
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
         (Ε.ΚΕ.Α.)
Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7                                      
136 77, Αχαρνές    
Διεύθυνση Συντονισμού & Οργάνωσης   
Γραφείο Προμηθειών                                        
Πληροφορίες: Σταύρος Σκρίνης και 
Ε. Χριστοφοράτου
skrinis@ekea.gr και promithies@ekea.gr 
Τηλ.: 2132146738
Φαξ: 2132146728

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 51Α/19
Διακήρυξη επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την τοποθέτηση και λειτουργία 
Αυτόματων πωλητών τυποποιημένων προϊόντων και ροφημάτων στις εγκαταστάσεις του Ε.ΚΕ.Α. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Μεγαλύτερη Προσφορά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ημερομηνία: 28-02-2020, ώρα: 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7, 13677 Αχαρνές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ: Δύο (2)  αυτόματοι πωλητές τυποποιημένων προϊόντων νερού, 

αναψυκτικών και snacks, και ένας (1) αυτόματος πωλητής ζεστών και κρύων ροφημάτων (CPV 

42933300-8)

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι 

αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

http://www.ekea.gr/public-tenders

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Γενική 

Δημοπρασιών» στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2020, καθώς και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 28-02-2020 ημέρα Παρασκευή, και 
ώρα 10:00 π.μ.

ΕΚΕΑ 29/01/2020
Α. Π.: 772
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Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μισθώσεων και 

εκμισθώσεων εν γένει αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως 
και εκτελέσεως εργασιών»

2. Αριθ. 70776/16 (ΦΕΚ 2091 Β/07-07-2016) : Αντικατάσταση του αρ. 137 της 
υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και 
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).

3. Το ν. 3402/2005 (Α’ 258) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3β/οικ. 58824/2016 (Β΄ 2597) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών περί 
«Οργανισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας».

5. Το με αρ. πρωτ. 8517/22-11-2019 πρακτικό της επιτροπής κατάρτισης Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την τοποθέτηση Αυτόματων Πωλητών Τυποποιημένων Προϊόντων.

6. Την υπ’ αριθ. 21/28-11-2019 (Θ: 5) Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΑ, περί έγκρισης τεχνικών 
προδιαγραφών, σκοπιμότητας, διενέργειας διαγωνισμού και όρων διακήρυξης.

7. Την υπ’ αριθ. 1/21-01-2020 (ΕΗΔ: 1) Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΑ, περί επανάληψης του 
διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων 
προσφορών, για την τοποθέτηση και λειτουργία δύο (2) αυτόματων πωλητών νερού, 
αναψυκτικών και snack και ενός (1) αυτόματου πωλητή ζεστών και κρύων ροφημάτων στις 
εγκαταστάσεις του Ε.ΚΕ.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφορά 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7
13677 Αχαρνές
Γραφείο Προμηθειών

28/02/2020 Παρασκευή 11:00 π.μ.

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 28/02/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ., στο 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του ΕΚΕΑ.
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 εφ’ όσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντων, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
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Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος ή του νομικού εκπροσώπου του, εφόσον πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο), στην οποία αναφέρεται α) ότι τελεί σε γνώση των όρων που διέπουν τον υπό 

διενέργεια διαγωνισμό, β) ότι γνωρίζει καλώς τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, βάσει των οποίων 

προκηρύσσεται και διενεργείται ο διαγωνισμός, γ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας 

διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων, δ) ότι επισκέφτηκε, εξέτασε και γνωρίζει καλώς τους 

χώρους στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν οι αυτόματοι πωλητές, και ε) ότι αποδέχεται όλα 

τα παραπάνω πλήρως και ανεπιφύλαχτα, στ) ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαραίτητων αδειών για τη νόμιμη λειτουργία των 

αυτόματων πωλητών, ζ) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν τελεί  σε 

πτώχευση.

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, ή αντίστοιχο νόμιμο φορέα με το οποίο θα 

πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή των υποψηφίων σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους σε συναφή 

με την συγκεκριμένη σύμβαση, δραστηριότητα παραγωγής, διακίνησης ή εμπορίας νερών, 

αναψυκτικών και συναφών ειδών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι του χρόνου έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού.

Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας, που εκδίδονται από την αρμόδια 

σε κάθε περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης, καθώς και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται καταβολή εγγυήσεως 

χρηματικού ποσού 195€ που αντιστοιχεί με το μηνιαίο τίμημα της παρούσας διακήρυξης.

Επιπλέον στο φάκελο των δικαιολογητικών τοποθετούνται τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς:

Κατάλογος προσφερόμενων ειδών με τις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. όπως αυτές διαμορφώνονται με τις ανώτατες ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις (σύμφωνα 

με το Παράρτημα Ι).

Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με 

το διεθνές πρότυπο EN ISO 22000: 2005 ή ισοδύναμο.

Παρουσίαση μηχανημάτων (χώρα προέλευσης, Εταιρεία, κλπ)

Παρουσίαση τρόπου υλοποίησης της σύμβασης (καθαρισμός μηχανημάτων, τήρηση κανόνων 
υγιεινής κ.τ.λ.).
Επιπλέον στον φάκελο της προσφοράς περιλαμβάνεται σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 
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(τιμή Μισθώματος ανά πωλητή ανά μήνα και το συνολικό ποσό πλέον χαρτοσήμου και λοιπών 

νομίμων κρατήσεων).

Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα πλέον 

χαρτοσήμου και λοιπών νομίμων κρατήσεων. Προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά ή δεν έχουν το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω κρίνονται ως μη 

αποδεκτές από την επιτροπή. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

715/1979, όπως έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι για δύο 

(2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας 

Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, στην Αναθέτουσα Αρχή.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση 

δικαιολογητικών, και οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα 

που θα καθοριστεί από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από 

την Επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο, η προσφορά θα απορρίπτεται. Από τις 

διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη, υποχρεωτικά στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Τα στοιχεία του αποστολέα

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το αρμόδιο όργανο Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή 

πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της 
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διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζονται όλοι οι φάκελοι και μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και 

οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. 

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.

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την ανακήρυξη του πλειοδότη, λαμβάνεται υπ’ 
όψιν το υψηλότερο μηνιαίο ενοίκιο προς το Ε.ΚΕ.Α. 
Ως ελάχιστη τιμή προσφοράς ανά μηχάνημα καθορίζεται το ποσό των εξήντα πέντε ευρώ 
(€65) μηνιαίως ανά μηχάνημα. 

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

υπογραφεί για όλα τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν και θα προσφερθεί ίδια τιμή για κάθε ίδιο 

είδος. Αναπροσαρμογή επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις αλλαγής ΦΠΑ.

Πλειοδότρια εταιρεία θα αναδειχθεί αυτή με το υψηλότερο ενοίκιο προς το Ε.ΚΕ.Α. ανά μηχάνημα.

Εάν το συλλογικό όργανο που διοικεί το Ε.ΚΕ.Α. κρίνει ασύμφορο το αποτέλεσμα ή δεν κατατεθεί 

καμία προσφορά στον διαγωνισμό, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται. Ο νέος διαγωνισμός 

προκηρύσσεται με περιληπτική διακήρυξη που θα αναφέρεται στους όρους της παρούσας αρχικής, 

και περιλαμβάνοντας οπωσδήποτε τους επικαιροποιημένους όρους σχετικά με τη διάρκεια και το 

ελάχιστο μίσθωμα, καθώς και τη νέα ημερομηνία διαξαγωγής του διαγωνισμού.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με μονομερές δικαίωμα του Ε.ΚΕ.Α. να 

παρατείνει αυτή, για ένα ακόμη έτος κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης 

της σύμβασης.

Εφ΄ όσον προκύψει ανάγκη το Ε.ΚΕ.Α. δύναται να επεκτείνει την σύμβαση σε αριθμό αυτόματων 
πωλητών όχι πλέον του 50%.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση  εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης, αορίστου χρόνου ή έως επιστροφής της, ύψους όσο το διπλάσιο του 

συνολικού μηνιαίου μισθώματος. 

Ισχύς προσφοράς 45 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Το μίσθωμα υπέρ του Ε.ΚΕ.Α. θα καταβάλλεται μηνιαίως σε ευρώ (€) κατά το πρώτο 

δεκαπενθήμερο του μήνα που αφορά.
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Η καθυστέρηση καταβολής του ποσού ή καταβολή ποσού μικρότερου του προβλεπόμενου, 

συνεπάγεται απομάκρυνση του αυτόματου πωλητή χωρίς καμία επιβάρυνση του Ε.ΚΕ.Α..

Το Ε.ΚΕ.Α. δύναται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Διοικήσεως να λύσει μονομερώς τη 

σύμβαση αφού προηγηθεί ενημέρωση του πλειοδότη - μισθωτή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ 

της λύσεως της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του π.δ. 715/79 (Α’ 212).

Η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί:

1. Στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr 

2. Στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Α.: http://www.ekea.gr/public-tenders 

3. Στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών», στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2020. 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Τα παραρτήματα που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

διακήρυξης. 

2. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης 

του ενδιαφερομένου. 

3. Τέλος για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι 

διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ε.ΚΕ.Α. 

ΧΑΡΙΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ένας αυτόματος πωλητής αναψυκτικών, χυμών, νερών και snacks θα τοποθετηθεί στο ισόγειο του 
κεντρικού κτιρίου του Ε.ΚΕ.Α., πλησίον της Αίθουσας Εκδηλώσεων. 
Ο δεύτερος αυτόματος πωλητής αναψυκτικών, χυμών, νερών και snacks καθώς και ο αυτόματος 
πωλητής ζεστών και κρύων ροφημάτων θα τοποθετηθούν στο ισόγειο του κτιρίου διοίκησης. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ νερού, αναψυκτικών και snack 
2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ζεστών και κρύων ροφημάτων

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

ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΩΛΗΤΗ αναψυκτικών, χυμών, 
νερών και snacks
Αναψυκτικά σε αλουμινένια κουτάκια των 330ml ή σε συσκευασία pet των 500ml

• Τύπου cola και cola light 
• Πορτοκαλάδα
• Λεμονάδα
• Σόδα και Tonic
• Γκαζόζα
• Τσάι κρύο
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Χυμοί φρούτων σε συσκευασία pet των 250ml
Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό σε φιάλη pet των 500ml
Αλμυρά και γλυκά snacks σε διάφορες γεύσεις

• Κράκερς
• Τσιπς
• Κριτσίνια
• Παξιμάδια

Γλυκά σνακς
• Μπάρες δημητριακών
• Παστέλι
Αρτοσκευάσματα
• Σάντουιτς
• Κρουασάν (σοκολάτα, μαρμελάδα) μικρό – μεγάλο
• Τσουρεκάκι, ατομικό κέικ

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

ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΩΛΗΤΗ ζεστών και κρύων 
ροφημάτων
Ο αυτόματος πωλητής πρέπει  να παρέχει τουλάχιστον τα παρακάτω ροφήματα:

 Ζεστή σοκολάτα
 Κρύα σοκολάτα 
 Ζεστός καφέ espresso
 Κρύος καφέ espresso
 Ζεστός καφέ cappuccino
 Κρύος καφέ cappuccino

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει τον χώρο που θα του επιτραπεί για την 
εγκατάσταση του αυτόματου πωλητή αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία αυτού σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης που θα καταρτιστεί μετά την 
κατακύρωση.
2. Απαγορεύεται αυστηρά:
α) Η διάθεση μέσω του αυτόματου πωλητή άλλων ειδών (οινοπνευματωδών ποτών, τσιγάρων, 
ποτών κλπ) εκτός από αυτά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
β) Η διατήρηση άλλων αντικειμένων στο χώρο τοποθέτησης του αυτόματου πωλητή, εκτός από το 
κατάλληλο δοχείο για την απόρριψη φιαλών, κυπέλων μιας χρήσεως κλπ.
γ) Η ανάρτηση ή τοιχοκόλληση στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο αυτόματος πωλητής 
διαφημίσεων ή ανακοινώσεων χωρίς την άδεια του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πωλούμενα είδη θα διατηρούνται εντός του 
μηχανήματος και θα διατίθενται καλά συντηρημένα και σε άριστη ποιότητα. Ο Ανάδοχος θα έχει 
επίσης την υποχρέωση να διατηρεί με δική του αποκλειστικά ευθύνη τον αυτόματο πωλητή σε καλή 
κατάσταση και απόλυτα καθαρό ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των διατιθέμενων ειδών και η 
παρουσία εντόμων η άλλων επιβλαβών οργανισμών. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς.
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλης διευθέτησης του χώρου πλησίον 
του αυτόματου πωλητή, ώστε να απορρίπτονται σε δοχείο προοριζόμενο για το σκοπό αυτό οι 
συσκευασίες των αναλωθέντων ειδών (κενές φιάλες, μεταλλικά κουτιά, χαρτιά συσκευασίας κλπ)
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5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιεί ελέγχους για την 
διασφάλιση σωστής ανακύκλωσης των συσκευασιών των τροφίμων, καθώς και για την 
απομάκρυνση των αλλοιωμένων τροφίμων.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται γενικά να συμμορφώνεται επακριβώς ως προς τη λειτουργία, τη 
συντήρηση, τον καθορισμό και τον ανεφοδιασμό του αυτόματου πωλητή προς τις διατάξεις της υπ 
αριθμ.487/21-9-2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου»(Φ.Ε.Κ.Β 1219/4-10-2000),όπως ισχύει, της υπ. αριθμ. 
ΑΙΒ/8577/1983 Υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ Β 526/24/9-1983),όπως ισχύει, καθώς και ως προς 
κάθε άλλη συναφή υγειονομική, αγορανομική ή άλλη σχετική διάταξη, είναι δε ο μόνος υπεύθυνος 
για την τήρηση αυτών απέναντι σε κάθε δημόσια αρχή ή τους καταναλωτές. Οφείλει επίσης να 
δέχεται απροφάσιστα και να διευκολύνει σε οποιοδήποτε χρόνο τους διενεργούμενους ελέγχους. Ο 
καθαρισμός και η μέθοδος απολύμανσης των αυτόματων πωλητών θα είναι κάθε φορά η 
ενδεδειγμένη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο κατασκευαστής αλλά οπωσδήποτε να 
διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και αναψυκτικών.
7. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας, υγιεινής και ασφάλειας του ΕΚΕΑ με 
βάση τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των Υπηρεσιών του ΕΚΕΑ που είναι αρμόδιες για την 
τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής εντός των χώρων αυτού.
8. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υφίσταται μόνος αυτός τις έννομες συνέπειες για 
ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης στην υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών του ΕΚΕΑ που 
οφείλεται στην κατανάλωση επικίνδυνων, επιβλαβών και γενικά ακατάλληλων ειδών μέσω του 
αυτόματου πωλητή.
9. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την καθημερινή 24ωρη λειτουργία του αυτόματου πωλητή, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Ο ανεφοδιασμός του μηχανήματος γίνεται κατά τη 
διάρκεια του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΕΚΕΑ. Τυχόν βλάβη του 
μηχανήματος θα αποκαθιστάται από τον ανάδοχο εντός μίας εργάσιμης μέρας από την ειδοποίηση 
του.
10. Ο Ανάδοχος οφείλει σε κάθε ανεφοδιασμό των μηχανημάτων να απομακρύνει προς 
ανακύκλωση τις συσκευασίες μεταφοράς των πωλούμενων μέσω των αυτόματων πωλητών ειδών.
11. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό για την 
εκτέλεση για την εκτέλεση της σύμβασης έναντι του οποίου θα είναι ο μόνος και αποκλειστικός 
υπεύθυνος όσον αφορά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.
12. Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί:
• Πρόγραμμα καθαριότητας με αντίστοιχη εκπαίδευση προσωπικού.
• Δελτίο τήρησης προγράμματος καθαριότητας (checklist) και τις ημερομηνίες καθαρισμού.
• Αρχείο θερμοκρασιών λειτουργίας του αυτόματου πωλητή (όπου απαιτείται)
• Σύστημα ιχνηλασιμότητας ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσει την προσέλευση, τον αριθμό 
παρτίδας, την ημερομηνία λήξης όλων των τροφίμων που προσφέρονται στον αυτόματο πωλητή.
13. Το ΕΚΕΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο μηχάνημα από 
οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή 
λειτουργία σωληνώσεων ή άλλο λόγο καθώς και για ζημιές έναντι των κινδύνων που 
προαναφέρθηκαν, καθώς και για την αστική ευθύνη του για ζημιές προξενούμενες στο ΕΚΕΑ ή σε 
τρίτους εξαιτίας του μηχανήματος.
14. Το μηχάνημα καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό αντικείμενο απαραίτητο για τη λειτουργία του 
αυτόματου πωλητή αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του Αναδόχου, ο οποίος κατά τη λήξη ή καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης, οφείλει να αποσυνδέσει τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος 
με προσοχή και να απομακρύνει το μηχάνημα με δική του ευθύνη από το χώρο του Ε.ΚΕ.Α.
15. Εάν παρά ταύτα ο ανάδοχος αδρανήσει, το ΕΚΕΑ έχει το δικαίωμα, κατόπιν προηγούμενης 
έγγραφης ειδοποίησης να αποσυνδέσει το μηχάνημα και να το μεταφέρει προς φύλαξη σε άλλο 
χώρο. Η δαπάνη που προκαλείται από αυτή την αιτία θα βαρύνει τον ανάδοχο.
16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, να εξασφαλίσει με δική του 
αποκλειστικά μέριμνα την απαιτούμενη διοικητική άδεια για την εγκατάσταση και λειτουργία των 
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αυτόματων πωλητών. Αντίγραφο της άδειας θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Προμηθειών του 
ΕΚΕΑ. Δεν επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία οι αυτόματοι πωλητές πριν από τη λήψη της 
σχετικής άδειας. Μαζί με την άδεια θα πρέπει να κατατεθεί και η κάτοψη του χώρου τοποθέτησης.
17. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει για οιονδήποτε λόγο και αιτία, μείωση του 
καταβαλλόμενου υπέρ του ΕΚΕΑ μισθώματος από την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού και εφεξής.
18. Απαγορεύεται η μερική ή ολική μίσθωση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης 
του σε τρίτους καθώς και η διάθεση μέσω αυτών ειδών άλλων από αυτά που περιγράφονται στην 
παρούσα διακήρυξη.
19 Το ΕΚΕΑ έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους οποτεδήποτε μέσω των αρμοδίων οργάνων 
του για να εξακριβώνει την κατάσταση του μηχανήματος την τήρηση των κανόνων καλής 
λειτουργίας του, την ποιότητα και καθαριότητα των διατιθέμενων ειδών, τις συνθήκες συντήρησης 
και γενικά την συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Τα δείγματα 
που θα λαμβάνονται στο πλαίσιο ελέγχου θα στέλνονται σε πιστοποιημένα εργαστήρια.

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

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας: _____________________________________________________ 

Κατάστημα : _____________________________________________________ 

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης: _________________ 

ΕΥΡΩ: _________________ 

ΠΡΟΣ:  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ: _____________ποσού €___________ 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
τριακοσίων ΕΥΡΩ  (€300,00), υπέρ της εταιρείας ___________ δ/νση _______________________ 
για τη συμμετοχή της στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την τοποθέτηση 
και λειτουργία αυτόματων πωλητών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ___/19 διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας από την 
συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη, 
της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει έως την επιστροφή της ή είναι αορίστου ισχύος. 

Βεβαιώνουμε 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.
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας: _____________________________________________________ 

Κατάστημα : _____________________________________________________ 

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης: _________________ 

ΕΥΡΩ: _________________ 

ΠΡΟΣ:  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ:_________ ποσού__________ €

Πληροφορηθήκαμε ότι η εταιρεία ………………………… οδός ……………….. αριθμός …….. 
πρόκειται να συνάψει μαζί σας σύμβαση, που θα καλύπτει την τοποθέτηση και λειτουργία 
αυτόματων πωλητών, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή, η Εταιρεία υποχρεούται 
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού …………… Μετά τα παραπάνω, η 
Τράπεζα………………… παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας και εγγυάται προς 
εσάς με την παρούσα ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει σε σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες ανεξάρτητα από τυχόν 
αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της 
απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει 
οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζεται στη δήλωσή σας και που δεν θα 
ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της (ή είναι αορίστου χρόνου). 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ 51Ε/19
Για την τοποθέτηση δύο  αυτόματων  πωλητών  νερού και snack και ενός  αυτόματου  
πωλητή ζεστών και κρύων ροφημάτων  για τοποθέτηση στις εγκαταστάσεις του Ε.ΚΕ.Α.

Στις Αχαρνές, σήμερα …./…/2020 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το οποίο 

ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης και εδρεύει στις 

Αχαρνές, επί της οδού Oλυμπ. Χρ. Μάντικα 7, έχει ΑΦΜ  998993604, ΔΟΥ Αχαρνών, και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από την Πρόεδρο του ΔΣ κ. 

Χάρις Ματσούκα, και στο εξής χάριν συντομίας θα αποκαλείται «αναθέτουσα αρχή», και 

β) Η εταιρεία με την επωνυμία …………. που εδρεύει ………., επί της οδού …………. με ΑΦΜ: 

………., ΔΟΥ ………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από ………………………, η οποία θα 

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Εταιρεία», 

λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και επιπλέον:

 Την υπ’ αριθμό …/19 Διακήρυξη του Ε.ΚΕ.Α.

 Την από ……………… προσφορά της Εταιρείας

 Την υπ’ αριθμό ………….. απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α με την οποία αποφάσισε την 

κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την τοποθέτηση και λειτουργία  ……………… στην 

εταιρεία …………… αντί του ποσού των ………………….€.

 συμφώνησαν και αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα και αμοιβαίως τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: Αντικείμενο Σύμβασης  
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ύστερα από την  αρ πρωτ ……./..-..-2020 απόφαση του  

Διοικητικού Συμβουλίου  του Ε.ΚΕ.Α.  αναλαμβάνει  την τοποθέτηση και λειτουργία δύο αυτόματων 

πωλητών νερού και snack και ενός αυτόματου πωλητή ζεστών και κρύων ροφημάτων στις 

εγκαταστάσεις  του Ε.ΚΕ.Α., καταβάλλοντας μηνιαίο μίσθωμα στο Ε.ΚΕ.Α., …… ευρώ (…,00€) ανά 

μηχάνημα. 

Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει στο Ε.ΚΕ.Α. το καθορισμένο από τη σύμβαση μηνιαίο 

μίσθωμα εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα που αφορά και να λαμβάνει ισόποση 

απόδειξη.

Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν του μηνός αποτελεί λόγο παράβασης των όρων 

της σύμβασης και καταγγελίας αυτής.

Το Ε.ΚΕ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση σε περίπτωση που κρίνει ότι 

διαταράσσεται  η σωστή λειτουργία του ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης.
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Το Ε.ΚΕ.Α. δύναται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Διοικήσεως να λύσει μονομερώς τη 

σύμβαση αφού προηγηθεί ενημέρωση του πλειοδότη - μισθωτή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ 

της λύσεως της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του π.δ. 715/79 (Α’ 212).

Ειδικοί όροι  

1. Αυτόματoς  πωλητής  ροφημάτων (Τεμ 1) 
Ο αυτόματος πωλητής πρέπει  να παρέχει τουλάχιστον τα παρακάτω ροφήματα:    

Πίνακας ειδών

+++++++

2. Αυτόματος  πωλητής αναψυκτικών νερών και snack (Τεμ 2) 
Οι αυτόματοι πωλητές θα πρέπει να παρέχουν: 

Πίνακας ειδών:

+++++++

Κάθε αναψυκτικό ή άλλο υλικό θα πωλείται στην αρχική του συσκευασία, παγωμένο, ενώ θα είναι 

δυνατή και η διάθεση πλαστικών κυπέλλων από τον ανάδοχο.

Η εταιρεία θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την σωστή τροφοδοσία των μηχανημάτων, ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα,  έτσι ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο υπέρβασης της ημερομηνίας 

λήξης των προϊόντων ή έλλειψης αυτών.

Η εταιρεία  θα παρέχει την συντήρηση, τον καθαρισμό και την τεχνική κάλυψη των μηχανημάτων. 

Σε περίπτωση βλαβών υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση, για την 

αποκατάσταση αυτών χωρίς καμία επιβάρυνση για το Ε.ΚΕ.Α. .

Η ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των χρηστών από τα προϊόντα που διατίθενται θα 

βαρύνει την εταιρεία.

Οποιαδήποτε ζημιά που θα προκύψει από τη λειτουργία των μηχανημάτων στις παροχές ρεύματος 

και ύδατος βαρύνει την εταιρεία.

Το κόστος εγκατάστασης και τοποθέτησης των μηχανημάτων, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την 

εταιρεία, με δεδομένη την παροχή νερού και ρεύματος από το Ε.ΚΕ.Α. κοντά στα σημεία 

τοποθέτησης.

Εφ΄ όσον προκύψει ανάγκη το Ε.ΚΕ.Α. δύναται να επεκτείνει την σύμβαση σε αριθμό αυτόματων 

πωλητών όχι πλέον του 50%.

Οι τιμές των προϊόντων δεν είναι δυνατόν να αυξηθούν καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που έχει υποβληθεί από την εταιρεία κατά την υποβολή της 

προσφοράς και είναι αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.

Αύξηση τιμών επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής ΦΠΑ.
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Άρθρο 2: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή 

κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσό διπλάσιο του συνολικού μηνιαίου 

μισθώματος, και αορίστου ισχύος (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας διακήρυξης). 

Άρθρο 3: Διάρκεια σύμβασης  
Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με μονομερές δικαίωμα του Ε.ΚΕ.Α.  να 

παρατείνει αυτή, για ένα ακόμη έτος κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης 

της σύμβασης.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, η Εταιρεία κηρύσσεται έκπτωτη με απόφαση του 

ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α. και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 48 του 

π.δ. 715/1979. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση 

που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη 

κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η προσφορά του οικονομικού 

φορέα. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη 

σύμβαση. 

Το Ε.ΚΕ.Α. δύναται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Διοικήσεως να λύσει μονομερώς τη 

σύμβαση αφού προηγηθεί ενημέρωση του πλειοδότη - μισθωτή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ 

της λύσεως της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του π.δ. 715/79 (Α’ 212).

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα σε άλλο 

πρόσωπο φυσικό ή νομικό. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση.

Επιπλέον δύναται να συμπεριληφθούν νέα είδη, κατόπιν αιτήματος της Διοίκησης του Ε.ΚΕ.Α. αλλά 

και η δυνατότητα αντικατάστασης ειδών από την εταιρεία, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας 

επιτροπής παρακολούθησης και σχετικής απόφασης του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α.

Άρθρο 4. Γενικοί όροι
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
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Το συμφωνητικό τούτο συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτόγραφα και αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε ότι το περιεχόμενό του εκφράζει την πραγματική βούληση και των δύο 

συμβαλλόμενων, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ανάδοχο Για το Ε.ΚΕ.Α. η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χάρις Ματσούκα


