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∆IAKHPYΞH
∆ηµόσιου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από
οικονοµική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη
φύλαξη των κτιρίων της Α
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για οκτώ (8) µήνες
συνολικού προϋπολογισµού 180.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α
.Π.Α.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

του Ν. 1268/82 « Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ»
του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27
247/27-11-1995)
1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών
του Κράτους και Άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
του Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.»
του άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94)
94) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος,
του άρθρο 4, παραγ. 6, του Ν.∆. 4578/66, περί "Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συµβουλίου
και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 234 Α΄ ),
του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών
Θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το ν.2323/95 (ΦΕΚ15/Α/95)
Του άρθρου 14 του ν.2672/98 (ΦΕΚ 290 Α΄)
του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10
150/Α/10-7-2007)
2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»,
∆ηµοσίο
του Ν.4009/2011 Περί της «∆οµής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως ισχύει συµπληρωµένος και
τροποποιηµένος
του Π.∆. 346/98 άρθρο 35 παρ.1 & άρθρο 36 για την «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας
92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992»
του Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16
64/Α/16-3 - 2007) προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005,
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•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές Συναλλαγές
του Ν. 3310/2005, άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»
του Ν.3707/2008 «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
και γραφείων ιδιωτικών ερευνών»
του άρθρου 46 του Ν.3801/4 Σεπτεµβρίου 2009 (ΦΕΚ 163/Α’/4-9-2009)
του ν.3861/2010 «Ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραµµα
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις»
του Ν. 3863/2010, άρθρο 68 «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών»
του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ/Α/173/30.09.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων-Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007
την παρ.3 του αρθ. 4 του Ν. 4013/2011 όπως τροπ. µε την παρ. 5 του αρθ.61 του Ν.4146/2013
του ν.2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις»
τoυ υπ’ αριθµ. 30440/08-05-2006 εγγράφου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε εταιρείες Security και Συνεργεία Καθαριότητας»
του υπ’ αριθµ. 31262/16-11-2006 συµπληρωµατικού εγγράφου του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε εταιρείες Security
και Συνεργεία Καθαριότητας»
της οικείας (κλαδικής) Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων παροχής
Υπηρεσιών Ασφαλείας.
Κάθε άλλη νοµοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω.
την από 11/2/2014 απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. για άµεση διενέργεια νέου
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη των κτιρίων του
Ιδρύµατος για το έτος 2014.
την έκθεση ανάληψης υποχρέωσης 8/02-01-2014 (Α∆Α: ΒΙ6Μ46Ψ8ΝΖ-Ζ10)
Προκηρύσσουµε

∆ηµόσιο Ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµική
άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη των κτιρίων της
Α.Σ.Κ.Τ. για οκτώ µήνες (1/5/2014 – 31/12/2014), όπως κατωτέρω:
Χρονικό
διάστηµα

Περιγραφή Έργου

παροχής

Συνολικός
Προϋπολογισµός

υπηρεσίας
Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων

της

Α.Σ.Κ.Τ. που βρίσκονται:

Εκατόν ογδόντα
οκτώ (8) µήνες

1. Κεντρικό κτίριο – Πατησίων 42, Αθήνα
2. Κτιριακό συγκρότηµα Α.Σ.Κ.Τ. – Πειραιώς
256, Αγ. Ιων. Ρέντη
3. Καλλιτεχνικός Σταθµός Α.Σ.Κ.Τ. – Ρόδος

από 1/5/2014 –
έως 31/12/2014

χιλιάδες ευρώ
180.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 23%,
που θα βαρύνουν τον
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ΚΑΕ 0892 «Ασφάλιστρα

4. Καλλιτεχνικός Σταθµός Α.Σ.Κ.Τ. – Μύκονος
5. Καλλιτεχνικός

Σταθµός

Α.Σ.Κ.Τ.

– φύλακτρα ακινήτων,

–

µεταφ. µέσων, κινητών

Τσεπέλοβο (Ιωάννινα)
Οι ζητούµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό

αξιών» του τακτικού Π/Υ

CPV 79713000 (υπηρεσίες φύλαξης) βάσει του

της Α.Σ.Κ.Τ. έτους 2014

Καταλόγου Κοινής Ονοµατολογίας Προϊόντων και
Υπηρεσιών της Ε.Ε. (CPV)

Το απαιτούµενο πρόγραµµα φύλαξης ανά χώρο περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της
παρούσας. Προσφορές για µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών δεν γίνονται αποδεκτές και θα
απορρίπτονται.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ηµεροµηνία υποβολής
Τόπος υποβολής προσφοράς

προσφοράς

Ηµέρα

ώρα

Aνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Τµήµα Πρωτοκόλλου
Πατησίων 42 - T.K. 10682 Αθήνα

ΕΩΣ ΚΑΙ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

∆ΕΥΤΕΡΑ 14.30 µ.µ.

υ/ο:ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών – Τµήµα Πρωτοκόλλου – Πατησίων 42, 10682 Αθήνα όπου θα παραλαµβάνονται
µε απόδειξη, έως και 17 Μαρτίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.30 µ.µ.
Οι προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τόπος ∆ιενέργειας

Ηµεροµηνία διενέργειας

Ηµέρα

΄Ωρα

Aνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Αίθουσα «ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ»
Πατησίων 42 & Τοσίτσα - Αθήνα

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
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ΤΡΙΤΗ

10.00 π.µ.

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα κάτωθι Παραρτήµατα, τα
οποία θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης.
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄- «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ - «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ - «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
& ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ - «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
Η περίληψη της διακήρυξης αυτής στάλθηκε για δηµοσίευση:
o

στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις
13/2/2014.

o

σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών: ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΕΘΝΟΣ στις
13/2/2014.

o

στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

Τα έξοδα δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος από το ∆ιαγωνισµό, µε την προσκόµιση των νόµιµων
παραστατικών (άρθρο 46 Ν.3801/2009).

Αντίγραφα της ∆ιακήρυξης και πληροφορίες για το ∆ιαγωνισµό παρέχονται τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες 08.00 π.µ.- 14.00 µ.µ. από το Τµήµα Προµηθειών που βρίσκεται στο
Κεντρικό Κτίριο της Α.Σ.Κ.Τ., Πατησίων 42-Αθήνα, Τηλ: 210/3897-106, (κ. Λυράκος,),
FAX:210/3816-926, e-mails : lyrakos_k@asfa.gr. Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Α.Σ.Κ.Τ. www.asfa.gr (TMHMA ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) και στους πίνακες Ανακοινώσεων της Α.Σ.Κ.Τ. 14/02/2014).

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Χαρβαλιάς

5

ΠΑ Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α'
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:


Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα την ηµεδαπής ή της αλλοδαπής



Συνεταιρισµοί



Συνεταιρισµοί και οι ενώσεις, κοινοπραξίες εργολάβων φύλαξης, από την Ελλάδα, από τα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, από τα κράτη µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) και από τις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ)

Όλοι οι ανωτέρω γίνονται δεκτοί µε την προϋπόθεση ότι:
i.

Έχουν πενταετή (5 έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία.

ii. Λειτουργούν τουλάχιστον τρία (3) έτη µε πιστοποίηση ISO 9001:2008 στα πεδία
εφαρµογής φύλαξης κτιρίων από κοινοποιηµένο οργανισµό ή άλλου καταλλήλου
πιστοποιητικού από διαπιστευµένο φορέα του Εθνικού Συστήµατος ∆ιαπίστευσης για την
εταιρεία, ΕΛΟΤ 1801:2002, ohsas:18001 στο πεδίο εφαρµογής σύστηµα διαχείρισης
υγείας και ασφάλειας στην εργασία και θα βρίσκονται σε ισχύ την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού.
iii. ∆εν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του δηµοσίου και δεν τους έχει επιβληθεί
οποιοδήποτε πρόστιµο αναφορικά µε την τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων της
ασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας κατά την διάρκεια της τελευταίας 3ετίας (20112012-2013).
iv. ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
v. ∆εν έχουν επιβληθεί περιορισµοί λειτουργίας της Εταιρείας ή Επιχείρησης.

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οφείλουν να αποδείξουν:
α. την 5ετή επαγγελµατική τους δραστηριότητα µε πιστοποιητικό εγγραφής τους στο
Επιµελητήριο και επικυρωµένα αντίγραφα συµβάσεων των έργων που έχουν υλοποιήσει την
τελευταία 3ετία (2011-2012-2013).
β. τις πιστοποιηµένες υπηρεσίες µε την προσκόµιση πρωτοτύπου ή επικυρωµένου αντιγράφου
καταλλήλου

πιστοποιητικού

από

διαπιστευµένο

φορέα

του

Εθνικού

Συστήµατος

∆ιαπίστευσης.
γ. τα στοιχεία iii, iv, v καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής.
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Άρθρο 2ο
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
α.

Η προσφορά γίνεται αποδεκτή µόνο αν υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα σε

σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Α.Σ.Κ.Τ. µέχρι και την
προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού και ώρα λήξης της προθεσµίας αυτοπροσώπως ή µε νόµιµο
αντιπρόσωπο, νόµιµα εξουσιοδοτηµένο. Μπορεί να αποστέλλεται και µε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ.,
courier, κλπ) εφόσον αυτή φθάσει στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη ηµέρα του
διαγωνισµού.
β.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες,

προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι εργολάβοι φύλαξης που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό δεν µπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για µέρος των υπό φύλαξη κτιριακών εγκαταστάσεων όπως αυτές εµφανίζονται στον
συνηµµένο στην διακήρυξη αυτή πίνακα. Προσφορά για µέρος των υπό φύλαξη κτιριακών
εγκαταστάσεων θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.
γ.

Οι σφραγισµένοι φάκελοι των προσφορών αποσφραγίζονται από την Επιτροπή

Αξιολόγησης

των

Αποτελεσµάτων

των

∆ιαγωνισµών

και

των

∆ιαδικασιών

∆ιαπραγµάτευσης παρουσία των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται
παρακάτω. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι κάποιος διαγωνιζόµενος δεν πληροί όλους τους όρους και
αποκλειστεί από την συνέχεια του διαγωνισµού οι εναποµείναντες κλειστοί φάκελοι δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στον ίδιο ή παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή σε
περίπτωση απουσίας του.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 Οι λέξεις ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µε κεφαλαία γράµµατα
 Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό
 Ο αριθµός της διακήρυξης
 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
 Τα ακριβή στοιχεία του αποστολέα.
∆ε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Ο φάκελος της προσφοράς ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που περιγράφονται παραπάνω
υποβάλλεται καλά σφραγισµένος και περιέχει τρεις (3) υποφακέλους:
 Φάκελος ∆ικαιολογητικών
 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
 Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς
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Οι παραπάνω τρεις υποφάκελοι είναι και αυτοί σφραγισµένοι και κάτω από τον τίτλο τους
αναγράφουν τα στοιχεία του κυρίως φακέλου.
δ.

Ο φάκελος των ∆ικαιολογητικών περιέχει:


την εγγυητική επιστολή συµµετοχής



όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την διακήρυξη εις διπλούν (πρωτότυπα και µία
σειρά αντιγράφων) µέσα σε σφραγισµένους φακέλους µε τις ενδείξεις πρωτότυπα και
αντίγραφα αντίστοιχα.

(Το περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών δίνεται στα άρθρα 1 & 5 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της διακήρυξης).
ε.

Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς περιέχει την Τεχνική προσφορά εις διπλούν

(πρωτότυπη και αντίγραφο της πρωτότυπης) µέσα σε σφραγισµένους φακέλους µε τις ενδείξεις
πρωτότυπη και αντίγραφο αντίστοιχα και περιλαµβάνει:


Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι έλαβε
γνώση όλου του περιεχοµένου της παρούσας διακήρυξης το οποίο αποδέχεται πλήρως
και χωρίς καµία επιφύλαξη



Αποδεδειγµένη ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών σε αντίστοιχο αντικείµενο για το
οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισµός (φύλαξη κτιριακών εγκαταστάσεων). Ο κάθε
διαγωνιζόµενος πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένα αντίγραφα βεβαιώσεων
υπηρεσιών καλής εκτέλεσης έργου από φορείς µε τους οποίους συνεργάστηκε που να
αφορούν στη φύλαξη κτιριακών εγκαταστάσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη, προ
της διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού ήτοι των ετών 2011, 2012 & 2013
(ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός βεβαιώσεων : πέντε (5). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάθε
βεβαίωση θα πρέπει να αφορά παροχή υπηρεσίας φύλαξης ενός ολόκληρου έτους.
Βεβαίωση που θα αφορά παροχή υπηρεσίας φύλαξης δύο ετών θα προσµετράται
ως δύο (2) βεβαιώσεις.



Κατάλογο όπου θα φαίνονται οι φορείς µε τους οποίους συνεργάστηκε ο προσφέρων
και θα αφορούν παροχή υπηρεσίας φύλαξης κατά τα τρία τελευταία προ της
διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού, έτη δηλαδή τα έτη 2011 – 2012 – 2013.



Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην
οποία θα βεβαιώνεται ο αριθµός προσωπικού που απασχολεί στην επιχείρησή του ο
προσφέρων κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του, καθώς και
θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας.



Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής
στην οποία να βεβαιώνεται: ο αριθµός των ατόµων που µπορεί να διαθέσει ο
προσφέρων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.



Κατάσταση µε περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης.
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Προτεινόµενη µελέτη µε περιγραφή µέτρων που θα λάβει ο προσφέρων για την
διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας φύλαξη, λόγω της ιδιοµορφίας της
παρεχόµενης υπηρεσίας (χώροι εκπαίδευσης φοιτητών).

Η µη κατάθεση όλων των προαναφερθέντων εγγράφων και δικαιολογητικών στο φάκελο
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στον σφραγισµένο φάκελο στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά διευκρινίζεται ότι, επί
ποινή απορρίψεως της προσφοράς, κανένα στοιχείο που αφορά οικονοµικά στοιχεία, δε θα
περιλαµβάνεται σε αυτόν.
στ.

Ο φάκελος της Οικονοµικής προσφοράς περιέχει την Οικονοµική προσφορά εις

διπλούν (πρωτότυπη και αντίγραφο της πρωτότυπης) µέσα σε σφραγισµένους φακέλους µε τις
ενδείξεις πρωτότυπη και αντίγραφο αντίστοιχα, όπως παρακάτω:


Συµπληρωµένο το «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ε΄ που επισυνάπτεται στη διακήρυξη και θα περιλαµβάνει όλα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 3 παρ. 2 αυτής.



Οικονοµική ανάλυση της προφοράς τους όπου θα εξειδικεύονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, τα παρακάτω στοιχεία :

i) Τον αριθµό των εργαζοµένων
ii) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας
iii) Της Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή των σχετικών κείµενων διατάξεων που υπάγονται οι
εργαζόµενοι στην συµµετέχουσα στο διαγωνισµό εταιρεία (την οποία θα προσκοµίσουν σε
αντίγραφο).
iv) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των
εργαζοµένων των απασχολούµενων στο Πανεπιστήµιο φυλάκων.
v) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

Άρθρο 3ο
Προσφορές
1.

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Προσφορές που θα

υποβάλλονται ανοικτές ή θα περιέχουν οποιοδήποτε φάκελο από τους παραπάνω ανοικτούς δε
θα γίνονται αποδεκτές. Προσφορές γίνονται δεκτές µόνο σε ευρώ. Προσφορά σε οποιοδήποτε
άλλο νόµισµα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε
σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που δεν
δίνουν την τιµή σε Ευρώ ή που θα καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
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2.

Η οικονοµική προσφορά σε ευρώ πρέπει να καθορίζει:

α.

Την προσφερόµενη τιµή (σε ευρώ αριθµητικώς και ολογράφως) η οποία θα περιλαµβάνει

την αξία της εργολαβίας φύλαξης, χωρίς τον ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξόδων
– επιβαρύνσεων του εργολάβου (νόµιµες αποζηµιώσεις- σύµφωνα µε τους κανόνες της εργατικής
Νοµοθεσίας- µισθοί, δώρα και επιδόµατα του προσωπικού που θα απασχολεί, εισφορές σε
ασφαλιστικούς οργανισµούς, κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου κλπ έξοδα, επιβαρύνσεις). Οι υποψήφιοι
σε ξεχωριστό πίνακα θα πρέπει να παρουσιάσουν για κάθε θέση φύλαξης πώς προκύπτει το
µηνιαίο κόστος προ Φ.Π.Α. (π.χ. Κόστος ανά βάρδια επί αριθµό απασχολούµενων ατόµων).
β.

Το γενικό ποσό του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), για το σύνολο της προσφοράς.

γ.

Το συνολικό ποσό της προσφοράς, συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ.

3.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογεγραµµένη από τον προσφέροντα.
4.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν

ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών.
5.

Ο Προσφέρων θεωρείται ότι δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της

διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία δεν δέχεται. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους του που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.
6.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς

δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως

απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες, µόνο όταν ζητούνται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφό της. Σηµειώνεται ότι, από τις
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπ’ όψιν µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Κανείς υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της
αναθέτουσας αρχής, σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού.
7.

Προσφορά που παρουσιάζει, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης ουσιώδεις

αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισµού και τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της
διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντίθετα δεν απορρίπτεται προσφορά όταν οι
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις.
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8.

Προσφορά που είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται

ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
Άρθρο 4ο
Αντιπροσφορές
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις που
δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και δεν λαµβάνονται υπόψη. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο
όταν ζητούνται από την Επιτροπή εγγράφως ή προφορικώς και λαµβάνονται υπόψη στα σηµεία
για τα οποία αυτές ζητήθηκαν.
Άρθρο 5ο
Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά
Όλοι οι διαγωνιζόµενοι (φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί, ενώσεις
προµηθευτών, κοινοπραξίες προµηθευτών) υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία
τοποθετούνται στον ΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
α.

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ την ηµεροµηνία του

διαγωνισµού
β.

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της παρούσας (i,ii,iii,iv,v)

γ.

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (επί ποινή απαραδέκτου) ποσού ίσου µε το 5%

τουλάχιστον της προϋπολογιζόµενης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού
9.000,00€ και η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα
το δικαίωµα αυτό (άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιέχει όλα τα
στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο
λήξης της προσφοράς, δηλαδή τουλάχιστον πέντε (5) µήνες χρονική ισχύ και επιστρέφεται σ'
αυτόν µεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
στους δε λοιπούς υποψηφίους µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της
κοινοποίησης της κατακύρωσης του διαγωνισµού.
Επισηµαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής και καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι
συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα συνηµµένα υποδείγµατα του Παραρτήµατος ΣΤ΄.
δ.

Υπεύθυνη δήλωση της § 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,

µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και
να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν έχει καταδικαστεί µε
αµετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήµατα:
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•

συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998, σελ 1)

•

∆ωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαϊου 1997 (EEC 195 της 25/6/1997 σελ. 1) στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ 358 της 31/12/98 σελ. 2).

•

απάτης 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 σελ.
48)

•

νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28-6/1991 σελ 7) η οποία τροποποιήθηκε από
την οδηγία 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 344
της 28/12/2001 σελ. 76 ) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305).

•

για οποιοδήποτε αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας.

•

για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

ε.

Υπεύθυνη δήλωση της § 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού
και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:
 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ. 2 του
άρθ.6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
 δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και
επίσης ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης.
 Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007
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*

Αν ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο την προαναφερθείσα Υπεύθυνη δήλωση, η οποία

θα αναφέρεται στο νοµικό πρόσωπο δηλαδή

µε την οποίαν θα βεβαιώνονται όλα τα

προαναφερθέντα για το νοµικό πρόσωπο, υποχρεούται να υποβάλλει:
-

ένας από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών.

-

ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ή ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε.

-

ο Πρόεδρος του ∆.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισµών.

ζ.

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν

µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
η.

Αντίγραφα αποσπάσµατος ισολογισµού της επιχείρησης των τριών (3) τελευταίων ετών ή

αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων µε Υπεύθυνη δήλωση της § 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, που να δηλώνεται ότι τα
αποσπάσµατα ή εν λόγω φορολογικές δηλώσεις είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που
έχουν κατατεθεί στην εφορία.
θ.

Υπεύθυνη δήλωση της § 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,

µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση σε περίπτωση
κατακύρωσης του αποτελέσµατος υπέρ του, να καλύψει τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της
Α.Σ.Κ.Τ. µε ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης για κάθε απώλεια ή ολιγωρία ή
πληµµελή εκτέλεση εργασιών του προσωπικού του εκ του ποσού των 3.000.000,00 ευρώ.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, ο προσφέρων στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα
µε το ν. 2672/1998 (Α'290), θα υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 6 του
Π.∆.118 / 2007.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπογράφονται και να βεβαιώνεται το
γνήσιο της υπογραφής στην κάθε σελίδα τους, εφ’ όσον το κείµενό τους αναγράφεται σε
περισσότερες της µιας.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Α.

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου, πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση:
 για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007
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 για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή
 για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Β.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Γ.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
∆.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Ε.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
Α.

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση:
 για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007
 για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή
 για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Β.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ.
(2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
Γ.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Η απόδειξη της
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εγγραφής αυτής στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
αρ. 25 παρ. 3 του Π.∆. 346/98, κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας
στην οποία είναι εγκατεστηµένοι.
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Α.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

Β.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990
(Α’101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.)
απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης
(1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά
στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο
µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό
Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου
της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
Προκειµένου για συµµετοχή στο διαγωνισµό Ανωνύµων Εταιρειών, αναγκαία προϋπόθεση είναι
η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου (βλ. άρθρο 8 παρ. 4 του Ν.
3310/2005). Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε την προσκοµιδή µαζί µε την
προσφορά των εξής δικαιολογητικών: α) πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι
µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονοµαστικές και β) αναλυτικής κατάστασης
µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30)
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εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ. 2 Π.∆. 82/96,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε περίπτωση που µέτοχοι Α.Ε. που
συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι άλλες Α.Ε., µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο
τουλάχιστον 1%, απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι µετοχές να είναι ονοµαστικές στο σύνολό
τους µέχρι φυσικού προσώπου. Και οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκοµίζουν τα
προαναφερόµενα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών και για τις Α.Ε. µετόχους της
Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. Αν συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία άλλης νοµικής
µορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια Ανώνυµες
Εταιρείες µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι µετοχές πρέπει να είναι
ονοµαστικές µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1 – 3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν.
3414/2005). Σε περίπτωση µη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής µη
νόµιµων ή ανεπίκαιρων (πέραν των τριάντα (30) ηµερών), η προσφορά αποκλείεται ως
απαράδεκτη.
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Α.

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου, πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007 .
Β.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του

Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ.
β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς,
αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
Γ.

Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α.

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει

στην Ένωση.
Β.

Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά

είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
Γ.

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι την πλήρη
εκτέλεση της σύµβασης. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.∆. 394/96.
∆.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µπορεί να

µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προηγούµενο διαγωνισµό
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στην υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους και µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται ρητή περί
τούτου µνεία στην προσφορά.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπρόσωπό τους,

Ε.

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.
ΣΤ.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή

προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ.
Ζ.

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
 Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των
προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007, από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στην χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής.
 Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των
προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007, από
υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007 συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.

Άρθρο 6ο
Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των
Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, ενώπιον όσων
υπέβαλαν προσφορές ή των νόµιµων εκπροσώπων τους εφόσον παρίστανται. Η Επιτροπή
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών µετά την παρέλευση του
χρόνου κατά την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται
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στην Επιτροπή µετά τη στιγµή έναρξης της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Άρθρο 7ο
Κατακύρωση Αποτελέσµατος
Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού που θα διενεργηθεί πραγµατοποιείται από τη
Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. µέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες από την ηµεροµηνία υποβολής του τελικού
πορίσµατος της Επιτροπής του διαγωνισµού και µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της µπορεί να
προτείνει:
Α.

Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση των

όρων των τεχνικών προδιαγραφών ή του συνολικού αριθµού των υπό φύλαξη κτιριακών
εγκαταστάσεων.
Β.

Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία της

διαπραγµάτευσης (όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
υπηρεσίας) όταν συντρέχουν έστω και µια των προϋποθέσεων του άρθρου 25 του Π.∆.60/2007.
Γ.

Ματαίωση του διαγωνισµού αν αυτός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές

ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των συνδιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού
ανταγωνισµού.
∆.

Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού αναλογικά µε τις διατάξεις των υπό

στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παραγρ. 2 του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007.
Ε.

Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όταν συντρέχουν λόγοι

δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση.
Στην περίπτωση αυτή οι οικονοµικοί φορείς που κατέθεσαν προσφορά δεν έχουν δικαίωµα
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 8ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης – Υπογραφή σύµβασης
Στον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του
άρθρου 23 παρ. 1 του Π.∆. 118/2007 και υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από
την κοινοποίηση της ανακοίνωσης αυτής να προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, προκειµένου να συνταχθεί από την Υπηρεσία το σχέδιο της σύµβασης που θα
υπογραφεί.
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης θα είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής έως 31/12/2014.
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Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, όπως προσφορά, διακήρυξη και
απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Η σύµβαση µπορεί να διακοπεί µονοµερώς εκ µέρους της Α.Σ.Κ.Τ. χωρίς καµία αξίωση από
µέρους του αναδόχου στις περιπτώσεις:
α)

βλάβης του δηµοσίου συµφέροντος και

β)

αποδεδειγµένης οικονοµικής αδυναµίας

Σε περίπτωση που θα προκύψουν αµφισβητήσεις κατά σειρά προτεραιότητας ισχύουν: η
σύµβαση, η διακήρυξη και επικουρικώς η προσφορά του αναδόχου.
Ο εργολάβος για όλες τις διαφορές που ενδεχόµενα θα γεννηθούν από την διακήρυξη και την
σύµβαση, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων Αθηνών.
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρεί, να δίνει ως ενέχυρο ή να µεταβιβάζει τη σύµβαση ή
οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα ή τις

υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς

προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Α.Σ.Κ.Τ.
Εκείνος που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή
αναγνωρισµένης Τράπεζας ίση µε το 10% της συνολικής συµβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ως
εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα παραµείνει µέχρι πλήρους εκτέλεσής
της, µε δυνατότητα να αποδεσµεύεται τµηµατικά ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
διαγωνισµού, σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης είναι µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως
της σύµβασης.
Άρθρο 9ο
Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά Πληρωµής
Η εξόφληση των τιµολογίων του εργολάβου θα γίνεται τµηµατικά, κάθε µήνα, εντός δέκα

1.

ηµερών από την Οικονοµική Υπηρεσία της Α.Σ.Κ.Τ πάντα µετά την παραλαβή του αντίστοιχου
έργου βεβαιούµενου από Επιτροπή, µε έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων εκτός του πρώτου που
θα θεωρηθεί

από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε χρόνο απαιτούµενο από την

Υπηρεσία Επιτρόπου.
Τον εργολάβο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι:

2.
•

3% επί του χωρίς ΦΠΑ ποσού, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ,

•

2% επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ., υπέρ Χαρτ.

•

20% επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ, υπέρ ΟΓΑ χαρτ.

•

κράτηση 0,10% επί του καθαρού ποσού υπέρ Ε.Α.Α.∆ΗΜ.ΣΥΜΒ.

Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού προϋπολογισµού µε ΚΑΕ 0892 έτους 2014.
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3.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94),

παρακρατείται φόρος 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιµολογίου.
Σηµειώνεται ότι ή ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και
συµψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προµηθευτή.
4.

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την Α.Σ.Κ.Τ.

Ειδικότερα απαιτούνται:
 αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από τη ∆ΟΥ για τυχόν χρέη προς το ∆ηµόσιο
 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ και τυχόν άλλα ασφαλιστικά ταµεία των
επιτηδευµατιών (Τ.Ε.Β.Ε., Ταµείο Εµπόρων) για το ότι είναι ενήµερος µέχρι ένα µήνα πριν
από την έκδοση του τιµολογίου
 Καταστάσεις θεωρηµένες από το ΙΚΑ & την Επιθεώρηση Εργασίας, των απασχολούµενων
από τον εργολάβο στην Α.Σ.Κ.Τ. ατόµων.
 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποίαν να βεβαιώνεται ότι καταβλήθηκαν οι
εισφορές στο ΙΚΑ όλων των απασχολούµενων, απ’ αυτόν στην Α.Σ.Κ.Τ. κατά την διάρκεια
του προηγούµενου της αιτούµενης πληρωµής µήνα.
 βεβαίωση της Επιτροπής παραλαβής (σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και της
διακήρυξης) και περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει συµβατικών του υποχρεώσεων
Προκαταβολή στους αναδόχους για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.
Άρθρο 10ο
Ενστάσεις
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας
του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και
ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής
απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των
δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, δυνάµει του άρθρου 1 & 5 του παρόντος Παραρτήµατος της διακήρυξης.
Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του
διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής:
 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από
τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής
των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό
και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
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 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την
συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού
ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από
αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή
δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η
σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής
προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
 Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής
έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση
αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής
ενστάσεων.
 Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆.
118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο
ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και
των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2)
ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση
εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο
εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.
Ενστάσεις

που

υποβάλλονται

για

οποιουσδήποτε

άλλους

λόγους,

εκτός

από

τους

προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται
στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν
πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατος της σε αυτούς, από την
αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.
Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει
των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ/τος 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της
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προσφυγής, αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό
προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και
µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Άρθρο 12ο
Προδικαστικές Προσφυγές
Για τις διαφορές που θα γεννηθούν κατά τη διαδικασία που θα προηγηθεί της σύµβασης παροχής
υπηρεσίας φύλαξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3886/2010 εφόσον η σύµβαση εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L 134) ή στις διατάξεις, µε τις οποίες η εν λόγω
Οδηγία µεταφέρεται στην εσωτερική έννοµη τάξη. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφ’ ότου έλαβε γνώση της
παράνοµης πράξης ή παράλειψης, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτηµά του.
Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται µε φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον
αντίκλητο κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η
παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων,
σε περίπτωση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής.
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται
να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής
Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και κατατίθεται στο Κεντρικό
Πρωτόκολλο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που βρίσκεται στο Κεντρικό Κτίριο,
Πατησίων 42 & Τοσίτσα στην Αθήνα.
Άρθρο 13ο
Γενικά
1.

Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύµβασης µε τον ανάδοχο µπορεί να γίνει σύµφωνα

µε τις κείµενες διατάξεις.
2.

Ως προς τα λοιπά θέµατα που τυχόν δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν

ανάλογα οι σχετικές διατάξεις της λοιπής νοµοθεσίας.
3.

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της

δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
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εργολάβο ή προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των
νόµιµων παραστατικών.

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Χαρβαλιάς
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β'
ΕΙ∆ΙΚΟΙ Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Όλοι οι περιεχόµενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις στα Παραρτήµατα είναι υποχρεωτικοί
για τους προσφέροντες. Εξαιρούνται µόνο τα σηµεία, όπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Αναλυτικά Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:


Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί



∆εν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής



∆εν υποβληθούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 & 5 του Παραρτήµατος Α
της διακήρυξης



∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη των
κτιρίων του Ιδρύµατος, του οποίου οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα
Γ΄ της παρούσας.

1. Η σύµβαση διαρκεί από την υπογραφή της έως 31/12/2014.
2. Η σύµβαση λύεται πριν από τον κανονικό χρόνο, στις περιπτώσεις θανάτου του αναδόχου ή
νοµικής ανικανότητάς του (χωρίς να αναγνωρίζεται δικαίωµα υπέρ του αναδόχου ή των
κληρονόµων του), ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης.
3. Απαγορεύεται ρητά η µερική ή παραχώρηση µε οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση σε τρίτο
µέρος ή του συνόλου των δικαιωµάτων του αναδόχου από τη συνοµολογηθείσα σύµβαση,
έστω και χωρίς αντάλλαγµα, µε την ποινή της έκπτωσης. Η περίπτωση σύστασης νέου ή
αλλαγής του Ν.Π. από τον ανάδοχο επιτρέπεται µόνο µετά από προηγούµενη έγγραφη
ειδοποίηση και σχετική έγκριση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. και εφόσον το Ν.Π. υπό τη
νέα του µορφή αποδέχεται την εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη του και έχει τα ίδια
τουλάχιστον προσόντα και επαγγελµατικούς τίτλους µε τον ανάδοχο.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) µέρες από την ανακοίνωση σ’
αυτόν της κατακύρωσης του διαγωνισµού, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, Ελληνικής
Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ΣΤ΄.
5. Η σύµβαση συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα τα οποία υπογράφονται στο τέλος,
µονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε σελίδα.
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6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί για την υπογραφή της σύµβασης στην
παραπάνω προθεσµία ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή, η εγγύηση συµµετοχής
του καταπίπτει υπέρ του ταµείου της Α.Σ.Κ.Τ. Ακολούθως η Α.ΣΚ.Τ. καλεί έναν-έναν τους
επόµενους αναδόχους από αυτούς που συµµετείχαν στον διαγωνισµό µε βάση την σειρά που
κατέλαβαν στην τελική αξιολόγηση του διαγωνισµού.
7. Η άρνηση του αναδόχου να συµµορφωθεί σε οποιοδήποτε όρο της σύµβασης ή σε απόφαση
της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ και για την επίλυση κάθε διαφοράς, που προκύπτει από την
εφαρµογή της σύµβασης ή αµφισβήτησης, αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών.
8. Η Σύγκλητος της Α.Σ.Κ.Τ. εκτός από τα παραπάνω µπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο
εάν παραβεί ουσιώδεις όρους της Σύµβασης.
9. Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιαδήποτε αιτία σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης, ολόκληρη η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει καταβάλλει καταπίπτει προς
όφελος της Α.Σ.Κ.Τ. χωρίς άλλη διατύπωση .

Ο Πρύτανης
Γεώργιος Χαρβαλιάς
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄
«Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ -Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Α Ν Α ∆ Ο Χ Ο Υ»
Άρθρο 1ο
Οι χώρoι φύλαξης βρίσκovται:
 επί της οδού Πατησίων 42, Κεντρικό Κτίριο Α.Σ.Κ.Τ.
 επί της οδού Πειραιώς 256, Αγ. Ιωαν. Ρέντης – Κτιριακό συγκρότηµα Α.Σ.Κ.Τ.
 Καλλιτεχνικός Σταθµός Α.Σ.Κ.Τ. – Ρόδος
 Καλλιτεχνικός Σταθµός Α.Σ.Κ.Τ. - Μύκονος
 Καλλιτεχνικός Σταθµός Α.Σ.Κ.Τ. – Τσεπέλοβο (Ιωάννινα)
ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΡIΘΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ

ΩΡΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΩΡΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΝΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

Πύλη εισόδου Κεντρικού Κτιρίου
Α.Σ.Κ.Τ. (οδός Τοσίτσα)

1

24

7

168

Εσωτερική φύλαξη

1

7

5

35

Εσωτερική φύλαξη

1

8

5
∆ευτέρα έως Παρασκευή

40

Πύλη εισόδου Α.Σ.Κ.Τ. (οδός Πειραιώς
256)

1

24

7

168

Εσωτερική απογευµατινή φύλαξη

2

8

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΚΤ

Το άτοµο που θα απασχοληθεί στη θέση
αυτή θα ορισθεί Επόπτης και θα αµείβεται
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη Συλλογική
Σύµβασης Εργασίας για τη θέση αυτή. Η
επιλογή του ατόµου θα γίνει σε συνεργασία
µε την Α.Σ.Κ.Τ.

ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 256 – Αγ.Ιωαν.
Ρέντης

∆ευτέρα έως Παρασκευή

80

5
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΣΚΤ - ΡΟ∆ΟΣ
Εσωτερική ηµερήσια φύλαξη

1

5

∆ευτέρα έως Παρασκευή
5

1

7

7

25

49

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ ΜΥΚΟΝΟΣ

26

Εσωτερική ηµερήσια φύλαξη

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ
– ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Ηµερήσια φύλαξη

1

5

∆ευτέρα έως Παρασκευή
5
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Εκθεσιακός χώρος – Πειραιώς 256
Εσωτερική φύλαξη για τις ώρες 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. (1 άτοµο) και 17.00 µ.µ. έως
21.00 µ.µ. (1 άτοµο) ανά ηµέρα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων - εκθέσεων της
Σχολής.
Για την προσφορά αυτής της υπηρεσίας µε τους όρους που αναφέρονται στον πίνακα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και που δεν συµπεριλαµβάνεται στον προϋπολογισµό δαπάνης, ο ανάδοχος
οφείλει να παράσχει τις υπηρεσίες µε το αντίστοιχο ποσό της προσφοράς του που αφορά στην
σταθερή φύλαξη των χώρων του Ιδρύµατος. Για την ανωτέρω απασχόληση του προσωπικού
της εταιρείας, η ΑΣΚΤ οφείλει να ενηµερώνει τον ανάδοχο δέκα (10) ηµέρες πριν από τις
εκδηλώσεις.
Άρθρο 2ο
Υποχρεώσεις αναδόχου και προσωπικού παροχής υπηρεσιών φύλαξης
1. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη φύλαξη της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Σχολής και
θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή φύλαξη των χώρων όλων των κτιρίων. Η
δαπάνη για τα είδη και υλικά καθώς και ο πάσης φύσεως εξοπλισµός που πιθανόν θα
χρειασθεί στη φύλαξη των κτιρίων βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ίδιο.
2. Επιτήρηση, διακριτικός και προσεκτικός οπτικός έλεγχος των εισερχοµένων και ιδιαίτερα
αυτών των οποίων οι κινήσεις και οι ενέργειές τους ξεφεύγουν από αυτές του συνήθη
επισκέπτη.
3. Σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων ή κινδύνων η άµεση ειδοποίηση των αρχών.
4. Η απαγόρευση στάθµευσης Ι.Χ. σε όσους δεν έχουν σχετική έγκριση.
5. Οι δαπάνες για τον εξοπλισµό του προσωπικού µε συσκευές ενδοσυννενόησης και τα
αναγκαία για την εκτέλεση καθηκόντων τους αντικείµενα βαρύνουν τον ανάδοχο.
6. Λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων του Ιδρύµατος, το προσωπικό φύλαξης πρέπει να
διαθέτει τα προβλεπόµενα από το νόµο τυπικά προσόντα και την κατάλληλη εµπειρία. Για
το λόγο αυτό θα πρέπει «να είναι άνω των 25 ετών και να έχει προϋπηρεσία
τουλάχιστον τριών ετών ως φύλακας». Το προσωπικό φύλαξης θα πρέπει να διαθέτει την
ικανότητα καλής επικοινωνίας µε το κοινό και να µιλάει απταίστως την Ελληνική γλώσσα.
Επίσης θα πρέπει να είναι ευπρεπές και να συµπεριφέρεται µε κόσµιο τρόπο στο
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προσωπικό και τους επισκέπτες της Σχολής. Το προσωπικό φύλαξης που θα χρησιµοποιεί ο
ανάδοχος πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει τα προσόντα που ορίζουν τα άρθρα 1 & 3 του ν.
2518/97.
7. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε ζηµιά ή βλάβη που θα προξενηθεί
από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του
συµβατικού έργου µε τον οποίον αυτοί συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και όχι
η Α.Σ.Κ.Τ. η οποία συνδέεται µε την προς υπογραφή εργολαβική σύµβαση µόνο µε τον
ανάδοχο. Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο στην Α.Σ.Κ.Τ. θα πρέπει:


να αµείβεται από τον ανάδοχο στο τέλος κάθε µήνα και µετά την εκτέλεση της
παρεχόµενης απ’ αυτό υπηρεσίας (άσχετα µε το χρόνο αµοιβής του αναδόχου από την
Α.Σ.Κ.Τ.).



να καταβάλλονται από τον εργολάβο: τους µισθούς, ηµεροµίσθια, τις πρόσθετες
αµοιβές για νυχτερινή εργασία ή εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, τα δώρα ή τα
επιδόµατα,



να είναι ασφαλισµένο σε ασφαλιστικούς οργανισµούς η δε σχετική δαπάνη βαρύνει
τον ανάδοχο. Η Α.Σ.Κ.Τ. δικαιούται να ελέγχει την τήρηση της Ασφαλιστικής,
Εργατικής και λοιπής Νοµοθεσίας και να καταγγέλλει τις παραβάσεις της.



να αποδίδει τις εισφορές του εργοδότου και του εργαζοµένου κυρίας και επικουρικής
ασφαλίσεως.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας όσον
αφορά:
 στην καταβολή των νοµίµων αποδοχών των φυλάκων που θα απασχολεί στην Α.Σ.Κ.Τ.
και οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία (κλαδική)
ΣΣΕ,
 στην τήρηση του νοµίµου ωραρίου
 στην ασφαλιστική κάλυψή τους
 στους όρους υγιεινής και ασφάλειας των απασχολούµενων απ’ αυτόν στην Α.Σ.Κ.Τ. κλπ.
Βασικός όρoς:
Με δεδοµένες τις ιδιαιτερότητες των χώρων φύλαξης (χώροι εκπαίδευσης φοιτητών) ο ανάδοχος
θα πρέπει να επιλέξει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Σ.Κ.Τ. το προσωπικό
φύλαξης και να χρησιµοποιεί τους ίδιους υπαλλήλους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης,
ώστε να γνωρίζουν τους χώρους της Σχολής για την αποτελεσµατικότερη φύλαξή τους.
8. Ο ανάδοχος θα ασκεί συχvoύς ελέγχoυς στoυς φύλακες, µέσω τωv επoπτώv της καθ΄όλη
τη διάρκεια τoυ 24 ώρoυ.
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9. Οι φύλακες θα συµπληρώvoυv βιβλίο συµβάvτωv εις διπλoύv, εκ τωv oπoίωv τo έvα
αvτίγραφo θα παραδίδεται στov εκπρόσωπό της Α.Σ.Κ.Τ., o oπoίoς θα πρoσυπoγράφει
µαζί µε τov φύλακα.
10. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύµβασης και η διαπίστωση της σωστής φύλαξης
των χώρων θα γίνεται κάθε φορά από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της Α.Σ.Κ.Τ.
11. Η αντικατάσταση κάποιου εκ των υπαλλήλων, θα γίνεται µόνο σε περίπτωση ανωτέρας
βίας (ασθένεια, λήξη εργασιακής σχέσης, υπαλλήλου-αναδόχου) αφού ενηµερωθεί η
αρµόδια γι’ αυτό υπηρεσία της Σχολής και πάντα µε τη σύµφωνη γνώµη της.
12. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του απασχολούµενου προσωπικού ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας της Α.Σ.Κ.Τ.
13. Ο ανάδοχος στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από την παρούσα
διακήρυξη, είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις της ∆ιοίκησης της
Α.Σ.Κ.Τ. σχετικά µε την χρησιµοποίηση του προσωπικού που απασχολεί για την
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας.
14.

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την εποπτεία του προσωπικού του. Η εποπτεία θα ασκείται από
διορισµένο εκπρόσωπό του, στον καθορισµένο τόπο εργασίας. Ο εξουσιοδοτηµένος
εκπρόσωπος του αναδόχου θα πρέπει κατά καιρούς να διαθέτει χρόνο για διαβουλεύσεις
και συνεννοήσεις το υπεύθυνο Τµήµα (Τµήµα Προµηθειών) για θέµατα που τυχόν θα
ανακύψουν στη πράξη, θέµατα αµοιβαίας ενηµέρωσης και παραλαβή εγγράφων αναφορών,
όπου και όταν αυτές απαιτούνται.

15. Σε περίπτωση που η Σχολή για οποιονδήποτε λόγο, κρίνει ότι κάποιος ή κάποιοι εκ των
υπαλλήλων της φύλαξης δεν καλύπτουν τις ανάγκες της, τότε µετά από έγγραφη απαίτησή
της ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή τους.
16. Παρέχεται η δυνατότητα στην Α.Σ.Κ.Τ. να επιβάλλει πρόστιµο το οποίο θα παρακρατείται
από το ποσό που έχει να λάβει ο εργολάβος, ή να καταγγείλει την σύµβαση εφ’ όσον αυτός
δεν τηρεί τους όρους της, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου και εισήγηση της αρµόδιας
υπηρεσίας της Α.Σ.Κ.Τ. Το ποσό του προστίµου που θα επιβάλλεται στον εργολάβο θα
είναι της τάξεως του 10-30% της µηνιαίας χωρίς ΦΠΑ αποζηµίωσής του και το ακριβές
ποσό θα

ορίζεται από τη Σύγκλητο. Το χρηµατικό ποσό παρακρατείται από την

αποζηµίωση φύλαξης του αντίστοιχου µήνα και κοινοποιείται στον ανάδοχο, η δε απόφαση
της Συγκλήτου συνοδεύει τα δικαιολογητικά πληρωµής του.
17. Οι συµµετέχοντες µπορούν να αναφέρουν στην Τεχνική προσφορά τους, τυχόν
πρόσθετους όρους συµβάσεως που εξασφαλίζουν σε ότι αφορά την καλή ασφάλεια και
την οµαλή λειτουργία του, οι οποίοι θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν κατά την αξιολόγηση
από την αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού.
29

18. Η Α.Σ.Κ.Τ. διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει µονοµερώς τη σύµβαση χωρίς καµία
υποχρέωση έναντι του αναδόχου, εφ’ όσον οι ανάγκες της σε προσωπικό καλυφθούν µε
προσλήψεις µονίµου προσωπικού ή ρυθµιστεί διαφορετικά το θέµα από το αρµόδιο
Υπουργείο ή εφ’ όσον το παρεχόµενο έργο κριθεί από τη Σύγκλητο ότι δεν είναι
ενδεδειγµένο. Η Α.Σ.Κ.Τ. οφείλει να γνωστοποιήσει τη διακοπή της σύµβασης στην
ανάδοχο εταιρεία, δύο (2) µήνες νωρίτερα.

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Χαρβαλιάς
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ∆΄: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε το κριτήριο κατακύρωσης της συµφερότερης από
οικονοµική άποψη προσφοράς. Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται
µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς
όρους της διακήρυξης.
Συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο
λόγο της τιµής της προσφοράς προς τη βαθµολογίας της. Για την βαθµολόγηση της προσφοράς θα
ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία όπως αυτά κατατάσσονται στις παρακάτω δύο οµάδες και
µε τον αντίστοιχο συντελεστή για κάθε οµάδα.
ΟΜΑ∆Α Α΄
Συντελεστής βαρύτητας 70 %
Μέσα για την υλοποίηση του έργου, υποδοµή & εξοπλισµός

45%

Οικονοµικά στοιχεία

15%

∆ιεθνή πιστοποιητικά

10%

ΟΜΑ∆Α Β΄
Συντελεστής βαρύτητας 30%
Πρόσθετοι όροι συµβάσεως που εξασφαλίζουν σε ότι αφορά την ασφάλεια και

15%

την οµαλή λειτουργία του έργου

Ασφαλιστική κάλυψη

15%

Σε κάθε περίπτωση αξιολογούνται και βαθµολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν
κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους βασικούς όρους και τις
προδιαγραφές που ορίζονται στη διακήρυξη.
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου αξιολόγησης
αποτελεσµάτων, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν
οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
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Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή
αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η
σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επιµέρους
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία
της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των
στοιχείων και των δύο οµάδων.
Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς.
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθµολογία της. Ο
διαγωνισµός κατακυρώνεται στον προµηθευτή που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά.

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Χαρβαλιάς
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΕΣ
ΑΡIΘΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΝ
ΑΝΑ
ΑΝΑ
ΑΝΑ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΗΜΕΡΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΑΣΚΤ
Πύλη εισόδου Κεντρικού
Κτιρίου Α.Σ.Κ.Τ. (οδός
Τοσίτσα)

1

24

7

168

Εσωτερική φύλαξη

1

7

5

35

Εσωτερική φύλαξη

1

8

5

40

Το άτοµο που θα
απασχοληθεί στη θέση
αυτή θα ορισθεί Επόπτης
και θα αµείβεται
σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στη Συλλογική
Σύµβασης Εργασίας για
τη θέση αυτή. Η επιλογή
του ατόµου θα γίνει σε
συνεργασία µε την
Α.Σ.Κ.Τ.

∆ευτέρα έως
Παρασκευή

ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
256 – Αγ.Ιωαν. Ρέντης
Πύλη εισόδου Α.Σ.Κ.Τ.
(οδός Πειραιώς 256)

1

24

7

168

Εσωτερική
απογευµατινή φύλαξη

2

8

5

80

∆ευτέρα έως
Παρασκευή
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ ΡΟ∆ΟΣ
Εσωτερική ηµερήσια
φύλαξη

1

5

5

25

∆ευτέρα έως
Παρασκευή
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* ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ ΜΥΚΟΝΟΣ
Εσωτερική ηµερήσια
φύλαξη

1

7

7

49

1

5

5

25

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ –
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Ηµερήσια φύλαξη

∆ευτέρα έως
Παρασκευή

* Οι υποψήφιοι σε ξεχωριστό πίνακα θα πρέπει να παρουσιάσουν για κάθε θέση φύλαξης πώς προκύπτει
το µηνιαίο κόστος προ Φ.Π.Α. (π.χ. Κόστος ανά βάρδια επί αριθµό απασχολούµενων ατόµων).

Εκθεσιακός χώρος – Πειραιώς 256
Εσωτερική φύλαξη για τις ώρες 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. (1 άτοµο) και 17.00 µ.µ. έως
21.00 µ.µ. (1 άτοµο) ανά ηµέρα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων - εκθέσεων της
Σχολής.
Για την προσφορά αυτής της υπηρεσίας µε τους όρους που αναφέρονται στον πίνακα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και που δεν συµπεριλαµβάνεται στον προϋπολογισµό δαπάνης, ο ανάδοχος
οφείλει να παράσχει τις υπηρεσίες µε το αντίστοιχο ποσό της προσφοράς του που αφορά στην
σταθερή φύλαξη των χώρων του Ιδρύµατος. Για την ανωτέρω απασχόληση του προσωπικού
της εταιρείας, η ΑΣΚΤ οφείλει να ενηµερώνει τον ανάδοχο δέκα (10) ηµέρες πριν από τις
εκδηλώσεις.
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΟΜΕ Φ.Π.Α.:
Ο προσφέρων
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Βάσει του Ν.3863/2010, άρθρο 68 «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών», οι
εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, πρέπει να εξειδικεύουν σε
χωριστό κεφάλαιο της οικονοµικής τους προσφοράς τα κάτωθι στοιχεία:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων.
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών
των εργαζοµένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

Στην οικονοµική τους προσφορά πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων
υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην
οικονοµική προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι
εργαζόµενοι.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ'
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ...............................Κατάστηµα ...................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ............................................
ΕΥΡΩ (€). ................................................................................
Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ.
.........................................
€.......................................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ένστασης της διαιρέσεως και διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
€.................................
υπέρ
της
Εταιρίας
............................................................ δ/νση ........................................................................... δια
την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της ................................ για τις
υπηρεσίες ......................................... σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ....................διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την .....................................................
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
Τράπεζά µας.

36

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ...............................

Κατάστηµα ................................................

Ηµεροµηνία έκδοσης ..............................

ΕΥΡΩ (€). ....................................................

Προς
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΑΛΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡ.

.........................

€.......................................
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της
........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, για την
καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης µεταξύ της ................... και της .................
Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του
πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης
ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από
τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή
υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του
ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την
ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να
επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι µας
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την
άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το
όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ζ΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α:………………………………

Αρ.Πρωτ.: ………………

Αθήνα ..........2014

Στην Αθήνα σήµερα ………………, ηµέρα …………, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι :
ο κος ………….. µε την ιδιότητα του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Τεχνών και ως
νόµιµος εκπρόσωπος αυτής, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «πρώτος συµβαλλόµενος» και
ο/η

κ………………….,

νόµιµος

εκπρόσωπος

της

εταιρείας

……………ΑΦΜ:

………………………/∆ΟΥ……….) που εδρεύει στην ………………, οδός …………..,
ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «δεύτερος συµβαλλόµενος» και
έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 Το ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/ τ.Α΄/ 01.02.1995) «Περί προµηθειών το ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων»
 Του ν. 2362/95 – περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆., όπως ισχύει
 Του Π.∆. 346/98 για την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις
Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992 (ΦΕΚ
230/Α′/12.10.1998) για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ και το Π.∆. 60/07 περί
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (των διατάξεων που
διατελούν σε ισχύ)
 Του Π.∆. 60/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων – Οδηγία
2004/18/ΕΚ»
 Του Π.∆. 118/2007 περί Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)
 Του ν. 2522/1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665
ΕΟΚ»
 Του Ν.∆. 496/74 (ΦΕΚ 204/ τ. α΄/ 19.7.74) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.» όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε
 Του ν.2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας»
 Του άρθρου 14 του ν.2672/98 (ΦΕΚ 290 Α΄)
 την από 11/2/2014 απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. για άµεση διενέργεια νέου διαγωνισµού
για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη των κτιρίων του Ιδρύµατος για το έτος 2014.
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 την έκθεση ανάληψης υποχρέωσης 8/02-01-2014 (Α∆Α: ΒΙ6Μ46Ψ8ΝΖ-Ζ10)
 την υπ’ αριθ. 1/2014 διακήρυξη του ∆ιαγωνισµού (Α∆Α …………………………………)
 τα πρακτικά συνεδριάσεων της επιτροπής διεξαγωγής ανοιχτών διαγωνισµών …………..
 την Τεχνική Οικονοµική προσφορά της εταιρείας ……... οι οποία

προσαρτάται στην παρούσα

σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της τα
 την Οικονοµική προσφορά της εταιρείας ………οι οποία προσαρτάται στην παρούσα σύµβαση και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
 τις αποφάσεις της Συγκλήτου ……….. κατακύρωσης του διαγωνισµού
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :
Άρθρο 1ο
Περιγραφή έργου
Με την παρούσα σύµβαση ο πρώτος συµβαλλόµενος αναθέτει και ο δεύτερος συµβαλλόµενος, ο
οποίος δηλώνει ότι έχει την απαιτούµενη πείρα, οργάνωση και εξοπλισµό, αναλαµβάνει να
χρησιµοποιήσει για το έργο της φύλαξης των κτιρίων της Α.Σ.Κ.Τ. ….. άτοµα φύλακες:
Μία (1) 24ωρη φύλαξη της πύλης εισόδου της Σχολής επί της οδού Πειραιώς 256, για όλες τις ηµέρες
της εβδοµάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
Μία (1) 24ωρη φύλαξη της πύλης εισόδου της Σχολής επί της οδού Τοσίτσα (πεζόδροµος), για όλες τις
ηµέρες της εβδοµάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
Μία (1) 8ωρη ηµερήσια φύλαξη στο Κεντρικό Κτίριο της Σχολής επί της οδού Πατησίων 42 από
∆ευτέρα έως Παρασκευή (Επόπτης)
Μία (1) 7ωρη ηµερήσια φύλαξη του Κεντρικού Κτιρίου της Σχολής επί της οδού Πατησίων 42 από
∆ευτέρα έως Παρασκευή
∆ύο (2) 8ωρες απογευµατινές φυλάξεις των κτιρίων επί της οδού Πειραιώς 256, ∆ευτέρα έως
Παρασκευή
Μία (1) 5ωρη ηµερήσια φύλαξη του κτιρίου του Καλλιτεχνικού Σταθµού της ΑΣΚΤ στη Ρόδο από
∆ευτέρα έως Παρασκευή
Μία (1) 7ωρη ηµερήσια φύλαξη του κτιρίου του Καλλιτεχνικού Σταθµού της ΑΣΚΤ στη Μύκονο για
όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
Μία (1) 5ωρη ηµερήσια φύλαξη του κτιρίου του Καλλιτεχνικού Σταθµού της ΑΣΚΤ στο Τσεπέλοβο
(Ιωάννινα) από ∆ευτέρα έως Παρασκευή

Εκθεσιακός χώρος – Πειραιώς 256
Εσωτερική φύλαξη για τις ώρες 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. (1 άτοµο) και 17.00 µ.µ. έως 21.00 µ.µ.
(1 άτοµο) ανά ηµέρα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων - εκθέσεων της Σχολής.
Για την προσφορά αυτής της υπηρεσίας και που δεν συµπεριλαµβάνεται στον προϋπολογισµό δαπάνης, ο
ανάδοχος οφείλει να παράσχει τις υπηρεσίες µε το αντίστοιχο ποσό της προσφοράς του που αφορά στην
σταθερή φύλαξη των χώρων του Ιδρύµατος. Για την ανωτέρω απασχόληση του προσωπικού της εταιρείας, η
ΑΣΚΤ οφείλει να ενηµερώνει τον ανάδοχο δέκα (10) ηµέρες πριν από τις εκδηλώσεις.
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Άρθρο 2ο
Οικονοµικοί Όροι
1.

Η πρώτη από τους συµβαλλόµενους Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών όπως παρίσταται και

εκπροσωπείται, που θα αναφέρεται από εδώ και κάτω χάρη συντοµίας µε τον όρο «Εργοδότης» ή απλώς
«Σχολή», αναθέτει αντί του ποσού των ……………………….. πλέον Φ.Π.Α. µηνιαίως στη δεύτερη
συµβαλλόµενη εταιρεία µε το διακριτικό τίτλο …………….., που θα αποκαλείται από εδώ και κάτω για
τον ίδιο λόγο «Ανάδοχος» ή απλώς «εταιρεία» και η οποία δια του νοµίµου εκπροσώπου της δηλώνει ότι
αναλαµβάνει το έργο της φύλαξης των εν λόγω ακινήτων σύµφωνα µε τα άρθρα 1 & 4 της παρούσας
σύµβασης.
2.

Το αναφερόµενο στο εδάφιο 1 της παρούσας ποσό θα καταβάλλεται στον δεύτερο συµβαλλόµενο

εντός του πρώτου 10 ήµερου, υπό την προϋπόθεση προσκόµισης των αντιστοίχων νοµίµων παραστατικών
κάθε µήνα (φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα, καταστάσεις ΑΠ∆) εκτός από τον πρώτο
µήνα της σύµβασης, για το οποίο η καθυστέρηση δε θα ξεπεράσει τις 30 ηµέρες, λόγω ελέγχου του
φακέλου διεξαγωγής του διαγωνισµού από την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3.

Η υπηρεσία του άρθρου 1 (εσωτερική φύλαξη εκθεσιακού χώρου) της παρούσας δεν

συµπεριλαµβάνεται στο µηνιαίο τίµηµα, και θα εκτελείται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Α.Σ.Κ.Τ. (15
ηµέρες πριν την έναρξη των εκδηλώσεων) µε ηµερήσια χρέωση σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά
του αναδόχου για τη σταθερή φύλαξη και για ωράριο 10.00 π.µ. – 14.00 µ.µ. & 17.00 µ.µ. – 21.00 µ.µ.
4.

Η εξόφληση των τιµολογίων του εργολάβου θα γίνεται τµηµατικά, κάθε µήνα, εντός δέκα ηµερών

από την Οικονοµική Υπηρεσία της Α.Σ.Κ.Τ

πάντα µετά την παραλαβή του αντίστοιχου έργου

βεβαιούµενου από Επιτροπή, µε έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων εκτός του πρώτου που θα θεωρηθεί
από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε χρόνο απαιτούµενο από την Υπηρεσία Επιτρόπου.
5.

Τον εργολάβο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι:

-Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ = 3% επί του χωρίς ΦΠΑ ποσού, -Υπέρ Χαρτ.Μ.Τ.Π.Υ.=2% επί του ποσού του
Μ.Τ.Π.Υ., - Υπέρ ΟΓΑ χαρτ. Μ.Τ.Π.Υ.=20% επί του ποσού του Χαρτ. Μ.Τ.Π.Υ. και - κράτηση 0,10%

επί του καθαρού ποσού υπέρ Ε.Α.Α.∆ΗΜ.ΣΥΜΒ.
Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού προϋπολογισµού µε ΚΑΕ 0892 έτους 2014.
6.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94), παρακρατείται

φόρος 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιµολογίου.
Σηµειώνεται ότι ή ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και συµψηφίζεται
κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προµηθευτή.
7.

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την Α.Σ.Κ.Τ.

Ειδικότερα για την πληρωµή του αναδόχου απαιτούνται:
 αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από τη ∆ΟΥ για τυχόν χρέη προς το ∆ηµόσιο
 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ και τυχόν άλλα ασφαλιστικά ταµεία των
επιτηδευµατιών (Τ.Ε.Β.Ε., Ταµείο Εµπόρων) για το ότι είναι ενήµερος µέχρι ένα µήνα πριν από την
έκδοση του τιµολογίου
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 Καταστάσεις θεωρηµένες από το ΙΚΑ & την Επιθεώρηση Εργασίας, των απασχολούµενων από τον
εργολάβο στην Α.Σ.Κ.Τ. ατόµων.
 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποίαν να βεβαιώνεται ότι καταβλήθηκαν οι εισφορές στο
ΙΚΑ όλων των απασχολούµενων, απ’ αυτόν στην Α.Σ.Κ.Τ. κατά την διάρκεια του προηγούµενου της
αιτούµενης πληρωµής µήνα.
 βεβαίωση της Επιτροπής παραλαβής (σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και της διακήρυξης) και
περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει συµβατικών του υποχρεώσεων
Προκαταβολή στους αναδόχους για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.
Άρθρο 3ο
∆ιάρκεια σύµβασης
Η διάρκεια της παρούσης σύµβασης ορίζεται και συµφωνείται από την υπογραφή της έως και την 31η
∆εκεµβρίου 2014.
Άρθρο 4ο
Υποχρεώσεις αναδόχου – Προσωπικό φύλαξης
1. Ο εργολάβος αναλαµβάνει τη φύλαξη της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Σχολής και θα είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή φύλαξη των χώρων όλων των κτιρίων. Η δαπάνη για τα είδη
και υλικά καθώς και ο πάσης φύσεως εξοπλισµός που πιθανόν θα χρειασθεί στη φύλαξη των κτιρίων
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ίδιο.
2. Επιτήρηση, διακριτικός και προσεκτικός οπτικός έλεγχος των εισερχοµένων και ιδιαίτερα αυτών των
οποίων οι κινήσεις και οι ενέργειές τους ξεφεύγουν από αυτές του συνήθη επισκέπτη.
3. Σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων ή κινδύνων η άµεση ειδοποίηση των αρχών.
4. Η απαγόρευση στάθµευσης Ι.Χ. σε όσους δεν έχουν σχετική έγκριση.
5. Οι δαπάνες για τον εξοπλισµό του προσωπικού µε συσκευές ενδοσυννενόησης και τα αναγκαία για
την εκτέλεση καθηκόντων τους αντικείµενα βαρύνουν τον ανάδοχο.
6. Το προσωπικό φύλαξης πρέπει να διαθέτει τα προβλεπόµενα από το νόµο τυπικά προσόντα και την
κατάλληλη εµπειρία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει εργασθεί ως φύλακας για ικανό χρονικό
διάστηµα. Το προσωπικό φύλαξης θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα καλής επικοινωνίας µε το
κοινό και να µιλάει απταίστως την Ελληνική γλώσσα. Επίσης θα πρέπει να είναι ευπρεπές και να
συµπεριφέρεται µε κόσµιο τρόπο στο προσωπικό και τους επισκέπτες της Σχολής. Το προσωπικό
φύλαξης που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει τα προσόντα που ορίζουν
τα άρθρα 1 & 3 του ν. 2518/97.
7. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε ζηµιά ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή
µη ατύχηµα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συµβατικού έργου µε τον οποίον
αυτοί συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και όχι η Α.Σ.Κ.Τ. η οποία συνδέεται µε την προς
υπογραφή εργολαβική σύµβαση µόνο µε τον εργολάβο.
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας και θα πρέπει:
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να καταβάλλει τις νόµιµες αποδοχές (µισθούς ηµεροµίσθια, τις πρόσθετες αµοιβές για
νυχτερινή εργασία ή εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, τα δώρα ή τα επιδόµατα) των
φυλάκων που θα απασχολεί στην Α.Σ.Κ.Τ. και οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεποµένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ,



να τηρεί το νόµιµο ωράριο



το προσωπικό που θα απασχολείται στην Α.Σ.Κ.Τ. να αµείβεται από τον ανάδοχο στο τέλος
κάθε µήνα και µετά την εκτέλεση της παρεχόµενης απ’ αυτό υπηρεσίας (άσχετα µε το χρόνο
αµοιβής του εργολάβου από την Α.Σ.Κ.Τ.)



το προσωπικό που απασχολεί να είναι ασφαλισµένο σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και η
σχετική δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο. Η Α.Σ.Κ.Τ. δικαιούται να ελέγχει την τήρηση της
Ασφαλιστικής, Εργατικής και λοιπής Νοµοθεσίας και να καταγγέλλει τις παραβάσεις της.



να αποδίδει τις εισφορές του εργοδότου και του εργαζοµένου κυρίας και επικουρικής
ασφαλίσεως.

Βασικός όρoς:
Με δεδοµένες τις ιδιαιτερότητες των χώρων φύλαξης ο ανάδοχος θα πρέπει να επιλέξει σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Σ.Κ.Τ. το προσωπικό φύλαξης και να χρησιµοποιεί τους ίδιους
υπαλλήλους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ώστε να γνωρίζουν τους χώρους της Σχολής
για την αποτελεσµατικότερη φύλαξή τους.
9. Η ανάδοχος εταιρεία θα ασκεί συχvoύς ελέγχoυς στoυς φύλακες, µέσω τωv επoπτώv της καθ΄όλη τη
διάρκεια τoυ 24ώρoυ.
10. Οι φύλακες θα συµπληρώvoυv βιβλίο συµβάvτωv εις διπλoύv, εκ τωv oπoίωv τo έvα αvτίγραφo θα
παραδίδεται στov εκπρόσωπό της Α.Σ.Κ.Τ., o oπoίoς θα πρoσυπoγράφει µαζί µε τov φύλακα.
11. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύµβασης και η διαπίστωση της σωστής φύλαξης των χώρων θα
γίνεται κάθε φορά από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής της Α.Σ.Κ.Τ.
12. Η αντικατάσταση κάποιου εκ των υπαλλήλων, θα γίνεται µόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ασθένεια,
λήξη εργασιακής σχέσης, υπαλλήλου-αναδόχου) αφού ενηµερωθεί η αρµόδια γι’ αυτό υπηρεσία της
Σχολής και πάντα µε τη σύµφωνη γνώµη της.
13. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του απασχολούµενου προσωπικού ο εργολάβος
είναι υποχρεωµένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας
υπηρεσίας της Α.Σ.Κ.Τ.
14. Ο εργολάβος στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη,
είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις της ∆ιοίκησης της Α.Σ.Κ.Τ. σχετικά µε την
χρησιµοποίηση του προσωπικού που απασχολεί για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Υπηρεσίας.
15. Ο εργολάβος ευθύνεται για την εποπτεία του προσωπικού του. Η εποπτεία θα ασκείται από διορισµένο
εκπρόσωπό του, στον καθορισµένο τόπο εργασίας. Ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του αναδόχου θα
πρέπει κατά καιρούς να διαθέτει χρόνο για διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις το υπεύθυνο Τµήµα
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(Τµήµα Προµηθειών) για θέµατα που τυχόν θα ανακύψουν στη πράξη, θέµατα αµοιβαίας ενηµέρωσης
και παραλαβή εγγράφων αναφορών, όπου και όταν αυτές απαιτούνται.
16. Σε περίπτωση που η Σχολή για οποιονδήποτε λόγο, κρίνει ότι κάποιος ή κάποιοι εκ των υπαλλήλων της
φύλαξης δεν καλύπτουν τις ανάγκες της, τότε µετά από έγγραφη απαίτησή της ο ανάδοχος υποχρεούται
στην άµεση αντικατάστασή τους.
17. Παρέχεται η δυνατότητα στην Α.Σ.Κ.Τ. να επιβάλλει πρόστιµο το οποίο θα παρακρατείται από το ποσό
που έχει να λάβει ο εργολάβος, ή να καταγγείλει την σύµβαση εφ’ όσον αυτός δεν τηρεί τους όρους
της, ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου και εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του
Πανεπιστηµίου. Το ποσό του προστίµου που θα επιβάλλεται στον εργολάβο θα είναι της τάξεως του
10-50% της µηνιαίας χωρίς ΦΠΑ αποζηµίωσής του και το ακριβές ποσό θα ορίζεται από τη Σύγκλητο
της Α.Σ.Κ.Τ. Το χρηµατικό ποσό παρακρατείται από την αποζηµίωση φύλαξης του αντίστοιχου µήνα
και κοινοποιείται στον ανάδοχο, η δε απόφαση της Συγκλήτου συνοδεύει τα δικαιολογητικά πληρωµής
του.
Άρθρο 5ο
Ασφαλιστική κάλυψη
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της Α.Σ.Κ.Τ. µε
ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης

για κάθε απώλεια ή ολιγωρία ή πληµµελή εκτέλεση

εργασιών του προσωπικού του εκ ποσού τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ και το οποίο θα καλύπτει όλη την
περίοδο ασφαλίσεως, το οποίος προσαρτάται στην παρούσα σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της.
Άρθρο 6ο
∆ιακοπή - Καταγγελία σύµβασης
Η παρούσα σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα τα οποία
συνιστούν λόγο καταγγελίας, οποιοσδήποτε και αν είναι ο γενεσιουργός λόγος κάθε τέτοιου γεγονότος και
ανεξάρτητα από το αν οφείλεται σε τυχαία γεγονότα οι συµβαλλόµενοι θα έχουν την ευχέρεια
οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να ασκήσουν αθροιστικά ή όχι τα κατωτέρω δικαιώµατα:
α.

αν η ανάδοχος εταιρεία παραβεί οιαδήποτε συµφωνία ή απαγόρευση ή υποχρέωση

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
β.

αν η ανάδοχος εταιρεία τεθεί υπό εκκαθάριση ή υποβληθεί εναντίον της αίτηση

πτωχεύσεως ή δήλωση παύσης εργασιών ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.
Η παρούσα σύµβαση λύεται αζηµίως για τα συµβαλλόµενα µέρη σε κάθε περίπτωση που υπάρξει έκτακτη
µεταβολή συνθηκών ειδικότερα δε αν µεταβληθούν οι οικονοµικοί όροι επί των οποίων κυρίως, ενόψει της
καλής πιστής και των συναλλακτικών ηθών τα µέρη στήριξαν τη σύναψη της παρούσας σύµβασης. Στην
περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα σε καθένα των συµβαλλοµένων της προ µηνός ειδοποίησης περί
λύσης της παρούσας σύµβασης και της επίκλησης του συγκεκριµένου λόγου που αποτελεί την αιτία της
λύσης.
Η Α.Σ.Κ.Τ. διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει µονοµερώς τη σύµβαση χωρίς καµία υποχρέωση έναντι του
αναδόχου, εφ’ όσον οι ανάγκες της σε προσωπικό καλυφθούν µε προσλήψεις µονίµου προσωπικού ή
ρυθµιστεί διαφορετικά το θέµα από το αρµόδιο Υπουργείο ή εφ’ όσον το παρεχόµενο έργο κριθεί από τη
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Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. ότι δεν είναι ενδεδειγµένο. Η Σχολή οφείλει να γνωστοποιήσει τη διακοπή της
σύµβασης στην ανάδοχο εταιρεία, δύο (2) µήνες νωρίτερα.

Άρθρο 7ο
Ματαίωση λόγω ανωτέρας βίας
Σε περίπτωση επέλευσης εξαιρετικού, µη προβλέψιµου και µη αποτρέψιµου γεγονότος (όπως σεισµός,
φυσικές καταστροφές, πόλεµος, επιστράτευση, εθνικό πένθος, διαταγή της κυβέρνησης ή των τοπικών
πολιτειακών αρχών κ.λ.π.) που καθιστά αδύνατη την έναρξη, την πρόοδο ή την ολοκλήρωση της ανάθεσης
του έργου, τα συµβαλλόµενα µέρη ελευθερώνονται από τις υποχρεώσεις της παρούσας ο δε δεύτερος
συµβαλλόµενος, υποχρεούται να αποδώσει στον πρώτο συµβαλλόµενο το ποσό που έλαβε, αφαιρουµένων
των εξόδων που τυχόν έγιναν έως την επέλευση του γεγονότος (έναντι νοµίµων παραστατικών).
Άρθρο 8ο
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Αρµοδιότητα ∆ικαστηρίων
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Αποκλειστικά αρµόδια κατά τόπο ∆ικαστήρια για
την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσης, ορίζονται τα
∆ικαστήρια Αθηνών.
Άρθρο 9ο
Τροποποίηση σύµβασης
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συµπλήρωση οποιουδήποτε όρου
αποδεικνύεται µόνον εγγράφως, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου.

Για την καλή εκτέλεση των ανωτέρω προσκόµισε την υπ’ αρίθµ. εγγυητική επιστολή της
Τράπεζας………………. Ποσού……………..ευρώ.

Σε πίστωση των συµφωνηθέντων συντάχθηκε η παρούσα σε τρία όµοια πρωτότυπα, υπογράφεται δε ως
ακολουθεί.

Η σύµβαση αυτή είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο βάσει του Ν. 3861/2010.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Α.Σ.Κ.Τ.

Για τον ανάδοχο
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