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∆IAKHPYΞH

∆ηµόσιου ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού,
∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη
φύλαξη των κτιρίων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, για χρονική διάρκεια
τριών ετών 2015, 2016 και 2017, συνολικού προϋπολογισµού 810.000,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Φ

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

•
•

•
•

•
•
•

•

του Ν. 1268/82 « Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ»
του Ν.4009/2011 Περί της «∆οµής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας
ποιότ
των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως ισχύει συµπληρωµένος και
τροποποιηµένος
του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ
ΦΕΚ 19/Α/92)
19/
«Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών
Θεµάτων»
του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995)
247/27
«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του
Κράτους και Άλλες ∆ιατάξεις»,
∆ιατάξεις και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85, όπως τροποποιήθηκε µε
το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ
ΦΕΚ 141/Α/2010)
141/
και ισχύει
Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ
ΦΕΚ 43/Α/94)
43/
σχετικά µε την «Παρακράτηση
Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» στο
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 24
Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ
ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέµηση καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές»
Του άρθρου 14 του ν.2672/98
.2672/98 (ΦΕΚ
(
290 Α΄)
του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ
ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»,
εφαρµοζόµενου αναλογικά,
αναλογικά για τις περιπτώσεις που ρητά ρυθµίζονται µε το παρόν.
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/16-3
64/Α
- 2007) προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
ΕΚ «περί
«
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
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•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

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,
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 άρθρου 68 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις
στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 του Ν.
3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις
θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ
88/Α/2013) «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας».
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
το αρθ. 3 του Ν. 4250/2014 «Απλούστευση διαδικασιών προµηθειών ∆ηµοσίου»
του ν.2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
164/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/2008)
Την µε αριθµ. πρωτ. 30440/08-05-2006 Εγκύκλιο του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), σχετικά µε τις συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε εταιρείες SECURITY και Συνεργεία
Καθαριότητας, όπως συµπληρώθηκε µε τις αριθµ. πρωτ. 31262/16-11-2006, 31372/09-08-2010
και 30108/24-01-2011 Εγκυκλίους
Του άρθρου 8 του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 84/Α/2010)
Κάθε άλλη νοµοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω.
την µε αριθ. πρωτ. 53652/∆12/7-4-2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων
«Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης της Α.Σ.Κ.Τ. για τα επόµενα οικονοµικά έτη 2015, 2016 και
2017» (Α∆Α: ΒΙΗΥ9-ΜΞ3)
την από 23/6/2014 απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. (Α∆Α: ΒΧΜΥ46Ψ8ΝΖ-∆Φ8).
∆ιακηρύσσουµε

∆ηµόσιο ∆ιεθνή διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη των κτιρίων της Α.Σ.Κ.Τ.
για τα οικονοµικά έτη 2015, 2016 και 2017, όπως κατωτέρω:
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Χρονικό
διάστηµα

Περιγραφή Έργου

παροχής

Συνολικός
Προϋπολογισµός

υπηρεσίας
Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων

της
Οκτακόσιες δέκα

Α.Σ.Κ.Τ. που βρίσκονται:
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. – Μήθυµνα
Λέσβου

Από 1/1/2015

χιλιάδες ευρώ

έως 31/12/2017

810.000,00 €

(οικονοµικά έτη

συµπεριλαµβανοµένου

2015, 2016 και

ΦΠΑ 23%,

2017)

που θα βαρύνουν τον
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. των ετών

Καταλόγου Κοινής Ονοµατολογίας Προϊόντων και

2015, 2016 και 2017

Υπηρεσιών της Ε.Ε. (CPV)

Το απαιτούµενο πρόγραµµα φύλαξης ανά χώρο περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α΄ 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

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

ΕΩΣ ΚΑΙ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 22 Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.30 µ.µ.
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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

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΡΙΤΗ

12.00 µ.

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα κάτωθι Μέρη της ∆ιακήρυξης
και Παραρτήµατα, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της:
 ΜΕΡΟΣ Α΄ - «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
 ΜΕΡΟΣ Β΄ - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
Η περίληψη της διακήρυξης αυτής στάλθηκε για δηµοσίευση:
o

στην Yπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 29/7/2014,

o

στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις
29/7/2014.

o

σε τρεις ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών: «Ηχώ των ∆ηµοπρασιών», «Γενική
∆ηµοπρασιών» και «Εφηµερίδα ∆ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών» στις 30/7/2014.

και αναρτήθηκε στους πίνακες Ανακοινώσεων της Α.Σ.Κ.Τ. στις 29/7/2014.

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).

Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ. www.asfa.gr (TMHMA ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) και στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
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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,) , και κα
Γκογκοµήτρου τηλ. 210/3897-111, FAX:210/3816-926, e-mail : lyrakos_k@asfa.gr.

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Χαρβαλιάς
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ΜΕΡΟΣ Α'
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ Ο Υ ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, προκηρύσσει ∆ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου για τη
φύλαξη των κτιρίων του Πανεπιστηµίου.
Ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός προσωπικού φύλαξης είκοσι έξι (26) άτοµα
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

35

Εσωτερική φύλαξη

1

8

5
∆ευτέρα έως Παρασκευή
5
∆ευτέρα έως Παρασκευή

1

24

7

168

1

8

5
∆ευτέρα έως Παρασκευή

40

2

7

1

5

1
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΚΤ

40

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

5
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΣΚΤ – ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ
Εσωτερική ηµερήσια φύλαξη

5
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΣΚΤ - ΜΥΚΟΝΟΣ
Εσωτερική ηµερήσια φύλαξη

7

5
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ
– ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Εσωτερική ηµερήσια φύλαξη

1

5

5
∆ευτέρα έως Παρασκευή

25

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.
Οι ζητούµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV 79713000 (Υπηρεσίες Φύλαξης) βάσει
του Καταλόγου Κοινής Ονοµατολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement
Vocabulary codes-CPV).
1.2 ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 23η Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ., στο
κτίριο των διοικητικών υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών - Πατησίων 42 &
Τοσίτσα – Αθήνα, Αίθουσα «ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ».
1.3 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της Α.Σ.Κ.Τ. που βρίσκονται:
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. – Μήθυµνα Λέσβου
4. Καλλιτεχνικός Σταθµός Α.Σ.Κ.Τ. – Μύκονος
5. Καλλιτεχνικός Σταθµός Α.Σ.Κ.Τ. – Τσεπέλοβο (Ιωάννινα)

1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, αρχόµενης από 1/1/2015
έως 31-12-2017. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών
ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 280.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%, ήτοι
συνολικά 810.000,00€, για τα οικονοµικά έτη 2015, 2016 και 2017. Η δαπάνη θα βαρύνει τον
Τακτικό Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος για τα αντίστοιχα έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και
νοµικών προσώπων, που:


είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή



είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
(ΕΟΧ) ή
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είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα
µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ /Α΄/139), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή



είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή



έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους
που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την
Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο
εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών

τα οποία :


πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής» και «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής».

Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα
πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της
ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της ένωσης δε µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα
προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της
ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί
να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Τα νοµικά πρόσωπα αναφέρουν στην προσφορά και τα επαγγελµατικά προσόντα των προσώπων που
θα έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης του παρόντος έργου.
2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό:
 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής.
 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».
 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής».
 Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών
του δηµόσιου τοµέα.
 Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του
δηµόσιου τοµέα.
 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45 της
Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νοµίµων εκπροσώπων τους και των λοιπών
προσώπων που αναφέρονται κατωτέρω αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην
αναθέτουσα αρχή για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
α)
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
β)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου,
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γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ)
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
ε) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας
 Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει
απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου.
 Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
(Γ.Γ.Ε.) κατά τα άρθρα 18, 34 & 39 του Π∆ 118/2007. Εάν η ποινή αποκλεισµού επιβλήθηκε για
ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το
χρονικό αυτό διάστηµα.
 Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.
 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της
παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
2.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλοι οι διαγωνιζόµενοι (φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί, ενώσεις προµηθευτών,
κοινοπραξίες προµηθευτών) υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία τοποθετούνται στον
ΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
Α. Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα
ενότητα, παράγραφο 2.5 (Εγγυητική επιστολή συµµετοχής). Η εγγύηση
συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα µήνα (1) µετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
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2.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται να έχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία :
Α.
i.

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας
ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν

ii.

Ο υποψήφιος ανάδοχος να δηλώνει ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής
της προσφοράς του
•

∆εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό του από τους
αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π∆ 60/2007

•

∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, προ-πτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση (σε περίπτωση
αλλοδαπών νοµικών προσώπων) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, προ-πτωχευτική
διαδικασία εξυγίανση ή άλλη ανάλογη διαδικασία (σε περίπτωση
αλλοδαπών νοµικών προσώπων),

•

∆εν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει ή άλλη ανάλογη κατάσταση (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα),

•

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του,

•

∆εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.

•

Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο/επαγγελµατικό
µητρώο ή στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις (για τα αλλοδαπά πρόσωπα).

•

Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί
Ανάδοχος της σύµβασης να προσκοµίσει για τη σύναψή της εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά
Κατακύρωσης,

•

∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε
το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική
του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε
µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή,

•

∆εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, δεν έχει
κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών
του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις
Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τοµέα,
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•

∆εν έχει κριθεί ποτέ από αρµόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων,
κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις
Αναθέτουσες Αρχές σχετικά µε την ανταπόκρισή του σε κριτήρια
ποιοτικής επιλογής του,

•

∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής δραστηριότητας

•

∆εν έχει επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από τους ελεγκτικούς
µηχανισµούς του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω παραβάσεων που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση
αλλοδαπών ή λόγω παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής
νοµοθεσίας, (άρθρο 68 του N.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει)

Β.
i.

Ο υποψήφιος ανάδοχος να δηλώνει ότι:
• Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του
αντικειµένου του έργου
• Συνέταξε την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά
του είναι ακριβή.
• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του που θα απορρέει
από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω
αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησής της,
• Θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσει µόνο για τους
σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των
υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των
συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο.

Σε περίπτωση Νοµικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν:
1. Οι διαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.,
2. Ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το Νοµικό πρόσωπο
είναι Α.Ε.,
3. Ο Πρόεδρος του
Συνεταιρισµός

Συνεταιρισµού

όταν

ο

προσφέρων

είναι

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί
του

3.

Τα νοµικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και
συγκεκριµένα:
Α.
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Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα οποία
έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή
φωτοαντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του
νοµικού προσώπου
4. Πρακτικό ∆.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων
για τις Ε.Π.Ε. περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο
µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται
από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και
υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο
νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά
απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένο
άτοµο, ως αντίκλητος
5. Βεβαίωση πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προκειµένου για
Α.Ε.) ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειµένου για Ε.Π.Ε.) περί
τροποποιήσεων του καταστατικού/µη λύσης της εταιρίας, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.:
1. Φωτοαντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα
τροποποιητικά.
2. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων
του καταστατικού.
3. Έγγραφο του Νόµιµου Εκπροσώπου περί έγκρισης συµµετοχής στο
διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που
δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την
προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και
ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, ως αντίκλητος.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά
σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισµός:
•

Τα δικαιολογητικά σύστασής του

•

Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

Β.
Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα καταθέσει από την αντίστοιχη
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία Έναρξη Επιτηδεύµατος και τις µεταβολές
του.
4.

5.

Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά,
εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω
Αντιπροσώπου.
Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της εταιρείας από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη (Ν. 2518/97 ΦΕΚ 164/Α/97 όπως τροποποιήθηκε µε
τον Ν.3707/2008 ΦΕΚ 209/Α/2008).
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Β. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ενότητα,
παράγραφο 2.5 (Εγγυητική επιστολή συµµετοχής). Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για
τουλάχιστον ένα µήνα (1) µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

2.

Για κάθε µέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν:

3.

•

Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις της παρούσας παραγράφου (Α.2.3)

•

Τα ∆ικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου Α.2.3 (δικαιολογητικά σύστασής τους).

Α. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, όπου:
Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
Να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της
Ένωσης/Κοινοπραξίας
• Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του
έργου
• Να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των
Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),
• Να ορίζεται (εφόσον το επιθυµούν) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας
και των µελών της για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της
Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Β. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους:
•
•

•
•
4.

Στην Ένωση / Κοινοπραξία, και
Στο ∆ιαγωνισµό
Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της εταιρείας από το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη (Ν. 2518/97 ΦΕΚ 164/Α/97 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3707/2008 ΦΕΚ
209/Α/2008).


Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών.

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης.

Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς
µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης,
τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και
τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
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Ενώσεις Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων που θα επιλεχτούν ως ανάδοχοι του έργου
υποχρεούνται πριν την κατακύρωση αυτού να αποκτήσουν συγκεκριµένη νοµική προσωπικότητα µε
ενιαίο Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).



Παραστατικό Εκπροσώπησης

Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος
Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός
του, θα πρέπει να είναι:





Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή
εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής.



Α.Ε., Συνεταιρισµοί: απόφαση ∆Σ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισµό ή
πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του.



Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισµού του ∆ιαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση µε
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.



Ενώσεις /Κοινοπραξίες: Τα οριζόµενα στην παρ. 2.3.Β (Συµφωνητικό µεταξύ των µελών
της Ένωσης / Κοινοπραξίας) της ∆ιακήρυξης.

Ένορκη βεβαίωση

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη
µέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο
περιεχόµενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα
συγκεκριµένα πρόσωπα οι σχετικές νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί
υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών».
2.4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με στόχο την εξασφάλιση αναδόχου ικανού να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προκηρυσσόµενου
έργου και να προβεί στην επιτυχή ολοκλήρωσή του, καθορίζονται για τους προσφέροντες
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βάσει αυτών, ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει
µε την προσκόµιση των σχετικών επίσηµων/δηµόσιων εγγράφων, εντός του «Φακέλου
∆ικαιολογητικών», και µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια:
 Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών για τις τελευταίες τρεις (3) οικονοµικές χρήσεις τουλάχιστον
ίσο µε το 100% του προϋπολογισµού του Έργου, προ ΦΠΑ, δηλαδή 658.536,59€, (υπεύθυνη
δήλωση για το ύψος του κύκλου εργασιών και προσκόµιση αντίγραφου ή αποσπάσµατος των
ισολογισµών των 3 τελευταίων ετών ή αντίστοιχο επίσηµο έγγραφο σε περίπτωση που η
επιχείρηση δεν συντάσσει ισολογισµό.). Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η
συγκεκριµένη ελάχιστη προϋπόθεση οφείλει να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα µέλη της
Ένωσης-Κοινοπραξίας.
 Να υποβάλλει Πίνακα Συνοπτικής Παρουσίασης Έργων, που αφορούν παροχή υπηρεσιών
φύλαξης ∆ηµόσιων Κτηρίων – Τραπεζών – Επιχειρήσεων κλπ. αντίστοιχου µεγέθους και
πολυπλοκότητας µε τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη, τα οποία έχει
ολοκληρώσει στο σύνολό τους και καλύπτουν τα τελευταία 5 έτη πριν τη συµµετοχή του στο
∆ιαγωνισµό και θα έχει τη µορφή:
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 5-ΕΤΙΑΣ
ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΜΟΙΒΗ

Από….. έως ..….

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σφραγίδα - Υπογραφή
Νόµιµου Εκπροσώπου
Επιπλέον, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, η προσκόµιση εγγράφων από αναθέτουσες αρχές –
φορείς σχετικά µε τη συµπεριφορά του υποψηφίου αναδόχου ως προς την εκτέλεση της εργασίας
του, π.χ. βεβαιώσεις καλής συνεργασίας, συστατικές επιστολές από προηγούµενες συνεργασίες, που
να καλύπτουν το διάστηµα της τελευταίας 5ετίας πριν το ∆ιαγωνισµό.
 Να έχει πρότυπο πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και OHSAS
18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 - Συστήµατα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην
εργασία, που να καλύπτει το χρονικό διάστηµα των τελευταίων τριών (3) ετών πριν το
∆ιαγωνισµό.
2.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ι. Εγγύηση Συµµετοχής (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Ι του Παραρτήµατος Β΄)
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από Εγγυητική Επιστολή
Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το ποσοστό 5% του συνολικού
προϋπολογισµού πλέον ΦΠΑ, δηλαδή σαράντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (40.500,00€).
Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, πρέπει να είναι ένα µήνας τουλάχιστον µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) µήνες 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. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους προσφέροντες, στον
οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να
καταθέσει εµπρόθεσµα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό,
κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου.
ΙΙ. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ΙΙ του Παραρτήµατος Β΄)
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας,
χωρίς Φ.Π.Α. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει µέχρι επιστροφής της
στην Τράπεζα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική την
εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό, λόγω επιβολής προστίµου. Οι
υπέρ τρίτων κρατήσεις, πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
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Παράβαση οιουδήποτε όρου της σύµβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
«καλής εκτέλεσης», υπέρ του Πανεπιστηµίου.
Κατά τα λοιπά απαιτούνται επί ποινή αποκλεισµού τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆.
(Π.∆.118/07).
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα, το δικαίωµα
αυτό.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφραση.
Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης στην περίπτωση Ένωσης φορέων
πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της
Ένωσης.
2.6 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.

2.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού και των ∆ιαδικασιών
∆ιαπραγµάτευσης έχει το δικαίωµα µετά την κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει από
Προσφέροντα διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της νοµίµως και εµπροθέσµως
κατατεθειµένης προσφοράς του, πλην της εγγυητικής επιστολής. Από τις διευκρινήσεις, οι
οποίες παρέχονται, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή, µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των
πέντε (5) εργασίµων ηµερών.

3.

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά από τις συµπληρώσεις
και αποσαφηνίσεις επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του
διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.

4.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:
• τα απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται, ανάλογα µε τη φύση τους,
χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας,
• οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή
προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά,
η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό.

5. Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά,
και επί ποινή αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο δακτυλογραφηµένες,
µε αντίγραφο, (δηλ. εις διπλούν), υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:


Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ



Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό



Ο αριθµός της διακήρυξης
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Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού



Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει την 22/09/2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα Ελλάδος 14:30.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και θα
επιστρέφονται. Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν µε άλλα µέσα (π.χ. ταχυδροµικά) πρέπει, µε
αποκλειστική µέριµνα του διαγωνιζόµενου, έως την προαναφερόµενη ηµέρα και ώρα να έχουν
φθάσει στην Α.Σ.Κ.Τ. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή
αντιπρόσωπό του, ο οποίος διορίζεται νοµίµως και προσκοµίζει εξουσιοδότηση.
Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιµέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου:
• Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά συµµετοχής (ενότητα 2.3), τα σχετικά έγγραφα που τεκµηριώνουν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις συµµετοχής (ενότητα 2.4) και την εγγυητική συµµετοχής (ενότητα 2.5).
•

Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ο
φάκελος «Τεχνική Προσφορά», που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να λαµβάνει
αυστηρά υπόψη του τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου», όπως αυτές περιγράφονται στο
Μέρος Β’ της παρούσας. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να περιέχει:







Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, όπου θα αναφέρεται ο αριθμός του προσωπικού
φύλαξης και η κατανομή τους ανά κτίριο – πόστο εργασίας. Θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και
η κατανομή ευθυνών μεταξύ των ατόμων που θα παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες, με
επισήμανση των τυχόν προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επιλύσεώς τους. Θα αναφέρεται,
επίσης, η δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως αυτή
προκύπτει μέσω βεβαιώσεων υποστήριξης εργασιών, σε ανάλογες περιπτώσεις.
Προτεινόμενη μελέτη, με περιγραφή μέτρων που θα λάβει ο προσφέρων για την διασφάλιση της
ποιότητας της υπηρεσίας φύλαξης, λόγω της ιδιομορφίας της παρεχόμενης υπηρεσίας (χώροι
εκπαίδευσης φοιτητών).
Δήλωση του Τεχνικού Εξοπλισμού, που θα διαθέσει η εταιρεία για την εκτέλεση της σύμβασης.
Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά της υποψήφιας
εταιρείας, καθώς και επιπλέον παροχές σε τεχνικά μέσα που μπορεί να διαθέσει ο προσφέρων
ΔΩΡΕΑΝ.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται µε ιδιαίτερο τρόπο και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
•

Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς. Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το «Υπόδειγµα
Οικονοµικής Προσφοράς» που παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Α΄. Η τιµή θα έχει υπολογισθεί
στα πλαίσια της ισχύουσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, που αφορά τους εργαζοµένους στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.
Στην Οικονοµική Προσφορά οι διαγωνιζόµενοι θα αναλύουν όλες τις δαπάνες για τις αµοιβές
του προσωπικού τους (θα αναγράφεται αναλυτικά κόστος δαπάνης του διαγωνιζόµενου σε
αποδοχές προσωπικού για τις βάρδιες που ζητούνται στην παρούσα ∆ιακήρυξη
συµπεριλαµβανοµένων των δώρων του προσωπικού, του επιδόµατος αδείας καθώς και του
κόστους αντικατάστασης αδειών προσωπικού) που θα χρησιµοποιηθούν και κάθε µορφής έξοδα
που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας, καθώς και όλες τις
δαπάνες για φόρους, εργοδοτικές εισφορές, τέλη, κρατήσεις και λοιπά κόστη, µε τα οποία τυχόν
βαρύνεται η Ανάδοχος. Όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του.
Στην Οικονοµική τους Προσφορά οι διαγωνιζόµενοι θα αναγράψουν σε ξεχωριστή γραµµή και
το κόστος ανά ανθρωποώρα για αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών φύλαξης. Το συγκεκριµένο
κόστος θα είναι µια σταθερή τιµή, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, και θα αφορά σε
ηµερήσια φύλαξη εντός εργάσιµης ηµέρας της εβδοµάδας.
18

Επιπλέον οι προσφέροντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους σε χωριστό κεφάλαιο,
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν.
3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις
στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ
88/Α/2013) «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας» :
1. αριθµό των εργαζοµένων της εταιρείας,
2. τις ηµέρες και ώρες εργασίας,
3. την ισχύουσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι
αντίγραφο της οποίας πρέπει να επισυνάπτεται,
4. το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών
των εργαζοµένων,
5. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,
6. υπολογισµό του εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλωσίµων, του εργολαβικού κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Σηµειώνεται ότι το ποσό του εύλογου εργολαβικού κέρδους, θα πρέπει να δικαιολογείται κατά
τη λογική του µέσου συνετού ανθρώπου διότι η συµµετοχή στη συγκεκριµένη εµπορική
δραστηριότητα, θα πρέπει να στοχεύει εξ ορισµού σε κάποιο οικονοµικό κέρδος, ώστε να µην
τίθεται σε κίνδυνο η εκτέλεση της σύµβασης.
7. ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον συµβολαιογράφου, περί µη
επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
Η Α.Σ.Κ.Τ. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκµηρίωση του εύλογου ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
3.2 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό επί διακόσιες
εβδοµήντα (270) ηµέρες από τη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτό απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει
έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, σχετικά µε την
πρόθεση αποδοχής της παράτασης για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες
οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες.
3. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του
επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.
4. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος της µετά
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος
Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
 έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση και
 κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
3.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες
(άρθρο 14 του Π.∆. 118/07 Κ.Π.∆.).
Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για µέρος των υπηρεσιών, που
αποτελούν αντικείµενο της παρούσης.
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3.4 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1.
Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόµενη υπηρεσία θα
εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό µε το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε
τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια
Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προβεί σε έκπτωση, οι τιµές που θα
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε προσφερόµενη υπηρεσία θα είναι οι
τελικές τιµές µετά την έκπτωση.
2.
Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε
προσφερόµενη υπηρεσία, ούτως ώστε να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος σε περίπτωση
αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου του Έργου. Προσφερόµενη υπηρεσία που αναφέρεται στην
Οικονοµική Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. Η τιµή χωρίς ΦΠΑ
θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της
τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδας. Προσφορά που δε δίδει τιµή σε
ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι
να συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. Παράρτηµα Α΄).
Επισηµαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και δεν έχει
συµπληρωθεί η οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε τους Πίνακες του Παραρτήµατος Α΄, οι
προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την
παράταση αυτή να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν.
5.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η
Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για
οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου.
6.
Απαγορεύεται ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισµό να εκχωρήσει ή
να µεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν από τη σύµβαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των
Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Α.Σ.Κ.Τ. την
ηµεροµηνία και ώρα που έχει οριστεί, στην αίθουσα Πρεβελάκη στο κεντρικό κτίριο της Α.Σ.Κ.Τ.
Πατησίων 42 – Αθήνα, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων
εκπροσώπων τους.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία :
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και µονογράφονται από
τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης οι τρεις φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής,
την τεχνική προσφορά και την οικονοµική προσφορά. Ακολουθεί η εξέταση των δικαιολογητικών
συµµετοχής του κάθε υποψηφίου.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψουν
απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης τεκµηριώνει την απόρριψη
εντός πρακτικού.
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Προσφορές που απορρίπτονται από τα δικαιολογητικά συµµετοχής, αποκλείονται από την
περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται µετά
την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο της
Α.Σ.Κ.Τ., χωρίς να αποσφραγιστούν.
Στην συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι τεχνικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι
προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Κατά
την αποσφράγιση µονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης όλα τα φύλλα της τεχνικής
προσφοράς. Οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται από
την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Ακολούθως, εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου σύµφωνα µε τα
όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών καταγράφεται
σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δεν συµµετέχουν στη
φάση της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών επιστρέφονται
µετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο της
Α.Σ.Κ.Τ., χωρίς να αποσφραγίζονται.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και της τεχνικής αξιολόγησης η Επιτροπή
Αξιολόγησης θα διαβιβάσει στη Σύγκλητο το/α πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής
απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. Η
Α.Σ.Κ.Τ. κοινοποιεί τα αποτελέσµατα της απόφασής του στους προσφέροντες καθώς και την
ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε χώρο, ηµεροµηνία και ώρα
που θα ανακοινωθεί εγγράφως. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει το περιεχόµενο των οικονοµικών
προσφορών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει σε συγκριτικό πίνακα τις προσφορές και διαβιβάζει στη
Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. το πρακτικό για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η Α.Σ.Κ.Τ. κοινοποιεί
τα αποτελέσµατα της απόφασης στους προσφέροντες, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν
στάδιο.
Στην συνέχεια, η Α.Σ.Κ.Τ. καλεί τον προµηθευτή ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή, να
προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, τα «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», όπως αυτά αναφέρονται
στην παρούσα διακήρυξη.
Τα «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο .
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των «∆ικαιολογητικών
κατακύρωσης» σε τόπο, ηµεροµηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγγράφως.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου «∆ικαιολογητικών κατακύρωσης» η Επιτροπή Αξιολόγησης θα
διαβιβάσει στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. το πρακτικό της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης
έγκρισης, την οποία και κοινοποιεί στους προσφέροντες.
4.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά τον έλεγχο των προσφορών, θα
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του άρθρου 2.4 της παρούσας,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι µικρότερο του
90% της διαµέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών.
Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης
της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία),
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σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007. Εάν και µετά την παροχή της
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα
απορρίπτεται.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού, αποκλίσεις από τους
ουσιώδεις όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει προσφορά αιτιολογηµένα, ανεξάρτητα από
το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
5.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, µε βεβαίωση
παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998), οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή
Αξιολόγησης, σε σφραγισµένο φάκελο, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την Επιτροπή.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισµού του προσφέροντος, κήρυξής του ως έκπτωτου και κατάπτωσης της Εγγυητικής
Επιστολής Συµµετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόµενο σε
σειρά στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.
Σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται µε την ανωτέρω πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται σε όσους
δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών για
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, αποσφραγίζεται ο Φάκελος
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο.
Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα
Αρχή σχετικά, η οποία αποφαίνεται. Κατόπιν αποδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης
εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού του έργου στον
Ανάδοχο και µε µέριµνά της γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συµµετέχοντες.
5.2 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του
∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα:
1. Να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, ιδίως:
1.1. Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας,
1.2. Εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,
1.3. Εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι συντελέστηκε
συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού και
1.4. Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο.
2. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των
όρων και των προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης,
3. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
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Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών/φορέων που
υπέβαλε κοινή προσφορά, καθένας από τους συµµετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο.
Σηµειώνεται ότι οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλλουν προσφορά ή να
εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή µιας προσφοράς ή µιας αίτησης συµµετοχής, η
αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να απαιτεί οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων να έχουν περιβληθεί
συγκεκριµένη νοµική µορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί
σε συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της
νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Στην περίπτωση που το
προκηρυσσόµενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την
Ένωση να συστήσει κοινοπραξία.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού για
µέρος του υπό ανάθεση Έργου, όχι όµως λιγότερο του 50% επί του φυσικού αντικειµένου.
5.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει να καταθέσει
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου, καθώς και ε) φυσικά
πρόσωπα, στα οποία θα κατακυρωθεί το έργο δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για τα
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) ήτοι:

1.

•

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,

•

∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,

•

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και

•

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το
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.

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

3.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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4.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

5.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 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 τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

6.

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της πρώην
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
7α.1.ια΄ και 7β.12 του Καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 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 στο διαγωνισµό επιχείρησης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

7.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα
του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

8.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από
αυτόν προσωπικό.

9.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που
ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
10. ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
11.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.

12.

Για Ενώσεις Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων που θα επιλεχτούν ως ανάδοχοι του
έργου, σχετικά νοµιµοποιητικά παραστατικά όπου αποδεικνύουν την κτήση συγκεκριµένης
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νοµικής προσωπικότητας και ενιαίου Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά
λόγο αποκλεισµού του παρόχου υπηρεσιών από το διαγωνισµό.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως και 11, πρέπει να
προσκοµιστούν από κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.
5.4 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόµενα
δικαιολογητικά, προσκοµίζονται ισοδύναµα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που
εκδίδονται από τις αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης
των προσώπων αυτών.
3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα
κράτη µέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το
αντίστοιχο περιεχόµενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στα συγκεκριµένα πρόσωπα οι σχετικές νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση
θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης».
4. Για τους Συνεταιρισµούς, αναφορικά µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον
η προσκόµιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί
νόµιµα.
5. Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η
προσκόµιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευµατία.
6. Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:
Α. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά.
Β. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να
υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή. Επισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορά.
7. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νοµικού
προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης τα
σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο ∆.Σ. κ.α.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
6.1 Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο
15 του Π.∆. 118/07. Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του ανωτέρω άρθρου για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10
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επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του
οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ.
6.2 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή διαγωνισµών υποβάλλονται µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από το Ν. 3886/10 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/30.09.2010, τ. Α΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ –
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Με έγγραφο, επί αποδείξει γνωστοποιήσεως ανακοινώνεται, στον µεταξύ των συµµετασχόντων στον
παρόντα διαγωνισµό ανακηρυσσόµενο ανάδοχο, η σε αυτόν κατακύρωση του αποτελέσµατος, ο
οποίος καλείται εντός δέκα πέντε ηµερών (15) να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης. Από την κατακύρωση του διαγωνισµού και την γνωστοποίηση στον επιλεγέντα, η
σύµβαση θεωρείται καταρτισθείσα, οπότε και αρχίζουν και οι υποχρεώσεις του επιλεγέντος ο οποίος
οφείλει να ενεργοποιήσει αµέσως την σύµβασή του.
Για την υπογραφή της σύµβασης καλείται ο επιλεγείς, όπως εντός ορισµένου χρόνου, καταθέσει
στην Α.Σ.Κ.Τ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ΙΙ του
Παραρτήµατος Β΄ του παρόντος, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του
προϋπολογισθέντος ποσού, χωρίς ΦΠΑ. Η πρόσκληση κατάθεσης γίνεται µαζί µε την
προαναφερόµενη γνωστοποίηση περί της επιλογής του.
Η σύµβαση, που θα υπογραφεί, θα είναι σύµφωνα µε την υπόδειγµα στο Παράρτηµα Γ΄.
Η σύµβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί µε την σύµφωνη γνώµη της Α.Σ.Κ.Τ. και του Αναδόχου.
Η διάρκεια της σύµβασης του έργου της φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών αρχίζει από την 01/01/2015 και λήγει την 31/12/2017.
7.2 ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1.
Ο προϋπολογισµός του έργου της φύλαξης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων
δέκα χιλιάδων ευρώ (810.000,00€) για 3 έτη, 270.000,00 ευρώ ανά έτος, συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ. Η πληρωµή θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0892 «Ασφάλιστρα – φύλακτρα
ακινήτων, µεταφορικών µέσων, κινητών αξιών» του Τακτικού Προϋπολογισµού της Α.Σ.Κ.Τ.
οικονοµικών ετών 2015, 2016 και 2017.
2.
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται τµηµατικά, στο τέλος κάθε δεδουλευµένου
µήνα, µε την υποβολή στη ∆/νση Οικονοµικών Υποθέσεων της Α.Σ.Κ.Τ. των νόµιµων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του
Αναδόχου. Επίσης θα προσκοµίζεται και βεβαίωση της αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής του έργου
ότι ο Ανάδοχος εκτέλεσε καλώς το έργο της φύλαξης για το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται
η πληρωµή.
3.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται:

α. µε κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.):
3% MTΠΥ, 2% χαρτόσηµο επί του ΜΤΠΥ, 20% ΟΓΑ επι του χαρτοσήµου.
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β. µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προµήθεια
αγαθών (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94).
γ. µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του
Ν.4013/15-9-2011(Α΄204), «(…) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο
και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
7.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη φύλαξη της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Α.Σ.Κ.Τ. και
θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή φύλαξη των χώρων όλων των κτιρίων. Οι δαπάνες
για τον εφοδιασµό του προσωπικού µε συσκευές ενδοσυννενόησης και ο αναγκαίος πάσης φύσεως
εξοπλισµός για την εκτέλεση καθηκόντων τους βαρύνουν τον εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
2.
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 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.
Με δεδοµένες τις ιδιαιτερότητες των χώρων φύλαξης (χώροι εκπαίδευσης φοιτητών) ο
3.
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. 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.
4.
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, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας
υπηρεσίας της Α.Σ.Κ.Τ.
5.
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.
6.
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.
7.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να µέριµνα ώστε ο κάθε φύλακας:
o Να προσέρχεται και να αναλαµβάνει υπηρεσία στην κανονική ώρα και θέση, σύµφωνα µε το
µηνιαίο πρόγραµµα υπηρεσίας και τις τυχόν εκάστοτε έκτακτες ανάγκες.
o Να 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.
o Να επιτηρούν διακριτικά και να ελέγχουν τους εισερχοµένους και ιδιαίτερα αυτούς των
οποίων οι κινήσεις και οι ενέργειές τους ξεφεύγουν από αυτές του συνήθη επισκέπτη.
o Να επιτηρεί και να ελέγχει τους χώρους που έχει αναλάβει η εταιρεία να φυλάσσει, σύµφωνα
µε τους ειδικούς όρους της σύµβασης.
27

o
o
o
o

Να απαγορεύουν τη στάθµευσης Ι.Χ. σε όσους δεν έχουν σχετική έγκριση.
Σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων ή κινδύνων να ειδοποιούν άµεσα τις Αρχές.
Να ελέγχει εντός των κτιριακών συγκροτηµάτων, κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
πόρτες, γραφεία, φωριαµούς, βιβλιοθήκες, φώτα, βρύσες, ηλεκτρικές συσκευές, κ.λπ.
Να τηρεί µε αυστηρότητα τις διαδικασίες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους
κανονισµούς και τα µέτρα ασφαλείας της εταιρείας.

8.
Ο ανάδοχος θα ασκεί συχvoύς ελέγχoυς στoυς φύλακες, µέσω τωv επoπτώv του καθ΄όλη τη
διάρκεια τoυ 24ώρoυ.
9.
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.
10.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ισχύουσας 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.
11.
Η Α.Σ.Κ.Τ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου της φύλαξης. Η Α.Σ.Κ.Τ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του
αναδόχου ή τρίτων.
12.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των
εργαζοµένων του και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί
στο προσωπικό του. Η Η Α.Σ.Κ.Τ. δεν έχει καµία ευθύνη για οιαδήποτε αξίωση εκ µέρους
οιουδήποτε υπαλλήλου του αναδόχου και η υποχρέωσή της, εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή
της κάθε µήνα αµοιβής του αναδόχου.
13.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την
αποτροπή ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής και
είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και
εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των
υπαλλήλων του ή τρίτων κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
14.
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 της σύµβασης.
Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης – ασφάλειας από τον ανάδοχο σε τρίτους υπεργολοβικά,
15.
απαγορεύεται.
16.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Α.Σ.Κ.Τ. για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες
µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Α.Σ.Κ.Τ. ως λόγος
απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών
για την ολοκλήρωση του Έργου.
17.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης του αναδόχου ή έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του
νοµίµου εκπροσώπου του ή του αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα εκ των ανωτέρω
αναφερόµενων στο ΜΕΡΟΣ Α, ενότητα 2. Παρ. αδικηµάτων, µε απόφαση της Α.Σ.Κ.Τ. ο ανάδοχος
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κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύµβαση και καταπίπτουν υπέρ της η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, η δε σύµβαση λύεται από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.
18.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των µελών της ένωσης που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί
να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη
του αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου
οργάνου της Α.Σ.Κ.Τ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Α.Σ.Κ.Τ. δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση.
Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των
µελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της Α.Σ.Κ.Τ.
19.
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.
7.4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1.
Στην περίπτωση που αυτός που ανακηρύχθηκε ανάδοχος δεν προσέρχεται, παρόλο που
προσκαλείται, για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή δεν καταθέτει έγκαιρα την απαιτούµενη
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, κηρύσσεται
έκπτωτος και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 23 παρ. 4 και 34 του Π.∆.
118/07.
Με απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Σ.Κ.Τ., µπορεί να επιβληθεί σε βάρος
2.
του αναδόχου ποινική ρήτρα µέχρι €1.500,00 κατά περίπτωση στις εξής περιπτώσεις: α) αν δεν
εκτελεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και κατά τον
κατάλληλο τρόπο, και εφόσον δε συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων της
Α.Σ.Κ.Τ. ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου του και δε φροντίζει για την αποκατάσταση των
ελλείψεων ή παραλείψεων και β) αν δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του έναντι του απασχολούµενου
από αυτόν προσωπικού που καθορίζονται από τη διακήρυξη και τις διατάξεις της Εργατικής και
Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για τις εργατοώρες απασχόλησης του. Η ποινική αυτή ρήτρα αφορά κάθε
κατά περίπτωση παράβαση και σε περίπτωση επανάληψης για δεύτερη φορά, αυτή διπλασιάζεται ή
µπορεί για τρίτη φορά να τριπλασιαστεί, µη αποκλειόµενης µετά την τρίτη επανάληψη και της
κήρυξής του ως έκπτωτου σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π.∆. 118/07. Ο κατά τα παραπάνω
ακατάλληλος τρόπος ή η πληµµελής εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου
προσδιορίζεται από την αρµόδια Επιτροπή, κατά τη δική της αποκλειστικά κρίση, κατά την κοινή
αντίληψη και πείρα, χωρίς ο ανάδοχος να έχει οποιοδήποτε δικαίωµα εκτός εκείνου της έκφρασης
προς την Επιτροπή και της δικής του γνώµης ή πληροφόρησης, επεξήγησης, γραπτά ή προφορικά. Η
παραπάνω γνωµοδότηση - πρωτόκολλο της ειδικής επιτροπής µαζί µε την απόφαση του αρµόδιου
συλλογικού οργάνου περί επιβολής ποινικής ρήτρας κοινοποιούνται στον ανάδοχο και συνοδεύουν
τα δικαιολογητικά πληρωµής του για το µήνα στον οποίο αναφέρεται. Το χρηµατικό ποσό της
ποινικής ρήτρας παρακρατείται αυτεπάγγελτα από την αποζηµίωση φύλαξης του αντίστοιχου µήνα ή
του επόµενου µήνα.
3. Σε περίπτωση µη απασχόλησης καθηµερινά του αναγκαίου προσωπικού, µε απόφαση του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής η οποία
συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο, επιβάλλεται ποινική ρήτρα που υπολογίζεται σε €150,00 επί τον
αριθµό του επί έλαττον µη απασχοληθέντος αναγκαίου αριθµού προσωπικού. Κατά τον έλεγχο του
Πανεπιστηµίου ως προς την τήρηση του όρου αυτού, στην κρίση του αρµόδιου οργάνου εναπόκειται
να ζητήσει οποτεδήποτε ενδεικτική κατάσταση σχετικά µε την πορεία εργασίας του κάθε
εργαζόµενου. Αν υποπέσει ο ανάδοχος στο παράπτωµα αυτό για δεύτερη φορά ή και περισσότερες,
το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 30% - 50%, µη αποκλειόµενης και της κήρυξης του ως έκπτωτου.
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Η σχετική απόφαση επιβολής ποινικής ρήτρας και η γνωµοδότηση – πρωτόκολλο της ειδικής
επιτροπής ελέγχου κοινοποιούνται στον ανάδοχο και συνοδεύουν τα δικαιολογητικά πληρωµής του
για το µήνα στον οποίο αναφέρεται. Το χρηµατικό ποσό της ποινικής ρήτρας παρακρατείται
αυτεπάγγελτα από την αποζηµίωση φύλαξης του αντίστοιχου µήνα ή του επόµενου µήνα.
4. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού που δεν είναι ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α. ή προσωπικού
που ανήκει στην κατηγορία των αλλοδαπών ή των οικονοµικών µεταναστών που δεν είναι
εφοδιασµένο µε τις κατάλληλες άδειες παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα, επιβάλλεται η ίδια
παραπάνω ποινική ρήτρα και κατά την ίδια διαδικασία του όρου 2. Προς τούτο θα πρέπει ο
ανάδοχος, όταν του ζητηθεί, να προσκοµίζει στον εργοδότη φωτοτυπίες των δηλώσεων –
αναγγελιών στο Ι.Κ.Α. των εργαζοµένων ή των αδειών παραµονής και εργασίας των αλλοδαπών.
5. Για κάθε ηµέρα µη φύλαξης των απαιτούµενων κατά τη διακήρυξη χώρων από τον ανάδοχο
επιβάλλεται ποινική ρήτρα €500,00.
6. Αν η ειδική Επιτροπή διαπιστώσει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες παραβάσεις, παρουσία
του αναδόχου ή του τυχόν ορισθέντος νόµιµου εκπροσώπου του, συντάσσει πρωτόκολλο
παραβάσεως που υπογράφεται και από τον ανάδοχο. Η υπογραφή του αναδόχου είναι υποχρεωτική,
µε την έννοια ότι έλαβε γνώση της σύνταξης του πρωτοκόλλου και των λόγων της παράβασης, και
όχι µε την έννοια της συµφωνίας του µε τα περιλαµβανόµενα σε αυτό. Στο πρωτόκολλο
αναγράφεται από την Επιτροπή αναλυτικά η παράβαση και προτείνεται το ύψος της ποινικής ρήτρας
που θα επιβληθεί στον ανάδοχο. Τα πρωτόκολλα παράβασης υποβάλλονται στο αρµόδιο συλλογικό
όργανο, το οποίο στη συνέχεια επικυρώνει ή µη την επιβληθείσα ποινή µε σχετική του απόφαση. Τα
πρωτόκολλα παράβασης µαζί µε την απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου κοινοποιούνται
στον ανάδοχο και συνοδεύουν τα δικαιολογητικά πληρωµής του αναδόχου για το µήνα στον οποίο
αναφέρονται ή αν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, για τον επόµενο µήνα.
7. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου µε την επιβληθείσα ποινική ρήτρα, αυτός µπορεί να
ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου συλλογικού οργάνου κατά τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07. Επί της προσφυγής αποφασίζει το
αρµόδιο συλλογικό όργανο ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού. Η εν λόγω
απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως,
διοικητική προσφυγή.
8. Αν γίνει δεκτή η προσφυγή εν όλω ή εν µέρει, η επιβληθείσα ποινή εξαλείφεται ή προσαρµόζεται
ανάλογα και η παρακρατηθείσα ποινική ρήτρα αποδίδεται στον ανάδοχο µε την αµοιβή του
επόµενου µήνα. Η απόρριψη της προσφυγής καθιστά οριστική την επιβληθείσα ποινή.
9. Η Επιτροπή, προκειµένου να συντάξει το παραπάνω πρωτόκολλο παράβασης, ενεργεί είτε
αυτεπάγγελτα µε δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας των Πρυτανικών
Αρχών, είτε ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήµανση της παράβασης από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες της Α.Σ.Κ.Τ., η οποία διαβιβάζεται στην Επιτροπή διά του Τµήµατος Προµηθειών.
10. Για τις παραβάσεις των συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους του αναδόχου ισχύει το άρθρο 34
του Π.∆. 118/07. Η κήρυξή του ως έκπτωτου, σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο, έχει και τις
εξής επί πλέον ειδικές συνέπειες: α) την αποβολή του αναδόχου από τους προς φύλαξη χώρους και
β) της Α.Σ.Κ.Τ. δικαιούται, για τη συνέχιση των εργασιών φύλαξης, να αναθέσει προσωρινά (και
µέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου) την φύλαξη σε άλλο φορέα µε όρους που θα καθοριστούν µε
σχετική απόφαση της Α.Σ.Κ.Τ..
11. Σε περίπτωση αµφιβολίας, οι όροι της σύµβασης αυτής ερµηνεύονται έτσι, ώστε να διατηρείται η
λειτουργικότητα της σύµβασης. Εάν κάποιος όρος της σύµβασης δεν είναι λειτουργικός, δεν
επηρεάζεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Τα συµβαλλόµενα µέρη σε αυτήν την περίπτωση είναι
υποχρεωµένα να βρουν µία δίκαιη και οικονοµική λύση µε την οποία θα διορθώνεται η µη
λειτουργικότητα του όρου.
7.5 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Για τα υπόλοιπα θέµατα ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007)
προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού
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των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», του Π.∆.
118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», των άρθρων 35 παρ. 1
και 36 του Π.∆. 346/12-10-98 και του Ν. 2741/99.
2.
Η Α.Σ.Κ.Τ., χωρίς να αλλάξει το αντικείµενο της σύµβασης, µπορεί σε συµφωνία µε τον
ανάδοχο, να τροποποιήσει µέρος των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτήν και που είναι αναγκαίες
για την ολοκλήρωση του έργου.
3.
Η Α.Σ.Κ.Τ., µε απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και έγγραφη ειδοποίηση του
αναδόχου, µπορεί να αναθέτει στον ανάδοχο τη φύλαξη και άλλων κτιρίων, καθώς και εργασίες
φύλαξης, πέραν των καθοριζόµενων στη παρούσα διακήρυξη, ανάλογα µε τις ανάγκες της, µε τους
ίδιους όρους, µε πρόσθετη επιβάρυνση και πάντα µέσα στα όρια του προϋπολογισµού της
δηµοπρατούµενης υπηρεσίας και για χρόνο που δεν µπορεί να ξεπερνά το χρόνο ισχύς της αρχικής
σύµβασης. Επίσης, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες η Α.Σ.Κ.Τ. δύναται να µετακινεί από
κτίριο σε κτίριο το προσωπικό φύλαξης.
4.
Η Α.Σ.Κ.Τ. διατηρεί το δικαίωµα καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης να προβεί, ανάλογα
µε τις ανάγκες της, σε αυξοµείωση κάποιων εργασιών µε αντίστοιχη αυξοµείωση κόστους, εφόσον
πρόκειται για παρόµοιες εργασίες, µετά από έγκριση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η µείωση
µπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 50% και η αύξηση µπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 15%,
µε µείωση ή αύξηση του αντίστοιχου κόστους. Σε αυτή την περίπτωση, ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται
εγκαίρως από την αρµόδια υπηρεσία.
5.
Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύµβασης µε τον ανάδοχο µπορεί να γίνει σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
6.
Η Α.Σ.Κ.Τ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζηµίωση από τυχόν
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση του Έργου από τον ανάδοχο.
Η Α.Σ.Κ.Τ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή
7.
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή του προσωπικού του αναδόχου.
8.
Η Α.Σ.Κ.Τ. δικαιούται να µαταιώσει ή να ακυρώσει το διαγωνισµό και να αποφασίσει την
προκήρυξη νέου ή την ανάδειξη αναδόχου µε ιδιαίτερη συµφωνία άνευ δικαιώµατος οιασδήποτε
αποζηµιώσεως αυτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό.
Ο ανάδοχος του έργου και η Α.Σ.Κ.Τ. θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
9.
που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. Επί
διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα αρµόδια
∆ικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
10.
Η περίληψη της διακήρυξης αυτής να δηµοσιευθεί στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων και ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως και σε τρεις ηµερήσιες εφηµερίδες. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης, τα
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
εργολάβο ή προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των
νόµιµων παραστατικών.

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Χαρβαλιάς
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ΜΕΡΟΣ Β': «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ Ο Ρ Ο Ι»

Β1.
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΕΠΙΠΕ∆Α
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει µε την προσκόµιση των σχετικών
επίσηµων/δηµόσιων εγγράφων σε Υποφάκελο µέσα στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής»
και µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια:
 Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών για τις τελευταίες τρεις (3) οικονοµικές χρήσεις τουλάχιστον
ίσο µε το 100% του προϋπολογισµού του Έργου, προ ΦΠΑ, δηλαδή 658.536,59€, (υπεύθυνη
δήλωση για το ύψος του κύκλου εργασιών και προσκόµιση αντίγραφου ή αποσπάσµατος των
ισολογισµών των 3 τελευταίων ετών ή αντίστοιχο επίσηµο έγγραφο σε περίπτωση που η
επιχείρηση δεν συντάσσει ισολογισµό.). Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η
συγκεκριµένη ελάχιστη προϋπόθεση οφείλει να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα µέλη της
Ένωσης-Κοινοπραξίας.
 Να υποβάλλει Πίνακα Συνοπτικής Παρουσίασης Έργων, που αφορούν παροχή υπηρεσιών
φύλαξης ∆ηµόσιων Κτηρίων – Τραπεζών – Επιχειρήσεων κλπ. αντίστοιχου µεγέθους και
πολυπλοκότητας µε τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη, τα οποία έχει
ολοκληρώσει στο σύνολό τους και καλύπτουν τα τελευταία 5 έτη πριν τη συµµετοχή του στο
∆ιαγωνισµό και θα έχει τη µορφή:
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 5-ΕΤΙΑΣ
ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΜΟΙΒΗ

Από….. έως ..….

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σφραγίδα - Υπογραφή
Νόµιµου Εκπροσώπου
Επιπλέον, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, η προσκόµιση εγγράφων από αναθέτουσες αρχές –
φορείς σχετικά µε τη συµπεριφορά του υποψηφίου αναδόχου ως προς την εκτέλεση της εργασίας
του, π.χ. βεβαιώσεις καλής συνεργασίας, συστατικές επιστολές από προηγούµενες συνεργασίες, που
να καλύπτουν το διάστηµα της τελευταίας 5ετίας πριν το ∆ιαγωνισµό.
 Να έχει πρότυπο πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και OHSAS
18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 - Συστήµατα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην
εργασία, που να καλύπτει το χρονικό διάστηµα των τελευταίων τριών (3) ετών πριν το
∆ιαγωνισµό.
Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης ή µη επαρκούς εκπλήρωσης των ως άνω ελάχιστων
προϋποθέσεων αποδοχής η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν αξιολογείται
περαιτέρω .
Β2. ΧΩΡΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Οι χώροι φύλαξης βρίσκονται:
 επί της οδού Πατησίων 42, Κεντρικό Κτίριο Α.Σ.Κ.Τ.
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 επί της οδού Πειραιώς 256, Αγ. Ιωαν. Ρέντης – Κτιριακό συγκρότηµα Α.Σ.Κ.Τ.
 Καλλιτεχνικός Σταθµός Α.Σ.Κ.Τ. – Μήθυµνα Λέσβου
 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

35

Εσωτερική φύλαξη

1

8

5
∆ευτέρα έως Παρασκευή
5
∆ευτέρα έως Παρασκευή

1

24

7

168

1

8

5
∆ευτέρα έως Παρασκευή

40

2

7

1

5

1

7

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΚΤ

40

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

5
∆ευτέρα έως Παρασκευή

70

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΣΚΤ – ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ
Εσωτερική ηµερήσια φύλαξη

5
∆ευτέρα έως Παρασκευή

25

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΣΚΤ - ΜΥΚΟΝΟΣ
Εσωτερική ηµερήσια φύλαξη

5
∆ευτέρα έως Παρασκευή

35

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ
– ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Εσωτερική ηµερήσια φύλαξη

1

5
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5
∆ευτέρα έως Παρασκευή

25

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.
Β3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη φύλαξη της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Α.Σ.Κ.Τ. και
θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή φύλαξη των χώρων όλων των κτιρίων. Οι δαπάνες
για τον εφοδιασµό του προσωπικού µε συσκευές ενδοσυννενόησης και ο αναγκαίος πάσης φύσεως
εξοπλισµός για την εκτέλεση καθηκόντων τους βαρύνουν τον εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
2.
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 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.
3.
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. 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.
4.
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, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας
υπηρεσίας της Α.Σ.Κ.Τ.
Ο ανάδοχος στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από την παρούσα
5.
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.
6.
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.
7.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να µέριµνα ώστε ο κάθε φύλακας:
• Να προσέρχεται και να αναλαµβάνει υπηρεσία στην κανονική ώρα και θέση, σύµφωνα µε το
µηνιαίο πρόγραµµα υπηρεσίας και τις τυχόν εκάστοτε έκτακτες ανάγκες.
• Να 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.
• Να επιτηρούν διακριτικά και να ελέγχουν τους εισερχοµένους και ιδιαίτερα αυτούς των
οποίων οι κινήσεις και οι ενέργειές τους ξεφεύγουν από αυτές του συνήθη επισκέπτη.
• Να επιτηρεί και να ελέγχει τους χώρους που έχει αναλάβει η εταιρεία να φυλάσσει, σύµφωνα
µε τους ειδικούς όρους της σύµβασης.
• Να απαγορεύουν τη στάθµευσης Ι.Χ. σε όσους δεν έχουν σχετική έγκριση.
• Σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων ή κινδύνων να ειδοποιούν άµεσα τις Αρχές.
• Να ελέγχει εντός των κτιριακών συγκροτηµάτων, κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
πόρτες, γραφεία, φωριαµούς, βιβλιοθήκες, φώτα, βρύσες, ηλεκτρικές συσκευές, κ.λπ.
• Να τηρεί µε αυστηρότητα τις διαδικασίες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους
κανονισµούς και τα µέτρα ασφαλείας της εταιρείας.
34

Ο ανάδοχος θα ασκεί συχvoύς ελέγχoυς στoυς φύλακες, µέσω τωv επoπτώv του καθ΄όλη τη
8.
διάρκεια τoυ 24ώρoυ.
9.
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.
10.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ισχύουσας 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.
11.
Η Α.Σ.Κ.Τ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου της φύλαξης. Η Α.Σ.Κ.Τ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του
αναδόχου ή τρίτων.
12.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των
εργαζοµένων του και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί
στο προσωπικό του. Η Α.Σ.Κ.Τ. δεν έχει καµία ευθύνη για οιαδήποτε αξίωση εκ µέρους οιουδήποτε
υπαλλήλου του αναδόχου και η υποχρέωσή της, εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κάθε µήνα
αµοιβής του αναδόχου.
13.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την
αποτροπή ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής και
είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και
εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των
υπαλλήλων του ή τρίτων κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της
14.
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 της σύµβασης.
15.
Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης – ασφάλειας από τον ανάδοχο σε τρίτους υπεργολοβικά,
απαγορεύεται.
16.
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.

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Χαρβαλιάς
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 3172/23-07-2014 διακήρυξης

«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΑΡIΘΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΤΟΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΚΕΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΑΝΑ
ΑΝΑ
ΑΝΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩ
ΩΝ (*)
ΗΜΕΡΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
(*)
Ν ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(€)

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

7

1
24

1
Εσωτερική φύλαξη

Εσωτερική φύλαξη

7 ηµέρες την
εβδοµάδα,
συµπεριλαµβα
νοµένων
αργιών κ.λ.π.

168

5
7

1
8

∆ευτέρα έως
Παρασκευή
5
∆ευτέρα έως
Παρασκευή

35

40

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

Εσωτερική φύλαξη
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.

7
1
24

7 ηµέρες την
εβδοµάδα,
συµπεριλαµβα
νοµένων
αργιών κ.λ.π.

168

1
8

5

40

∆ευτέρα έως
Παρασκευή

5
Εσωτερική απογευµατινή
φύλαξη

2
7

∆ευτέρα έως
Παρασκευή
36

70

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ –
ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ
Εσωτερική ηµερήσια
φύλαξη

1

5

5

25

∆ευτέρα έως
Παρασκευή

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ ΜΥΚΟΝΟΣ
Εσωτερική ηµερήσια
φύλαξη

1

7

5

35

∆ευτέρα έως
Παρασκευή
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ –
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Ηµερήσια φύλαξη

1

5

5

25

∆ευτέρα έως
Παρασκευή
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ /
ΜΗΝΑ (ΠΡΟ ΦΠΑ)
(*) : Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ (οι
διαγωνιζόµενοι θα αναλύουν όλες τις δαπάνες για τις αµοιβές του προσωπικού τους συµπεριλαµβανοµένων των
δώρων του προσωπικού, του επιδόµατος αδείας καθώς και του κόστους αντικατάστασης αδειών προσωπικού)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) (ΜΗΝΕΣ)
Συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι :
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΗΝΕΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ / ΜΗΝΑ

36
ΣΥΝΟΛΟ Α:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ Β:
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ Γ:
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ∆:
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ Ε:
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
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 στην Οικονοµική τους Προσφορά οι διαγωνιζόµενοι θα
αναγράψουν σε ξεχωριστή γραµµή και το κόστος της υπηρεσίας φύλαξης ανά ανθρωποώρα για
αντιµετώπιση αυτής και τυχόν άλλων εκτάκτων αναγκών φύλαξης. Το συγκεκριµένο κόστος θα
είναι µια σταθερή τιµή, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, και θα αφορά σε ηµερήσια φύλαξη
εντός εργάσιµης ηµέρας της εβδοµάδας. Για τη φύλαξη του Εκθεσιακού της Χώρου κατά τη
διάρκεια Εκθέσεων, η ΑΣΚΤ οφείλει να ενηµερώνει τον ανάδοχο δέκα (10) ηµέρες πριν από τις
εκδηλώσεις.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύµφωνα µε τα
παραπάνω υποδείγµατα καθώς και µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.1 του Μέρους Α΄.
Επί ποινή αποκλεισµού θα υποβληθούν συµπληρωµένοι οι παραπάνω πίνακες για τους τριάντα έξι
(36) µήνες παροχής των προβλεπόµενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση παράτασης µέρους ή του
συνόλου των υπηρεσιών, το κόστος εκάστης των υπηρεσιών δεν θα υπερβαίνει τις ήδη
προσφερθείσες τιµές. Επίσης, υπηρεσίες οι οποίες έχουν προσφερθεί δωρεάν θα συνεχίσουν να
παρέχονται δωρεάν από τον Ανάδοχο .
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»
Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ’αριθµ. 3173/23-07-2014 διακήρυξης

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ I : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ...............................Κατάστηµα ...................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ............................................
ΕΥΡΩ (€). ................................................................................
Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ.
.........................................
για
€.......................................
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 και το οποίο ποσό
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συµπεριλαµβανοµένου του ανάλογου Φ.Π.A.)
αξίας .....................EYPΩ των προσφεροµένων Ειδών.
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 προς 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.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ II: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ...............................

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

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

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

Προς
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΑΛΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡ.

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

για

€.......................................
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.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ’αριθµ. 3172/23-07-2014
2014 διακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1836
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
www.asfa.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α:………………………………
:………………………………
Α∆ΑΜ:………………………….
:………………………….

Αθήνα ............................
..................2015
Αρ.Πρωτ.:
.: ………………

Στην Αθήνα σήµερα ………………, ηµέρα …………, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι :
ο κος ………….. µε την ιδιότητα του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και ως
νόµιµος εκπρόσωπος αυτής,
αυτής ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Εργοδότης
Εργοδότης» και
ο/η κ………………….,
…………………., νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας
ίας µε ……………ΑΦΜ:
………………………/∆ΟΥ
∆ΟΥ………. που εδρεύει στην ………………, οδός …………..,
ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος» και
λαµβάνοντας υπόψη:
 την από 23/6/2014 απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. (Α∆Α:
Α∆Α: ΒΧΜΥ46Ψ8ΝΖ-∆Φ8)
ΒΧΜΥ
για
διακήρυξη ∆ηµόσιου ∆ιεθνή διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη
φύλαξη των κτιρίων της Α.Σ.Κ.Τ.
Α
για τα οικονοµικά έτη 2015, 2016 και 2017, προϋπολογισµού
οκτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (810.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
 την υπ’ αριθ. 4/2014 διακήρυξη του ∆ιαγωνισµού (Α∆Α …………………………………)
 τα πρακτικά συνεδριάσεων της επιτροπής διεξαγωγής ανοιχτών διαγωνισµών …………..
 την Τεχνική 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 αµοιβ
αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :
Άρθρο 1ο
Περιγραφή έργου – Ωράριο – Τιµή Φύλαξης
Με την παρούσα σύµβαση ο Εργοδότης αναθέτει και ο Ανάδοχος, ο οποίος δηλώνει ότι έχει την
απαιτούµενη πείρα, οργάνωση και εξοπλισµό, αναλαµβάνει να εκτελέσει το έργο της φύλαξης –
ασφάλειας των κτιρίων της Α.Σ.Κ.Τ.
Α
µε ….. άτοµα προσωπικό – φύλακες όπως παρακάτω:
Μία (1) 24ωρη φύλαξη της πύλης
πύλη 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
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Μία (1) 8ωρη ηµερήσια φύλαξη στο Κεντρικό Κτίριο της Σχολής επί της οδού Πατησίων 42, από
∆ευτέρα έως Παρασκευή
Μία (1) 8ωρη ηµερήσια φύλαξη στα Εργαστήρια της Σχολής επί της οδού Πειραιώς 256, 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) 7ωρες απογευµατινές φυλάξεις στα Εργαστήρια της Σχολής επί της οδού Πειραιώς 256, από
∆ευτέρα έως Παρασκευή
Μία (1) 5ωρη ηµερήσια φύλαξη του κτιρίου του Καλλιτεχνικού Σταθµού της ΑΣΚΤ στη Μήθυµνα της
Λέσβου, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή
Μία (1) 7ωρη ηµερήσια φύλαξη του κτιρίου του Καλλιτεχνικού Σταθµού της ΑΣΚΤ στη Μύκονο, από
∆ευτέρα έως Παρασκευή
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 στην Οικονοµική τους Προσφορά οι διαγωνιζόµενοι θα
αναγράψουν σε ξεχωριστή γραµµή και το κόστος της υπηρεσίας φύλαξης ανά ανθρωποώρα για
αντιµετώπιση αυτής και τυχόν άλλων εκτάκτων αναγκών φύλαξης. Το συγκεκριµένο κόστος θα είναι
µια σταθερή τιµή, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, και θα αφορά σε ηµερήσια φύλαξη εντός
εργάσιµης ηµέρας της εβδοµάδας. Για τη φύλαξη του Εκθεσιακού της Χώρου κατά τη διάρκεια
Εκθέσεων, η ΑΣΚΤ οφείλει να ενηµερώνει τον ανάδοχο δέκα (10) ηµέρες πριν από τις εκδηλώσεις.
Το µηνιαίο τίµηµα (σε Ευρώ) για τη φύλαξη των κτιρίων αναλύεται ως εξής:
ΑΡIΘΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΤΟΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΚΕΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΑΝΑ
ΑΝΑ
ΑΝΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩ
ΩΝ (*)
ΗΜΕΡΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
(*)
Ν ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(€)

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

7

1
24

1
Εσωτερική φύλαξη

Εσωτερική φύλαξη

7 ηµέρες την
εβδοµάδα,
συµπεριλαµβα
νοµένων
αργιών κ.λ.π.

168

5
7

1
8

∆ευτέρα έως
Παρασκευή
5
∆ευτέρα έως
Παρασκευή

42

35

40

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

Εσωτερική φύλαξη
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.

7
1
24

7 ηµέρες την
εβδοµάδα,
συµπεριλαµβα
νοµένων
αργιών κ.λ.π.

168

1
8

40

5
∆ευτέρα έως
Παρασκευή

5
Εσωτερική απογευµατινή
φύλαξη

2
7

∆ευτέρα έως
Παρασκευή

70

5

5

25

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ –
ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ
Εσωτερική ηµερήσια
φύλαξη

1

∆ευτέρα έως
Παρασκευή

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ ΜΥΚΟΝΟΣ
Εσωτερική ηµερήσια
φύλαξη

1

7

5

35

∆ευτέρα έως
Παρασκευή
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ –
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Ηµερήσια φύλαξη

1

5

5

25

∆ευτέρα έως
Παρασκευή
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ /
ΜΗΝΑ (ΠΡΟ ΦΠΑ)
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Συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι :
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΗΝΕΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ / ΜΗΝΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

36
ΣΥΝΟΛΟ Α:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ Β:
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ Γ:
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ∆:
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ Ε:
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : …………………….. €
Η Α.Σ.Κ.Τ., µε απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου,
µπορεί να αναθέτει στον ανάδοχο τη φύλαξη και άλλων κτιρίων, καθώς και εργασίες φύλαξης, πέραν
των καθοριζόµενων στη παρούσα διακήρυξη, ανάλογα µε τις ανάγκες της, µε τους ίδιους όρους, µε
πρόσθετη επιβάρυνση και πάντα µέσα στα όρια του προϋπολογισµού της δηµοπρατούµενης
υπηρεσίας και για χρόνο που δεν µπορεί να ξεπερνά το χρόνο ισχύς της αρχικής σύµβασης. Επίσης,
ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες η Α.Σ.Κ.Τ. δύναται να µετακινεί από κτίριο σε κτίριο το
προσωπικό φύλαξης.
Άρθρο 2ο
Υποχρεώσεις αναδόχου – Προσωπικό φύλαξης

1.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη φύλαξη της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Α.Σ.Κ.Τ. και
θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή φύλαξη των χώρων όλων των κτιρίων. Οι δαπάνες
για τον εφοδιασµό του προσωπικού µε συσκευές ενδοσυννενόησης και ο αναγκαίος πάσης φύσεως
εξοπλισµός για την εκτέλεση καθηκόντων τους βαρύνουν τον εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
2.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να µέριµνα ώστε ο κάθε φύλακας:
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•
Να προσέρχεται και να αναλαµβάνει υπηρεσία στην κανονική ώρα και θέση, σύµφωνα µε το
µηνιαίο πρόγραµµα υπηρεσίας και τις τυχόν εκάστοτε έκτακτες ανάγκες.
•
Να 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.
•
Να επιτηρούν διακριτικά και να ελέγχουν τους εισερχοµένους και ιδιαίτερα αυτούς των
οποίων οι κινήσεις και οι ενέργειές τους ξεφεύγουν από αυτές του συνήθη επισκέπτη.
•
Να επιτηρεί και να ελέγχει τους χώρους που έχει αναλάβει η εταιρεία να φυλάσσει, σύµφωνα
µε τους ειδικούς όρους της σύµβασης.
•

Να απαγορεύουν τη στάθµευσης Ι.Χ. σε όσους δεν έχουν σχετική έγκριση.

•

Σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων ή κινδύνων να ειδοποιούν άµεσα τις Αρχές.

•
Να ελέγχει εντός των κτιριακών συγκροτηµάτων, κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
πόρτες, γραφεία, φωριαµούς, βιβλιοθήκες, φώτα, βρύσες, ηλεκτρικές συσκευές, κ.λπ.
•
Να τηρεί µε αυστηρότητα τις διαδικασίες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους
κανονισµούς και τα µέτρα ασφαλείας της εταιρείας.
3.
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. 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.
4.
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 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.
5.
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, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας
υπηρεσίας της Α.Σ.Κ.Τ.
6.
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.
7.
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.
8.
Ο ανάδοχος θα ασκεί συχvoύς ελέγχoυς στoυς φύλακες, µέσω τωv επoπτώv του καθ΄όλη τη
διάρκεια τoυ 24ώρoυ.
9.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ισχύουσας 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,
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στην τήρηση του νοµίµου ωραρίου



στην ασφαλιστική κάλυψή τους


στους όρους υγιεινής και ασφάλειας των απασχολούµενων απ’ αυτόν στην Α.Σ.Κ.Τ. και
πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.
10.
Η Α.Σ.Κ.Τ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου της φύλαξης. Η Α.Σ.Κ.Τ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του
αναδόχου ή τρίτων.
11.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των
εργαζοµένων του και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί
στο προσωπικό του. Η Α.Σ.Κ.Τ. δεν έχει καµία ευθύνη για οιαδήποτε αξίωση εκ µέρους οιουδήποτε
υπαλλήλου του αναδόχου και η υποχρέωσή της, εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κάθε µήνα
αµοιβής του αναδόχου.
12.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την
αποτροπή ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής και
είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και
εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των
υπαλλήλων του ή τρίτων κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
13.
Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης – ασφάλειας από τον ανάδοχο σε τρίτους υπεργολοβικά,
απαγορεύεται.
Άρθρο 3ο
∆ιάρκεια σύµβασης
Η διάρκεια της παρούσης σύµβασης ορίζεται και συµφωνείται από την 1/1/2015 έως και την 31η
∆εκεµβρίου 2017. Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύµβασης µε τον ανάδοχο µπορεί να γίνει σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.

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.
Άρθρο 4ο
Πληρωµή - Κρατήσεις

1.
Ο προϋπολογισµός του έργου της φύλαξης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων
δέκα χιλιάδων ευρώ (810.000,00€) για 3 έτη, 270.000,00 ευρώ ανά έτος, συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ. Η πληρωµή θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0892 «Ασφάλιστρα – φύλακτρα
ακινήτων, µεταφορικών µέσων, κινητών αξιών» του Τακτικού Προϋπολογισµού της Α.Σ.Κ.Τ.
οικονοµικών ετών 2015, 2016 και 2017, σύµφωνα µε την αριθµ. Πρωτ. 53652/∆12/7-4-2014
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων που αφορά στην έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης αυτής της δαπάνης. Το Συµβατικό Τίµηµα (καλούµενο εφεξής “Τίµηµα”) για την
εκτέλεση
του
Έργου
από
τον
Ανάδοχο,
ορίζεται
στο
ποσό
των
…………………………………………….., µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ο οποίος
ανέρχεται
στο
ποσό
…………………………………….,
ήτοι
συνολικής
αξίας
………………………………………………..., µηνιαίως.
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται τµηµατικά, στο τέλος κάθε δεδουλευµένου
2.
µήνα, µε την υποβολή στη ∆/νση Οικονοµικών Υποθέσεων της Α.Σ.Κ.Τ. των νόµιµων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του
Αναδόχου. Επίσης θα προσκοµίζεται και βεβαίωση της αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής του έργου
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ότι ο Ανάδοχος εκτέλεσε καλώς το έργο της φύλαξης για το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται
η πληρωµή.
3.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται:

α. µε κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.):
3% MTΠΥ, 2% χαρτόσηµο επί του ΜΤΠΥ, 20% ΟΓΑ επι του χαρτοσήµου.
β. µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προµήθεια
αγαθών (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94).
γ. µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του
Ν.4013/15-9-2011(Α΄204), «(…) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο
και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
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
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης αυτής ο ανάδοχος προσκόµισε στην Α.Σ.Κ.Τ. την υπ’ αρίθµ.
…………….. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας………………. Ποσού…………….. ευρώ.
Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων του αναδόχου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
Άρθρο 7ο
Ποινικές Ρήτρες – Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου

Για τηv παρoύσα σύµβαση, ισχύoυv όλoι oι όρoι πoυ περιλαµβάvovται στην υπ’ αριθµ. 4/2014
∆ιακήρυξη της Α.Σ.Κ.Τ.
Για κάθε παράβαση των συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους του αναδόχου, θα επιβάλλονται
χρηµατικές ποινές και διοικητικές κυρώσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Α΄ κεφ. 7.4
(ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ), µε απόφαση του αρµόδιου
συλλογικού οργάνου της Α.Σ.Κ.Τ.
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
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έργο κριθεί από τη 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 8ο
Τροποποίηση Όρων τη Σύµβασης
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συµπλήρωση οποιουδήποτε όρου
αποδεικνύεται µόνον εγγράφως, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου.

Άρθρο 9

ο

Εκχώρηση
Κανένα µέρος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει την παρούσα σύµβαση ή µέρος της ή
οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση
του άλλου.
Άρθρο 10ο

Ανωτέρα Βία
Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών
υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 37 του Π.∆.118/2007.
Άρθρο 11ο

Λοιποί Όροι
Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε την παρούσα, έχουν εφαρµογή:
 Οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου
 Η υπ. αριθµ. 4/2014 ∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού της Α.Σ.Κ.Τ.
 Η µε αριθµ. πρωτ. ………………………….Απόφαση Κατακύρωσης
 Η Τεχνική και οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις
προαναφερόµενες απoφάσεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας
έναντι του προσωπικού του, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού δηλ. καταβολή των
νόµιµων αποδοχών, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.π., χωρίς καµιά απολύτως ευθύνη του Πανεπιστηµίου. Μετά την
υπογραφή της παρούσης σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει θεωρηµένη
κατάσταση εργαζοµένων από την επιθεώρηση εργασίας.
Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύµβασης µε τον ανάδοχο µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
Η Α.Σ.Κ.Τ., µε απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου,
µπορεί να αναθέτει στον ανάδοχο τη φύλαξη και άλλων κτιρίων, καθώς και εργασίες φύλαξης, πέραν
των καθοριζόµενων στη παρούσα διακήρυξη, ανάλογα µε τις ανάγκες της, µε τους ίδιους όρους, µε
πρόσθετη επιβάρυνση και πάντα µέσα στα όρια του προϋπολογισµού της δηµοπρατούµενης και για
χρόνο που δεν µπορεί να ξεπερνά το χρόνο ισχύς της αρχικής σύµβασης.
Η Α.Σ.Κ.Τ. διατηρεί το δικαίωµα καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης να προβεί, ανάλογα µε τις
ανάγκες της, σε αυξοµείωση κάποιων εργασιών µε αντίστοιχη αυξοµείωση κόστους, εφόσον
πρόκειται για παρόµοιες εργασίες, µετά από έγκριση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η µείωση
µπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 50% και η αύξηση µπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 15%,
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µε µείωση ή αύξηση του αντίστοιχου κόστους. Σε αυτή την περίπτωση, ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται
εγκαίρως από την αρµόδια υπηρεσία.
Άρθρο 12

ο

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών

Ο ανάδοχος του έργου και η Α.Σ.Κ.Τ. θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν
θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.
Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των µερών, σχετικά µε την ερµηνεία και την εκτέλεση της παρούσας
Σύµβασης, θα επιλύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα αρµόδια ∆ικαστήρια των
Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Σε πίστωση των συµφωνηθέντων συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, 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

Ο Πρύτανης

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος
της Εταιρείας
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