοποθέτησης αυτόματων πωλητών).

vi.

Τις Υγειονομικές Μονάδες που καλύπτει η σύμβαση (Μονάδες Υγείας και Κέντρα Υγείας).

vii.

Τον τόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

viii.

Τον τόπο και χρόνο πληρωμής.

ix.

Τον τρόπο αναπροσαρμογής
αναπροσαρμογή.
6.2.

6.3.

6.4.

του

συμβατικού

τιμήματος,

εφόσον

προβλέπεται

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από
συμβατικό όρο μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου.
H σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη
σύμβαση παροχής υπηρεσιών και χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης
στον ανάδοχο εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε
νέα διαδικασία σύναψη σύμβασης, β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,
τελούσε σε μία από τι καταστάσεις που αποτελούν λόγους αποκλεισμού και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης.
O ΔΙΟΙΚΗTHΣ
της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
α/α

ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α.

Γενικά

1. Οι αυτόματοι πωλητές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα κάτωθι πιστοποιητικά:




ISO 9001:2008 για Εμπορία αυτομάτων πωλητών και ποτών – Διάθεση και τροφοδοσία
αυτομάτων πωλητών τροφίμων και ποτών,
ISO 9001:2000 της εταιρείας κατασκευής για Ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση
εξοπλισμού για την ετοιμασία ζεστών ροφημάτων και σχετικών υπηρεσιών
CE (Declaration of Conformity) ανά μοντέλο.

2. Όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, τη μεταφορά από και προς την Υγειονομική Μονάδα, την
εγκατάσταση, λειτουργία, τη συντήρηση, την αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών των
αυτομάτων πωλητών βαρύνουν τον Ανάδοχο.
3.

Οι αυτόματοι πωλητές θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους για την εξυπηρέτηση του
προσωπικού και των επισκεπτών, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τους υπεύθυνους της
εκάστοτε Υγειονομικής Μονάδας.

4.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, να εξασφαλίσει με δική του
αποκλειστικά μέριμνα τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες για τη νόμιμη λειτουργία των
αυτόματων πωλητών.

5.

Οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία του μηχανήματος πρέπει να αποκαθίσταται μέσα σε 24
ώρες.

6.

Οποιαδήποτε ευθύνη απορρέει από την εγκατάσταση, λειτουργία και τροφοδοσία των
αυτομάτων πωλητών στην Υγειονομική μονάδα, βαρύνει τον Ανάδοχο.

7.

Η 4η Υ.Πε. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή φθορά που τυχόν προκληθεί στους
αυτόματους πωλητές από οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά από σεισμό, πλημμύρα ή άλλα
περιστατικά ανωτέρας βίας, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή λειτουργία σωληνώσεων,
βραχυκύκλωμα ή άλλο λόγο έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά στην παρούσα, καθώς και για
ζημιές συνεπεία κακόβουλων ενεργειών τρίτων.

8.

Η δαπάνη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού για τη λειτουργία των αυτομάτων
πωλητών βαρύνει την Υγειονομική Μονάδα.

9.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει λίστα τυποποιημένων προϊόντων σε ατομική συσκευασία,
με αναλυτική περιγραφή (επωνυμία, τύπος, βάρος κτλ), με αντίστοιχο αναλυτικό τιμοκατάλογο.
Θα προτιμηθούν προϊόντα ευρέως γνωστά στην ελληνική αγορά.

10. Εάν για κάποια είδη ορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια αρχή ενδεικτικές
τιμές, οι τιμές διάθεσης των ειδών αυτών δεν μπορούν να είναι ανώτερες από τις ενδεικτικές,
όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Στις περιπτώσεις που κάποια από τα πωλούμενα είδη
βρίσκονται ή τεθούν υπό καθεστώς διατίμησης, αναπροσαρμογή της τιμής τους επιτρέπεται
μόνο σε περίπτωση έκδοσης σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια
αρχή. Σε όσες περιπτώσεις οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνονται ελεύθερα, η τιμής τους δε
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θα υπερβαίνει τη μέση τιμή διάθεσης αντίστοιχων ειδών από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης
αυτόματων πωλητών σε ομοειδή ιδρύματα (νοσοκομεία, προνοιακά ιδρύματα κ.λ.π..)
Β.

Μηχανήματα

1.

Οι αυτόματοι πωλητές πρέπει να έχουν βιτρίνα για οπτική επαφή με τα προϊόντα και τις τιμές
ανά θέση πώλησης και να φέρουν σύστημα πληρωμής που να δέχεται κέρματα και
χαρτονομίσματα και να δίνει ρέστα. Τα προϊόντα πρέπει να είναι τουλάχιστον διάφορα σνακ,
σάντουιτς, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό και καφέδες διαφόρων ειδών.

2.

Σε περίπτωση που παρακρατηθεί χρηματικό ποσό, χωρίς να δοθεί το απαιτούμενο είδος ή τα
ρέστα δεν δοθούν ακριβώς, ο προμηθευτής οφείλει, με δική του ευθύνη, να επιστρέψει το
ανάλογο χρηματικό ποσό στον δικαιούχο, ενώ η Υγειονομική Μονάδα μπορεί να απαιτήσει την
αντικατάσταση του αυτόματου πωλητή σε περίπτωση που αυτό πραγματοποιείται συχνά.

3.

Τα χειριστήρια των αυτομάτων πωλητών δεν πρέπει να ξεπερνούν σε ύψος τα 120 εκατοστά,
ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν ασθενείς που βρίσκονται σε αναπηρικό καροτσάκι.

4.

Οι αυτόματοι πωλητές θα πρέπει να έχουν τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος 220-230 Volt AC
και να είναι ενεργειακής κλάσης Α.

5.

Οι αυτόματοι πωλητές θα πρέπει να είναι εύκολοι στη χρήση τους και οι οδηγίες χρήσεως να
αναγράφονται με ευανάγνωστους χαρακτήρες στην πρόσοψή τους, απαραιτήτως στην ελληνική
και στην αγγλική γλώσσα.

6.

Οι αυτόματοι πωλητές πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και σύγχρονης τεχνολογίας, να μην
φέρουν εξωτερικές ή εσωτερικές φθορές και να έχουν σωστή λειτουργία. Σε αντίθετη
περίπτωση, τα μηχανήματα δεν θα γίνονται αποδεκτά για τοποθέτηση στις Υγειονομικές
Μονάδες.

7.

Οι αυτόματοι πωλητές με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, θα υποβάλλονται σε απολύμανση
(αντιβακτηριδιακή προστασία), σε μηνιαία βάση και θα ενημερώνονται σχετικά έγγραφα εντός
των αυτόματων πωλητών.

8.

Για τους αυτόματους πωλητές ροφημάτων θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε σε
περίπτωση υπερχείλισης του κάδου συλλογής των υγρών αποβλήτων, να διακόπτεται η
λειτουργία του μηχανήματος.

9.

Το νερό που παρέχεται στους αυτόματους πωλητές ροφημάτων, θα πρέπει να είναι πόσιμης
ποιότητας, κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και θα πληροί τους όρους της κείμενης
νομοθεσίας.

Γ.

Εταιρεία τροφοδοσίας των αυτόματων πωλητών

1.

Πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 22000:2005 σε ισχύ και να εφαρμόζει τις διαδικασίες του
συστήματος σχετικά με την αποθήκευση και διανομή τροφίμων σε συνθήκες ψύξης.

2.

Πρέπει να εκτελεί την τροφοδοσία με τέτοιον τρόπο ώστε τα μηχανήματα να έχουν πάντα
προϊόντα για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επισκεπτών της Υγειονομικής
Μονάδας, καθώς και να διατηρούνται καθαρά.
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Πρέπει να εκτελεί την τροφοδοσία με οχήματα ψυγεία, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής
μεταφορά των προϊόντων. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να υποβάλλονται εκάστοτε οι άδειες
κυκλοφορίας των οχημάτων, στις οποίες αναγράφεται ότι φέρουν ενσωματωμένους ψυκτικούς
θαλάμους.

4.

Πρέπει να καταθέσει ονομαστική λίστα τροφοδοτών και Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας,
πριν από την έναρξη λειτουργίας των αυτόματων πωλητών, καθώς και τα αντίστοιχα Βιβλιάρια
Υγείας τους σε ισχύ. Η λίστα θα ανανεώνεται, όποτε γίνονται αλλαγές.

5.

Πρέπει να φροντίσει ώστε τα οχήματα μεταφοράς των προϊόντων να είναι εφοδιασμένα με
σύστημα αυτόματης καταγραφής της θερμοκρασίας του θαλάμου στον οποίο βρίσκονται τα
προϊόντα ψύξης. Πρέπει να διαθέτει και να υποβάλει σε μηνιαία βάση στην Υγειονομική
Μονάδα, ψηφιακό αρχείο από το σχετικό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης
θερμοκρασίας παράδοσης των προϊόντων και τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης του
εξοπλισμού.

6.

Πρέπει να συντηρεί και να καθαρίζει τα μηχανήματα, να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση και να
διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία τους.

7.

Πρέπει να διασφαλίζει την ποιότητα του νερού που αποθηκεύεται στους αυτόματους πωλητές.

8.

Πρέπει να διαθέτει λίστα με μεγάλη ποικιλία τυποποιημένων προϊόντων σε ατομική
συσκευασία.

9.

Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων να είναι τυπωμένη πάνω στη συσκευασία και όχι με
αυτοκόλλητο και να είναι ευανάγνωστη στους πελάτες.

10.

Πρέπει να διενεργεί τακτικούς ελέγχους για την απομάκρυνση αλλοιωμένων τροφίμων.

11.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως στην προσφορά του,
αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο μηχανικός εξοπλισμός τον
οποίο προτίθεται να εγκαταστήσει, όπως επίσης και μία σύντομη και σαφής περιγραφή του
τρόπου με τον οποίο προτίθεται να υλοποιήσει τη σύμβαση (κατάλληλη διαμόρφωση των
σημείων τοποθέτησης των μηχανημάτων, τήρηση κανόνων υγιεινής, πρόγραμμα λεπτομερούς
καθαρισμού των αυτόματων πωλητών κλπ).

Δ. Λίστα ειδών που θα διατίθενται από τους αυτόματους πωλητές
Οι αυτόματοι πωλητές θα πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα είδη:
 Στιγμιαίο καφέ ζεστό με και χωρίς γάλα


Στιγμιαίο καφέ κρύο με και χωρίς γάλα



Στιγμιαίο καφέ decaffeinated ζεστό και κρύο, με και χωρίς γάλα



Σοκολάτα ζεστή – κρύα



Espresso ζεστό - κρύο



Cappuccino ζεστό - κρύο
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Καφές φίλτρου με και χωρίς γάλα



Ελληνικός καφές με και χωρίς γάλα



Τσάι ζεστό και κρύο

Να διαθέτει επιπλέον επιλογές για την ποσότητα ζάχαρης
 Αναψυκτικά σε αλουμινένια κουτάκια των 330ml, σε συσκευασία ΡΕΤ των 500ml





Τύπου cola



Τύπου cola light



Πορτοκαλάδα



Λεμονάδα



Σόδα – tonic



Γκαζόζα



Τσάι κρύο



Βυσσινάδα

Χυμοί φρούτων με και χωρίς ζάχαρη σε χάρτινη συσκευασία pet των 250ml


Πορτοκάλι χωρίς προσθήκη ζάχαρης



Κοκτέιλ φρούτων χωρίς προσθήκη ζάχαρης



Νέκταρ φρούτων με προσθήκη ζάχαρης



Εμφιαλωμένο νερό σε φιάλη pet των 500ml



Σάντουιτς με διάφορους τύπους τυριών και αλλαντικών



Αλμυρά σνακ σε διάφορες γεύσεις



Κράκερ



Τσιπς – γαριδάκια



Κριτσίνια



Παξιμαδάκια



Μπάρες δημητριακών



Παστέλι



Κρουασάν (σοκολάτα – μαρμελάδα) μικρό, μεγάλο



Τσουρεκάκι ατομικό – κέικ



Σοκολάτες διάφορες
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Ε.



Γκοφρέτες διάφορες



Πουράκια



Μπισκότα διάφορα

Σημεία εγκατάστασης αυτόματων πωλητών

Οι εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο αντικείμενο της σύμβασης είναι οι κάτωθι:
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΔΥ
Α/
Α
1.

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μ.Υ. ΠΕΔΥ Σερρών

2.

Μ.Υ. ΠΕΔΥ. Καβάλας

3.

Μ.Υ. ΠΕΔΥ. Κομοτηνής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΔΥ
Α/
Α
1.

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου

2.

K.Y. Θέρμης

3.

Κ.Υ. Νέας Μαδύτου

4.

Κ.Υ. Σοχού

5.

Κ.Υ. Νέας Μηχανιώνας

6.

Κ.Υ. Νέας Ζίχνης

7.

Κ.Υ. Νιγρίτας

8.

Κ.Υ. Ροδολίβους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
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9.

Κ.Υ. Ροδόπολης

10. Κ.Υ. Σιδηροκάστρου
11. Κ.Υ. Στρυμονικού
12. Κ.Υ. Αγίου Νικολάου
13. Κ.Υ. Παλαιοχωρίου
14. Κ.Υ. Πολυκάστρου
15. Κ.Υ. Σαμοθράκης
16. Κ.Υ. Σουφλίου
17. Κ.Υ. Σαπών
18. Κ.Υ. Ιάσμου
19. Κ.Υ. Εχίνου
20. Κ.Υ. Σταυρούπολης
21. Κ.Υ. Αβδήρων
22. Κ.Υ. Ελευθερούπολης
23. Κ.Υ. Πρίνου
24. Κ.Υ. Προσοτσάνης
25. Κ.Υ. Δικαίων

νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
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26. Κ.Υ. Ορεστιάδας
27. Κ.Υ. Ν. Μουδανιών
28. Π.Ι. Φερών

νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων
Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών,
νερών, snack και ζεστών και κρύων
ροφημάτων

Ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει και να παραδώσει έτοιμα σε λειτουργία όλα τα
ανωτέρω μηχανήματα εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
ΣΤ.

Οικονομικοί όροι

1.

Ο ανάδοχος θα καταβάλει ως μηνιαία αποζημίωση στην 4 η Υ.Πε., το ποσό των #15# €
μηνιαίως, για κάθε ένα αυτόματο πωλητή που θα εγκατασταθεί. Επίσης, θα
καταβάλλεται 18% επί του συνολικού τζίρου, ο οποίος θα βεβαιώνεται από τον
Διευθυντή ή τον Υπεύθυνο της κάθε Υγειονομικής Μονάδας σε συνεργασία με τον
ανάδοχο.

2.

Πλειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο τίμημα με τιμή
έναρξης το 18% επί του συνολικού τζίρου, ανεξαρτήτως του αριθμού των
μηχανημάτων.

3.

Οι τιμές των προϊόντων θα είναι σταθερές για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
που θα υπογραφεί.

4.

Η οικονομική προσφορά θα είναι αναλυτική και θα περιλαμβάνει ξεχωριστή τιμή για
κάθε μηχάνημα (τροφίμων ή ροφημάτων) και για κάθε Υγειονομική μονάδα.

5.

Η οικονομική προσφορά μπορεί να αφορά το σύνολο ή και μέρος της προμήθειας.

Σελίδα 14 από 19

ΑΔΑ: 6ΗΘ0ΟΡ1Ο-31Α

18PROC003378087 2018-07-05

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Με βάση τις τιμές του λιανικού εμπορίου για τα είδη που θα διατίθενται από τους αυτόματους
πωλητές, η επιτροπή προτείνει τις ακόλουθες τιμές:
ΕΙΔΟΣ
Ροφήματα
Νερά 0,5lt
Αναψυκτικά 330ml
Ανθρακούχο νερό
Κρύο τσάι 330ml
Χυμοί φρούτων 250ml
Σάντουιτς διάφορα
Κράκερ
Τσιπς - γαριδάκια
Κριτσίνια
Αλμυρά σνακ
Κρουασάν – τσουρεκάκι - κέικ
Γκοφρέτες – σοκολάτες διάφορες
Πουράκια
Μπισκότα διάφορα
Παστέλι
Ξηροί καρποί
Κρουασάν με αλμυρή γεύση

ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ (€)
0,50 – 0,80
0,40-0,50
0,80
0,60
0,50 – 0,80
0,80
1,40
0,80
0,80
1,00
0,80
1,00
0,70 - 1,10
1,50 – 1,70
0,80 – 1,10
0,80
0,90
1,40
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο …………..
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
………………….. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ………………….,
συμβαλλόμενοι:

…………………. του έτους 2018, οι πιο κάτω

Αφενός
1. H 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Α.Φ.Μ. 999122126, Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Ευστράτιο Πλωμαρίτη,
Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν
συντομίας «Η Υπηρεσία»,
και αφετέρου
2. Η εταιρεία με την επωνυμία …………………………….. ………… που εδρεύει
………………………………………… , ΑΦΜ ………………………., ΔΟΥ ………………….., όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από …………………………………. ……., η οποία θα αποκαλείται στο
εξής χάριν συντομίας «προμηθευτής – ανάδοχος»
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010).

2.

Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/19.07.1974).

3.

Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ. Α΄/17.2.2014).

4.

Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15.9.2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και την υπ΄αριθμ. πρωτ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ
3400/τ.Β΄/20.12.2012/) Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5.

Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ A 160/08.08.2014).
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6.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ
147/ τ. Α΄/8.8.16) και τις τροποποιήσεις αυτού.

7.

Την προσφορά της εταιρείας «……………………………………….», αναφορικά με την
εγκατάσταση αυτόματων πωλητών στα Κέντρα Υγείας …………………………………..
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………………………………(ΑΔΑ: ………………………)
Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. αναφορικά με την έγκριση υπογραφής σύμβασης για
την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή, για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας
……………………., αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και
Θράκης.

8.

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η τοποθέτηση, λειτουργία και οικονομική
εκμετάλλευση
…………………..αυτόματων
πωλητών
στα
Κέντρα
Υγείας
………………………………………………….
Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ως άνω αυτόματων πωλητών θα γίνει με ευθύνη και
έξοδα του αναδόχου.
Άρθρο 2ο
Θέση της παρούσας σύμβασης σε ισχύ - Διάρκεια της Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της με
δικαίωμα παράτασης για δύο (2) επιπλέον έτη, έπειτα από Απόφαση του Διοικητή της 4 ης Υ.ΠΕ.
Μακεδονίας και Θράκης.
Άρθρο 3ο
Παρακολούθηση – Παραλαβή – Παράδοση προμηθευόμενων ειδών
1. Η ποιότητα των πωλούμενων ειδών πρέπει να είναι άριστη. Η παρακολούθηση, η παροχή των
αναγκαίων διευκρινίσεων στον ανάδοχο, ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης και λειτουργίας των
αυτόματων πωλητών, θα πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.
2. Σε περίπτωση που η ποιότητα των πωλούμενων ειδών δεν είναι άριστη κατά την κρίση της ως
άνω Επιτροπής, παύει η ισχύς της παρούσας σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εξ
αυτού του λόγου στον προμηθευτή ανάδοχο.
3. Ο προμηθευτής ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά για την ομαλή τροφοδοσία
των απαιτούμενων υλικών – ειδών στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης, η δαπάνη των οποίων
βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.
Άρθρο 4ο
Διοικητικές ευθύνες – κυρώσεις του αναδόχου
1. Ο προμηθευτής-ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης να εξασφαλίσει
με δικής του αποκλειστικά μέριμνα τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες για τη νόμιμη λειτουργία
των αυτόματων πωλητών.

Σελίδα 17 από 19

ΑΔΑ: 6ΗΘ0ΟΡ1Ο-31Α

18PROC003378087 2018-07-05

2. Εάν για κάποια είδη ορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια αρχή ενδεικτικές
τιμές, οι τιμές διάθεσης των ειδών αυτών δεν μπορούν να είναι ανώτερες από τις ενδεικτικές,
όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Στις περιπτώσεις που κάποια από τα πωλούμενα είδη βρίσκονται
ή τεθούν υπό καθεστώς διατίμησης, αναπροσαρμογή της τιμής τους επιτρέπεται μόνο σε
περίπτωση έκδοσης σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια αρχή. Σε
όσες περιπτώσεις οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνονται ελεύθερα, η τιμή τους δεν θα
υπερβαίνει τη μέση τιμή διάθεσης αντίστοιχων ειδών από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αυτόματων
πωλητών σε ομοειδή ιδρύματα (Νοσοκομεία, Προνοιακά Ιδρύματα κ.λ.π.).
3. Ο προμηθευτής-ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά για την ομαλή τροφοδοσία
των απαιτούμενων υλικών – ειδών στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης, η δαπάνη των οποίων
βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.
4. Οι αυτόματοι πωλητές πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και σύγχρονης τεχνολογίας, να μη
φέρουν εξωτερικές ή εσωτερικές φθορές και να έχουν σωστή λειτουργία. Σε αντίθετη περίπτωση
τα μηχανήματα δεν θα γίνονται αποδεκτά για τοποθέτηση στα Κέντρα Υγείας.
5. Οι αυτόματοι πωλητές με ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή – Αναδόχου, θα υποβάλλονται σε
απολύμανση (αντιβακτηριδιακή προστασία), σε μηνιαία βάση και θα ενημερώνονται σχετικά
έγγραφα εντός των αυτόματων πωλητών.
6. Για τους αυτόματους πωλητές ροφημάτων θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε σε περίπτωση
υπερχείλισης του κάδου συλλογής των υγρών αποβλήτων να διακόπτεται η λειτουργία του
μηχανήματος.
7. Σε περίπτωση που παρακρατηθεί χρηματικό ποσό, χωρίς να δοθεί το απαιτούμενο είδος ή τα
ρέστα δεν δοθούν ακριβώς, ο προμηθευτής οφείλει, με δική του ευθύνη, να επιστρέψει το
ανάλογο
χρηματικό ποσό στο δικαιούχο, ενώ το Κέντρο Υγείας μπορεί να απαιτήσει
αντικατάσταση του αυτόματου πωλητή σε περίπτωση που αυτό πραγματοποιείται συχνά.
8. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί την τροφοδοσία με τέτοιον τρόπο ώστε τα μηχανήματα να έχουν
πάντα προϊόντα για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επισκεπτών του Κέντρου Υγείας,
καθώς και να διατηρούνται καθαρά.
9. Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει ονομαστική λίστα τροφοδοτών και Υπεύθυνου Διαχείρισης
Ποιότητας, πριν την έναρξη της λειτουργίας των αυτόματων πωλητών, καθώς και τα αντίστοιχα
Βιβλιάρια Υγείας τους σε ισχύ. Η λίστα θα ανανεώνεται όποτε γίνονται αλλαγές.
10.
Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει ώστε τα οχήματα μεταφοράς των προϊόντων να είναι
εφοδιασμένα με σύστημα αυτόματης καταγραφής της θερμοκρασίας του θαλάμου στον οποίο
βρίσκονται τα προϊόντα ψύξης. Πρέπει να διαθέτει και να υποβάλει σε μηνιαία βάση στο Κέντρο
Υγείας, ψηφιακό αρχείο από το σχετικό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης θερμοκρασίας
παράδοσης των προϊόντων και τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης του εξοπλισμού.
11.
Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων να είναι τυπωμένη πάνω στη συσκευασία και όχι με
αυτοκόλλητο και να είναι ευανάγνωστη.
12.
Ο προμηθευτής - ανάδοχος οφείλει να συντηρεί, να καθαρίζει, να διατηρεί σε καλή
κατάσταση τα μηχανήματα και να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία τους.
13.
Ο προμηθευτής – ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την ποιότητα του νερού που
αποθηκεύεται στους αυτόματους πωλητές.
14.
Απαγορεύεται η διάθεση, μέσω των αυτόματων πωλητών, άλλων ειδών εκτός από αυτά που
επιτρέπεται να πωλούνται, όπως αυτά προσδιορίζονται στην υπ’ αριθμ, πρωτ.
……………………(ΑΔΑ: ………………………………) Απόφαση της Διοίκησης της 4ης Υ.ΠΕ.
15.
Απαγορεύεται η διατήρηση άλλων αντικειμένων στους χώρους τοποθέτησης των
μηχανημάτων, εκτός από τα κατάλληλα δοχεία για την απόρριψη φιαλών, κυπέλλων μιας χρήσης
κ.λ.π.
Άρθρο 5 ο
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Πληρωμή

1. Ο ανάδοχος θα καταβάλει μηνιαία αποζημίωση στην 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης το
ποσό των 15,00€ για κάθε αυτόματο πωλητή που θα εγκατασταθεί και ποσοστό ………….%
επί του συνολικού τζίρου, ο οποίος θα βεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή καλής
εκτέλεσης εργασιών της κάθε Υγειονομικής Μονάδας, σε συνεργασία με τον προμηθευτή –
ανάδοχο.
2. Η καταμέτρηση των πωλήσεων θα γίνεται κάθε πρώτη εβδομάδα του μήνα για τον
προηγούμενο μήνα ενώπιον της επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών της κάθε
Υγειονομικής Μονάδας, στην οποία θα παραδίδονται τα χρήματα με τα αντίστοιχα
παραστατικά.
3. Απαγορεύεται η ολική ή μερική υπομίσθωση και παραχώρηση των μηχανημάτων αυτόματων
πωλητών σε τρίτους με οποιοδήποτε τύπο ή μορφή, η πρόσληψη συνεταίρου ή η
εκμετάλλευση αυτών από άλλο πρόσωπο ως και η αλλαγή των πωλούμενων ειδών.
4. Αποκλείεται η μείωση της μηνιαίας ως άνω αποζημίωσης για οποιαδήποτε λόγο.
5. Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού βαρύνει την Υπηρεσία.
Άρθρο 6ο
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας σύμβασης,
με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια
του Νομού Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, ένα έλαβε ο
Ανάδοχος και δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή.

Για την 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης

Για την Ανάδοχο Εταιρεία

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ
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