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Αρ. Πρωτ.: 3108
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιεθνή
Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη
συµφερότερη προσφορά ανάδειξης
ανάδειξη αναδόχου για την φύλαξη των κτιρίων της Α.Σ.Κ.Τ.,
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού
προϋπολο
540.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για
χρονικό διάστηµα δυο (2) ετών,
ετών το οποίο αφορά στα οικονοµικά έτη 2016 και 2017.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη
αποδοχή εκ µέρους του των όρων της παρούσας διακήρυξης.
1. Αναθέτουσα Αρχή
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, Πατησίων 42, Τ.Κ.:106 82,, Αθήνα (τηλέφωνο
επικοινωνίας: 2103897106, Fax:
Fax 2103816926, e-mail: www.asfa.gr, lyrakos_k@asfa.gr).
lyrakos
2. Είδος Σύµβασης
Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών.
Υπηρεσιών
Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα και θα
διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο
∆ίκαιο. Για θέµατα που δεν θα ρυθµίζονται από την σύµβαση θα
έχουν ανάλογη εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων
συµβάσεων υπηρεσιών.
3. Χρόνος υλοποίησης της σύµβασης και Προϋπολογισµός της σύµβασης
ύµβασης παροχής
υπηρεσίας – Χρηµατοδότηση
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή
υπογρ
της σύµβασης
µέχρι 31-12-2017. Ο προϋπολογισµός
λογισµός για το σύνολο των ζητουµένων
νων υπηρεσιών,
υπηρεσιών ανέρχεται
στο ποσό των 270.000,00€,
€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ετησίως,
ετησίως ήτοι συνολικά
540.000,00€, για τα οικονοµικά έτη 2016 και 2017. O συνολικός καθαρός προϋπολογισµός,
χωρίς τον Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 439.024,39€ και δεν απαιτείται προσυµβατικός έλεγχος από
το αρµόδιο κλιµάκιο του Ελε
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. Γ.
υποπαρ. Γ1 του Ν.. 4254/2014,
4254/2014 δεδοµένου ότι το ύψος της δεν υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό
Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος,
Ιδρύµατος στον ΚΑΕ 0892, των αντίστοιχων ετών 2016 και 2017.
4. Περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής υπηρεσίας
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Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το έργο της φύλαξης των κτιρίων της Α.Σ.Κ.Τ. Οι ζητούµενες
υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV 79713000-5 (Υπηρεσίες Φύλαξης) βάσει του
Καταλόγου Κοινής Ονοµατολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common
Procurement Vocabulary codes-CPV).
5. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
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)
6. Αντιπροσφορές
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.
7. Τόπος παραλαβής των διακηρύξεων
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το
διαγωνισµό παρέχονται µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Σ.Κ.Τ.: www.asfa.gr στις Ανακοινώσεις και στο Τµήµα
Προµηθειών και στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
8. ∆ιαδικασία διαγωνισµού και τρόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία πενήντα δυο (52) ηµερών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισµού στην Υπηρεσία Επίσηµων
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκή Ένωσης.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση
υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) και της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ
2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» καθώς και σύµφωνα µε τις
οδηγίες προσαρµογής των γενικών όρων των διακηρύξεων των διαγωνισµών που
διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία
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µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ – ∆ικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στην παρούσα και στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.
9. Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη 26
Αυγούστου 2015

∆ευτέρα 12
Οκτωβρίου 2015
ώρα 08:00 π.µ.

∆ευτέρα 19
Οκτωβρίου 2015
ώρα 12:00 µ.

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.
Του ΕΣΗ∆ΗΣ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
10. Ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης Ηλεκτρονικών προσφορών.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 23 Οκτωβρίου 2015,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. µέσω της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο Σύστηµα
Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών
∆ιαπραγµάτευσης της Α.Σ.Κ.Τ.
11. Εγγυήσεις συµµετοχής
Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής ποσού 8.780,49€, ήτοι ποσού 2% της προϋπολογιζόµενης αξίας του
έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α΄ σε συνδ. µε άρθρο
201 παρ. 5 Ν.4281/2014).
12. ∆ικαίωµα συµµετοχής & Νοµική µορφή των διαγωνιζόµενων
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, εφόσον
ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού.
(β) Ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.
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Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα,
είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα
αποκλείεται από τον διαγωνισµό (γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολοµέλεια).
13. Ισχύς των προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες εβδοµήντα (270) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρώµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω προβλεπόµενου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
παραπάνω προβλεπόµενο.
Η Α.Σ.Κ.Τ. επιφυλάσσεται, εφόσον επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης
στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
14. Είδος διαδικασίας
Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος ∆ιεθνής Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διενεργούµενος µέσω
της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
15. Κριτήριο κατακύρωσης
Η συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα
νοµοθεσία.
16. Ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής υποψηφίων αναδόχων
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 42 του Π.∆. 60/2007, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι,
προκειµένου να κριθούν κατάλληλοι, θα πρέπει να πληρούν επαρκώς τα παρακάτω ελάχιστα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως µη έχουσα
εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέµενες προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής και ο υποψήφιος
Ανάδοχος αποκλείεται από το στάδιο της Τεχνικής και Οικονοµικής Αξιολόγησης των
προσφορών.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει µε την προσκόµιση των
σχετικών επίσηµων/δηµόσιων εγγράφων, σε υποφάκελο µε τίτλο «Στοιχεία Τεκµηρίωσης των
Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής» µέσα στο φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,
και µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής:
16.1. Χρηµατοοικονοµική ικανότητα
Η χρηµατοοικονοµική ικανότητα του υποψηφίου Αναδόχου εξετάζεται µε στόχο να
διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου (άρθρο 45 του Π.∆. 60/2007).
Ελάχιστο κριτήριο αποτελεί ο συνολικός κύκλος εργασιών, για κάθε χρήση των τελευταίων
τριών (3) ετών, τουλάχιστον ίσος µε τον συνολικό προϋπολογισµό της παρούσας διακήρυξης,
προ Φ.Π.Α., ήτοι 439.024,39€.
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16.2. Τεχνική/Επαγγελµατική Ικανότητα
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετική τεχνική/επαγγελµατική ικανότητα
που να αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου µεγέθους και πολυπλοκότητας
µε τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή αποδεδειγµένη ενασχόληση και
ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία σε παρόµοια έργα
(άρθρο 46 του Π.∆. 60/2007).
Ελάχιστο κριτήριο αποτελεί προηγούµενη εµπειρία πέντε (5) ετών στην παροχή παρόµοιων
υπηρεσιών φύλαξης, η οποία αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχης/αντίστοιχων
σύµβασης/συµβάσεων.
16.3. Ελάχιστα Επίπεδα Εξασφάλισης της ποιότητας
Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της επιχείρησης του υποψηφίου Ανάδοχου µε πιστοποιητικό
σε ισχύ από επίσηµο φορέα πιστοποίησης που να βεβαιώνει τη συµµόρφωση του συστήµατος
ποιότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου µε τις προδιαγραφές ISO 9001:2008 για
την παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης χώρων και κτιρίων.
16.4. Πιστοληπτική Ικανότητα
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση µε το
ποσό του 1.000.000,00€.
16.5. Ασφαλιστική Κάλυψη
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων κατ’ ελάχιστο ποσό ίσο µε 250.000,00€ για το σύνολο των δραστηριοτήτων
τους.
Σε περίπτωση ενώσεων προµηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα
ανωτέρω κριτήρια τεχνικής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας ελέγχονται για τους
συµµετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.
Σε περίπτωση ενώσεων προµηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα
ανωτέρω δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητα,
του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και την πιστοποίηση αυτού κατά ISO, πρέπει να
κατατεθούν για καθένα από τους συµµετέχοντες στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, δεν διαθέτουν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής
την απαιτούµενη οικονοµική ή/και τεχνική ικανότητα, καθώς και την απαιτούµενη
πιστοποίηση κατά ISO, δεν γίνονται δεκτοί περαιτέρω στη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών.
17. ∆ηµοσιεύσεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΣΤΗΝ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

Πέµπτη 27 Αυγούστου 2015
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

κτιρίων
ΚΑΙ

ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

∆ευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015
ώρα 08:00 π.µ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

∆ευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015
ώρα 12:00 µ.

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
ώρα 10:00 π.µ.
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ

18. Έξοδα δηµοσίευσης
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων προκηρύξεων (περίληψη διακήρυξης) δηµόσιας σύµβασης στον
περιφερειακό και τοπικό τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Α’ 68), καθώς
και τις κείµενες του Ν. 4281/2014 διατάξεις περί υποχρεωτικής δηµοσιοποίησης δια του
περιφερειακού και τοπικού τύπου διαγωνισµών δηµοσιών συµβάσεων και το Ν.4320/2015 θα
βαρύνει τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί από την διαγωνιστική διαδικασία.

19. Πληροφορίες
Πληροφορίες για το ∆ιαγωνισµό παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών που βρίσκεται στο
Κεντρικό Κτίριο της Α.Σ.Κ.Τ., Πατησίων 42 – Αθήνα από τον κ. Λυράκο, Τηλ: 210-3897106,
FAX:210-3816926, e-mail : lyrakos_k@asfa.gr.

Ο Πρύτανης

Παναγιώτης Χαραλάµπους
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, προκηρύσσει ∆ηµόσιο Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή Ανοικτό
∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη
προσφορά ανάδειξης αναδόχου για την φύλαξη των κτιρίων της, συνολικού προϋπολογισµού
540.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή καθαρό ποσό 439.024,39€ και
Φ.Π.Α. 100.975,61€ για χρονικό διάστηµα δυο (2) ετών, ήτοι για τα οικονοµικά έτη 2016 και
2017. Ο προϋπολογισµός για το σύνολο των ζητουµένων υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των
2700.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ετησίως.
Ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός προσωπικού: ∆εκαεπτά
ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΡIΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

(17) άτοµα
ΗΜΕΡΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΩΡΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΝΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΚΤ
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

8

5
∆ευτέρα έως
Παρασκευή

80

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

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΤ –
ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ
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Εσωτερική ηµερήσια φύλαξη

1

5

1

7

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

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 ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση
υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) και της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ
2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» καθώς και σύµφωνα µε τις
οδηγίες προσαρµογής των γενικών όρων των διακηρύξεων των διαγωνισµών που
διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία
µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ – ∆ικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στην παρούσα και στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.
1.3 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της Α.Σ.Κ.Τ. που βρίσκονται:
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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 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο προϋπολογισµός για το σύνολο των ζητουµένων υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των
270.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ετησίως, ήτοι συνολικά 540.000,00€, για τα
οικονοµικά έτη 2016 και 2017. O συνολικός καθαρός προϋπολογισµός, χωρίς τον Φ.Π.Α.,
ανέρχεται σε 439.024,39€ και δεν απαιτείται προσυµβατικός έλεγχος από το αρµόδιο
κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. Γ. υποπαρ. Γ1 του Ν.
4254/2014, δεδοµένου ότι το ύψος της δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
ευρώ (500.000,00€). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος, στον
ΚΑΕ 0892, των αντίστοιχων ετών 2016 και 2017.
1.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
διακήρυξη, έχοντας υπόψη τις πιο κάτω διατάξεις:
1. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», (ΦΕΚ 87 Α΄).
2. Τον Ν. 4009/2011 ∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 195 Α’), όπως ισχύει
συµπληρωµένος και τροποποιηµένος.
3. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών
Θεµάτων».
4. Τον Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και
Άλλες ∆ιατάξεις», (ΦΕΚ 247 Α΄).
5. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α`).
6. Τον Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων... και άλλες διατάξεις», άρθρο
24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις (ΦΕΚ 43 Α΄).
7. Το Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄).
8. Τον Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων και ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητος
του Υ.Α.», άρθρο 8 «Κρατικές προµήθειες» (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
12, παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄).
8. Τον Ν. 3886/2010 «∆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 Α΄).
10. Τον Ν. 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής
ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιηµένος ισχύει µετά την έναρξη εφαρµογής των Ν. 3310/2005 και 3414/2005 (ΦΕΚ
159 Α΄).
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11. Τον Ν. 3310/2005 «µέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30 /14-22005), όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279 /10-11-2005).
12. Το Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ 66 Α΄), όπως ισχύει µετά και την
τροποποίησή του µε το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.
13. Τον Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 135 Ά).
14. Το Π.∆. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2 (ΦΕΚ 84 Α΄).
15. Την υπ’αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673 Β΄).
16. Τον Ν. 2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις».
17. Το υπ’ αριθµ. 30440/08-05-2006 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε Εταιρείες SECURITYκαι Συνεργεία
Καθαριότητας», όπως συµπληρώθηκε µε τις αριθµ. πρωτ. 31262/16-11-2006, 31372/09-082010 και 30108/24-01-2011 Εγκυκλίους.
18. Τη Υ.Α µε αριθµ.1016/109/149-α’ (ΦΕΚ Β’ 1967/10-09-2009) ∆ικαιολογητικά και
διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και προσωπικού Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών.
19. Τον Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
20. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 τ. Α΄/15-11-2011).
21. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
22. Τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και
άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
23. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
24. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».
25. Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/04-04-2014) «Ρυθµίσεις Θεµάτων Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής»
26. Το άρθρου 157 παρ. 1 περ. α΄ σε συνδ. µε άρθρο 201 παρ. 5 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α
160/8-8-2014).
27. Τον Ν. 4250/26-03-2014, άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προµηθειών
∆ηµοσίου».
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28. 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).
29. Την από 29-07-2015 Απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ., (Α∆Α:6Ξ4Χ46Ψ8ΝΖΠΝΣ) σχετικά µε την έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού φύλαξης που θα
καλύψει το χρονικό διάστηµα από 1/1/2016 έως 31/12/2017.
1.6 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΣΤΗΝ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015
79713000 Υπηρεσίες φύλαξης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Πέµπτη 27 Αυγούστου 2015

κτιρίων
ΚΑΙ

ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

∆ευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015
ώρα 08:00 π.µ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

∆ευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015
ώρα 12:00 µ.

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
ώρα 10:00 π.µ.
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ

1.7 ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο
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άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π∆ 60/07.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗ∆ΗΣ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.
Του ΕΣΗ∆ΗΣ

Τετάρτη 26
Αυγούστου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ευτέρα 12
Οκτωβρίου 2015
ώρα 08:00 π.µ.

∆ευτέρα 19
Οκτωβρίου 2015
ώρα 12:00 µ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π12390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε
άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση εκτός των τεχνικών
φυλλαδίων (prospectus), τα οποία µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
1.8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 23 Οκτωβρίου 2015,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., µέσω της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο Σύστηµα
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό
αυτό.
1.9 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Τα σχετικά αιτήµατα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο
των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα
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παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που
τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Οι ως άνω
συµπληρωµατικές πληροφορίες ζητούνται και παρέχονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν
µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους
οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης του Πανεπιστηµίου.
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5
του ν.2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
2.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
1. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον
σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως
εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Υποστήριξης λειτουργία ΕΣΗ∆ΗΣ και ΚΗΜ∆Σ της ∆/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής
Στήριξης ΕΣΗ∆ΗΣ της Γεν. ∆/νσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number)
και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Υποστήριξης
λειτουργία ΕΣΗ∆ΗΣ και ΚΗΜ∆Σ της ∆/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗ∆ΗΣ
της Γεν. ∆/νσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX
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Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους
προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία
να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο,
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω
της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού
ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
2.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο
του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στον διαγωνισµό
συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως
εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά
β) συνεταιρισµοί
γ) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
δ) κοινοπραξίες και υπό σύσταση κοινοπραξίες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη
στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α΄) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα,
είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα
αποκλείεται από τον διαγωνισµό (γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολοµέλεια).
Ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων (συµπεριλαµβανοµένων και των υπό
σύσταση Κοινοπραξιών) δύνανται να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό χωρίς να απαιτείται να
έχουν ειδική νοµική µορφή, ωστόσο σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε
Ένωση ή Κοινοπραξία, η Ένωση ή Κοινοπραξία, πριν την υπογραφή της σύµβασης, είναι
δυνατόν να υποχρεωθεί να προχωρήσει στη σύσταση, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο,
νοµικού προσώπου µε τη µορφή κοινοπραξίας του άρθρου 2 του Π.∆. 186/1992 στο µέτρο
που η υιοθέτηση της νοµικής αυτής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύµβασης.
Όλα τα µέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών παραµένουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και για το σύνολο των απαιτήσεων αυτής
ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε µεταξύ τους συµφωνίες. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή
ανάθεσης της προµήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης
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Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, Μέλος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης/
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να
έχουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη ολόκληρης αυτής µε την ίδια τιµή και τους
ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση του αποχωρήσαντος µέλους. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί
µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Τέλος σε περίπτωση διαδοχής, ειδικής ή οιονεί καθολικής, τα µέλη της Ένωσης/
Κοινοπραξίας θα έχουν δεσµεύσει τους διαδόχους τους ότι θα συνεχίσουν να συµµετέχουν
στην ένωση / κοινοπραξία µε τους ίδιους όρους.
2.3 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
- ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 42 του Π.∆. 60/2007, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι,
προκειµένου να κριθούν κατάλληλοι, θα πρέπει να πληρούν επαρκώς τα παρακάτω ελάχιστα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως µη έχουσα
εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέµενες προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής και ο υποψήφιος
Ανάδοχος αποκλείεται από το στάδιο της Τεχνικής και Οικονοµικής Αξιολόγησης των
προσφορών.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει µε την προσκόµιση των
σχετικών επίσηµων/δηµόσιων εγγράφων, σε υποφάκελο µε τίτλο «Στοιχεία Τεκµηρίωσης των
Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής» µέσα στο φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,
και µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής:
2.3.1. Χρηµατοοικονοµική ικανότητα
Η χρηµατοοικονοµική ικανότητα του υποψηφίου Αναδόχου εξετάζεται µε στόχο να
διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου (άρθρο 45 του Π.∆. 60/2007).
Ελάχιστο κριτήριο αποτελεί ο συνολικός κύκλος εργασιών, για κάθε χρήση των τελευταίων
τριών (3) ετών, τουλάχιστον ίσος µε τον συνολικό προϋπολογισµό της παρούσας διακήρυξης,
προ Φ.Π.Α., ήτοι 439.024,39€.
2.3.2 Τεχνική/Επαγγελµατική Ικανότητα
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετική τεχνική/επαγγελµατική ικανότητα
που να αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου µεγέθους και πολυπλοκότητας
µε τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή αποδεδειγµένη ενασχόληση και
ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία σε παρόµοια έργα
(άρθρο 46 του Π.∆. 60/2007).
Ελάχιστο κριτήριο αποτελεί προηγούµενη εµπειρία πέντε (5) ετών στην παροχή παρόµοιων
υπηρεσιών φύλαξης, η οποία αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχης/αντίστοιχων
σύµβασης/συµβάσεων.
2.3.3 Ελάχιστα Επίπεδα Εξασφάλισης της ποιότητας
Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της επιχείρησης του υποψηφίου Ανάδοχου µε πιστοποιητικό
σε ισχύ από επίσηµο φορέα πιστοποίησης που να βεβαιώνει τη συµµόρφωση του συστήµατος
ποιότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου µε τις προδιαγραφές ISO 9001:2008 για
την παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης χώρων και κτιρίων.
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2.3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση µε
το ποσό του 1.000.000,00€.
2.3.5 Ασφαλιστική Κάλυψη
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων κατ’ ελάχιστο ποσό ίσο µε 250.000,00€ για το σύνολο των δραστηριοτήτων
τους.
Σε περίπτωση ενώσεων προµηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα
ανωτέρω κριτήρια τεχνικής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας ελέγχονται για τους
συµµετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.
Σε περίπτωση ενώσεων προµηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα
ανωτέρω δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητα,
του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και την πιστοποίηση αυτού κατά ISO, πρέπει να
κατατεθούν για καθένα από τους συµµετέχοντες στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, δεν διαθέτουν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής
την απαιτούµενη οικονοµική ή/και τεχνική ικανότητα, καθώς και την απαιτούµενη
πιστοποίηση κατά ISO, δεν γίνονται δεκτοί περαιτέρω στη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την υποβολή της Προσφοράς του αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Στην περίπτωση νοµικών προσώπων, η υποβολή της
προσφοράς θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού
προσώπου.
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»,
και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος = κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα
3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στον
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:
3.1.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους,
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά
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συµµετοχής, στην ελληνική γλώσσα, σε µορφή αρχείων .pdf, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4155/13 ((ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007, το Π.∆. 60/2007 κατά το µέρος που δεν
έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ν. 4155/13 και της ΥΑ Π1/2390/13, όπως
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης των Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 42 του Π.∆. 60/2007, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι,
προκειµένου να κριθούν κατάλληλοι, θα πρέπει να πληρούν επαρκώς τα παρακάτω ελάχιστα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως µη έχουσα
εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέµενες προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής και ο υποψήφιος
αποκλείεται από το στάδιο της αξιολόγησης των Τεχνικών και Οικονοµικών προσφορών.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει µε την προσκόµιση των
σχετικών επίσηµων/δηµόσιων εγγράφων, σε Υποφάκελο* (αρχείο pdf) µε την ένδειξη
«Στοιχεία Τεκµηρίωσης των Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής», µέσα στο
φάκελο «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνικής προσφοράς»
και µε ποινή
αποκλεισµού, τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια:
* (υπο)φάκελος = επισυναπτόµενα ηλεκτρονικά αρχεία στο σύστηµα σε µορφή αρχείου pdf
1) Χρηµατοοικονοµική ικανότητα
Η χρηµατοοικονοµική ικανότητα του υποψηφίου Αναδόχου εξετάζεται µε στόχο να
διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου (άρθρο 45 του Π.∆. 60/2007) µε ελάχιστο κριτήριο
συνολικού κύκλου εργασιών για κάθε χρήση των τελευταίων τριών (3) ετών, τουλάχιστον ίσο
µε τον συνολικό προϋπολογισµό της παρούσας διακήρυξης, προ Φ.Π.Α., ήτοι 439.024,39€.
Στοιχεία τεκµηρίωσης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας του υποψηφίου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος, υποβάλλει:
(α) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) προηγουµένων οικονοµικών
χρήσεων του έτους του διαγωνισµού, και τις αντίστοιχες καταστάσεις αποτελεσµάτων
χρήσης.
Σε περίπτωση νεοσύστατου νοµικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών
ισολογισµών ή οποιαδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση του συµµετέχοντος.
Σε περίπτωση συµµετέχοντος που δεν έχει κατά νόµο υποχρέωση δηµοσίευσης ισολογισµών,
είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης ∆ήλωσης περί της χρηµατοοικονοµικής του
κατάστασης δηλαδή των ιδίων κεφαλαίων, του συνολικού ύψους των υποχρεώσεων, των
περιουσιακών στοιχείων του υποψήφιου Αναδόχου) και των εσόδων του, κατά τα ανωτέρω ή
οποιοδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.
(β) Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου
εργασιών ως προς την παροχή παρόµοιων µε τις ζητούµενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των
τριών (3) προηγουµένων του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων.
Η βεβαίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι:


ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί στο απαιτούµενο διάστηµα την αντίστοιχη δραστηριότητα:
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Προσκόµιση θεωρηµένων αντιγράφων ∆ΟΥ έδρας (ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο)
στα οποία φαίνεται ότι ο Υποψήφιος ανάδοχος ασκούσε κατά τα προηγούµενα 3 έτη κατά
κύρια η δευτερεύουσα δραστηριότητα την υπηρεσία που θα κληθεί να αναλάβει
 το ύψος του κύκλου εργασιών από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των
τριών (3) προηγουµένων του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων:
Προσκόµιση θεωρηµένου από τη ∆ΟΥ της έδρας αντίγραφο υποβληθέντος Ε3 στο οποίο
αναφέρονται τα έσοδα ανά δραστηριότητα του υποψήφιου αναδόχου για κωδικό
δραστηριότητας αντίστοιχο της υπηρεσίας που ζητείται (ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό
έγγραφο).
2) Τεχνική/Επαγγελµατική Ικανότητα
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετική τεχνική/επαγγελµατική ικανότητα
που να αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου µεγέθους και πολυπλοκότητας
µε τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή αποδεδειγµένη ενασχόληση και
ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία σε παρόµοια έργα
(άρθρο 46 του Π.∆. 60/2007).
Ελάχιστο κριτήριο αποτελεί προηγούµενη εµπειρία πέντε (5) ετών στην παροχή παρόµοιων
υπηρεσιών φύλαξης, η οποία αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πίνακα
αντίστοιχης/αντίστοιχων σύµβασης/συµβάσεων. Απαραίτητη είναι η τεκµηρίωση ότι οι
συµβάσεις υπηρεσιών φύλαξης που επικαλείται ο προσφέρων προς απόδειξη της εµπειρίας
του έχουν περατωθεί ορθά ή είναι σε εξέλιξη µε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
Από τον Πίνακα συµβάσεων που εκτελέστηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τα πέντε (5)
τελευταία έτη και καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση, θα πρέπει να προκύπτει µε
σαφήνεια ο αποδέκτης/οι αποδέκτες, η διάρκεια παροχής, τα µέτρα που εφαρµόζονταν για
τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας (πιστοποίηση κατά ISO) καθώς και η επιτυχής
εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων µε την προσκόµιση σχετικών βεβαιώσεων
καλής εκτέλεσης.
3) Ελάχιστα Επίπεδα Εξασφάλισης της ποιότητας
Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της επιχείρησης του υποψηφίου Ανάδοχου µε πιστοποιητικό
σε ισχύ από επίσηµο φορέα πιστοποίησης που να βεβαιώνει τη συµµόρφωση του συστήµατος
ποιότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου µε τις προδιαγραφές ISO 9001:2008 για
την παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης χώρων και κτιρίων.
Σε περίπτωση ενώσεων προµηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα
ανωτέρω κριτήρια τεχνικής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας ελέγχονται για τους
συµµετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.
Σε περίπτωση ενώσεων προµηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα
ανωτέρω δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητα,
του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και την πιστοποίηση αυτού κατά ISO, πρέπει να
κατατεθούν για καθένα από τους συµµετέχοντες στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, δεν διαθέτουν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής
την απαιτούµενη οικονοµική ή/και τεχνική ικανότητα, καθώς και την απαιτούµενη
πιστοποίηση κατά ISO, δεν γίνονται δεκτοί περαιτέρω στη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών.
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4) Πιστοληπτική Ικανότητα
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι για την τεκµηρίωση της πιστοληπτικής ικανότητας τους υποβάλουν
βεβαιώσεις τραπεζών τουλάχιστον ίση µε το ποσό του 1.000.000,00€.
5) Ασφαλιστική Κάλυψη
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων κατ’ ελάχιστο ποσό ίσο µε 250.000,00€ για το σύνολο των δραστηριοτήτων
τους.
Β. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους, σε
Υποφάκελο* (αρχείο pdf) µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» µέσα στο φάκελο
«∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς», και µε ποινή αποκλεισµού, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.∆. 118/2007 και
Π.∆. 60/2007 και ειδικότερα:
* (υπο)φάκελος = επισυναπτόµενα ηλεκτρονικά αρχεία στο σύστηµα σε µορφή αρχείου pdf
1) Έλληνες Πολίτες
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ,
Υπόδειγµα 1. (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α΄ σε συνδ. µε άρθρο 201 παρ. 5
ν.4281/2014).

2.

Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007).

3.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ*
Υπεύθυνη δήλωση* της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:



Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο
συµµετέχουν οι προσφέροντες.



Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση:

1.
για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ.
60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
•
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου
(EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
•
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης
του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
•

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
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προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
•
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
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2.
για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3.
για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας



Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
τους ότι δεν τελούν:



Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της
παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση
ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,



ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος



Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
τους ότι είναι:
α) ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
β) φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις



Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
τους ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.



Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην
περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις,
δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης.



Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα
και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του
Π.∆.118/2007.

* Βάσει του άρθρου 3§3 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014), η ανωτέρω υπεύθυνη
δήλωση (καθώς και όπου αλλού στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση)
φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
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2) Αλλοδαποί
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ,
Υπόδειγµα 1. (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α΄ σε συνδ. µε άρθρο 201 παρ. 5
ν.4281/2014).

2.

Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007).

3.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ*
Υπεύθυνη δήλωση* της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:



Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο
συµµετέχουν οι προσφέροντες.



Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση:

1.
για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ.
60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
•
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου
(EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
•
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης
του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
•
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
•
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
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2.
για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3.
για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας



Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
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τους ότι δεν τελούν:



Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της
παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση
ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,



ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος



Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
τους ότι είναι:
α) ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
β) φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις



Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
τους ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.



Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην
περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις,
δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης.



Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα
και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1.6.1 της παρούσας διακήρυξης
(πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007.

* Βάσει του άρθρου 3§3 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014), η ανωτέρω υπεύθυνη
δήλωση (καθώς και όπου αλλού στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση)
φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
3) Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες
πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες
κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόµιµο
Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

2.

Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των
ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού
εκπροσώπησης, Συγκεκριµένα:
2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας
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(Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
•

ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας

•

ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας

•
Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την
αρµόδια αρχή ή βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή
δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που
έχουν επέλθει στο καταστατικό του νοµικού προσώπου και, εφόσον
υπάρχουν µεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ (για την περίπτωση των Α.Ε.) ή τις
σχετικές συµβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση των Ε.Π.Ε.).
•
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’
75) του νοµίµου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας
είναι αυτά που αναφέρονται στο υποβαλλόµενο ΦΕΚ εκπροσώπησης.
•
Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής στο
∆ιαγωνισµό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει
την προσφορά
2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας
(Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και
του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή
2Γ. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και
πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή
2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία,
που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο
πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό
νοµιµοποιητικό όρο.
4) Συνεταιρισµοί
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως
ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, Β και Γ. ∆ιευκρινίζεται ότι :

το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο
έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού και
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οι απαιτούµενες
υπογράφονται απ’ αυτόν.

κατά

τα

ανωτέρω

υπεύθυνες

δηλώσεις

5) Ενώσεις Προµηθευτών/Κοινοπραξίες
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε πάροχο
υπηρεσιών, που συµµετέχει στην ένωση.
Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.

2.

∆ήλωση σύστασης ένωσης παρόχων υπηρεσιών, νόµιµα θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το
αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, ή το
µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της
προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και
το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισµού του παρόχου υπηρεσιών από τον διαγωνισµό.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα
απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος
καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
Σηµειώνεται ότι:
•

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά
προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, µε
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά)

•

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

•

Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

25

3.1.2 Περιεχόµενο (υπο) φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα ζητούµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ και θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούµενα παραστατικά –
έγγραφα προκειµένου για την διαδικασία αξιολόγησης όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο
4.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της παρούσας διακήρυξης.

3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Βάσει του Ν.3863/2010, άρθρο 68 «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών»
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) «Αντιµετώπιση της
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας», οι εταιρείες παροχής
υπηρεσιών φύλαξης πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της
οικονοµικής τους προσφοράς τα κάτωθι στοιχεία:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι (την οποία θα
προσκοµίσουν σε αντίγραφο)
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές
αυτών των εργαζοµένων.
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ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Στην οικονοµική τους προσφορά πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού
κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και
των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να
επισυνάπτουν στην οικονοµική προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας
στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.
3.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Υποψήφιους Ανάδοχους επί διακόσιες
εβδοµήντα (270) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι
διαγωνιζόµενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.∆. 118/07 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους
ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το
Πανεπιστήµιο, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά
µαταιώνονται, εκτός εάν το Πανεπιστήµιο κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η
συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση,
η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
3.4 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.
3.5 ΤΙΜΕΣ
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β «Υπόδειγµα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιµίας, µεταξύ ξένου
νοµίσµατος και ΕΥΡΩ, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η Α.Σ.Κ.Τ., ως αναθέτουσα αρχή, διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον οι προσφορές φαίνονται
ασυνήθιστα χαµηλές, να ζητήσει από τους υποψηφίους διευκρινίσεις για τη σύνθεση της
προσφοράς τους, πριν την απόρριψη των οικονοµικών προσφορών τους, οι δε υποψήφιοι,
υποχρεούνται να παρέχουν αυτές. Γενικά, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από
τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι
δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Το συνολικό µηνιαίο και ετήσιο κόστος Υπηρεσιών θα αναγράφεται ολογράφως και
αριθµητικώς, καθώς και το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε
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περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η
τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ανά κτίριο, ή
δεν δίδεται ενιαία τιµή για όλες τις υπηρεσίες, η προσφορά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Οι
προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών και όχι µέρος αυτών.
Από τη σύγκριση των προσφορών θα προκύψει ένας µοναδικός ανάδοχος για το σύνολο των
ζητούµενων υπηρεσιών.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιµίας, µεταξύ ξένου
νοµίσµατος και ΕΥΡΩ, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, προσφορές που οι τιµές τους
υπερβαίνουν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού της
παρούσας διακήρυξης
απορρίπτονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 23 Οκτωβρίου 2015,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες
των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των
τιµών που προσφέρθηκαν.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπόφακέλων των
προσφορών.
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
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ηλεκτρονικών προσφορών
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες –
οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι
χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσµιών που τους ορίζονται.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψουν
απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης τεκµηριώνει την
απόρριψη εντός πρακτικού.


Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής, αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση .

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 της Επιτροπής Αξιολόγησης.


Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δεν
συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και της τεχνικής αξιολόγησης η
Επιτροπή Αξιολόγησης θα διαβιβάσει στη Σύγκλητο ή στο κατά το νόµο αρµόδιο όργανο
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 Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει σε συγκριτικό πίνακα τις προσφορές και διαβιβάζει
στη Σύγκλητο ή στο κατά το νόµο αρµόδιο όργανο 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.
Στη συνέχεια, Η Α.Σ.Κ.Τ. προσκαλεί τον προµηθευτή ο οποίος προσφέρει την πλέον
συµφέρουσα από τεχνικοοικονοµική άποψη προσφορά, να προσκοµίσει τα «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης», όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των «∆ικαιολογητικών
κατακύρωσης» σε τόπο, ηµεροµηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγγράφως µέσα από το
σύστηµα.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου «∆ικαιολογητικών κατακύρωσης» η Επιτροπή
Αξιολόγησης θα διαβιβάσει στη Σύγκλητο ή στο κατά το νόµο αρµόδιο όργανο το πρακτικό
της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης.
4.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς θα αξιολογηθούν µόνο οι προσφορές που
έχουν κριθεί αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των
τεχνικών προσφορών.
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1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι για την φύλαξη των κτιρίων της Α.Σ.Κ.Τ. θα αξιολογηθούν µε
βάση τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αξιολόγησης:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑ∆Α Α
1. Προηγούµενη εµπειρία παροχής υπηρεσιών
φύλαξης
2. Επάρκεια προσωπικού - Εκπαίδευση Προϋπηρεσία - Εξειδίκευση

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
(σi)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

30%

100-110

40%

100-110

(βi)

70%
ΟΜΑ∆Α Β
1. Κατανόηση απαιτήσεων έργου
2. Τεχνική Υποδοµή - Κάλυψη εκτάκτων
περιστατικών
(π.χ. Κλήση βοήθειας)
ΣΥΝΟΛΟ

10%
20%

100-110
100-110

30%
100%

100-110

2. Σε κάθε περίπτωση, αξιολογούνται και βαθµολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν
κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους βασικούς όρους και τις
προδιαγραφές που ορίζονται στη διακήρυξη.
3. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου αξιολόγησης
αποτελεσµάτων, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
4. Όλα τα επί µέρους στοιχεία βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η
βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές.
Επιπροσθέτως των ανωτέρω, όσες προσφορές συγκεντρώσουν βαθµολογία µικρότερη των
100 βαθµών, για οποιοδήποτε βαθµολογούµενο στοιχείο αποκλείονται της περαιτέρω
αξιολόγησης, ως τεχνικά και λειτουργικά απαράδεκτες.
Η σταθµισµένη βαθµολογία, του κάθε στοιχείου, είναι το γινόµενο του επί µέρους
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθµολογία του, και η συνολική βαθµολογία
της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών, όλων των
στοιχείων.
B=Σ(βi*σi), δηλαδή το άθροισµα της βαθµολογίας των επιµέρους κριτηρίων αξιολόγησης
(βi) επί τους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα βi και τα σi δίνονται στον παραπάνω πίνακα.
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν
κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους βασικούς όρους της διακήρυξης.
Η τελική βαθµολογία, µε βάση τα παραπάνω, κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς.
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της
προσφοράς προς την Βαθµολογία της.
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Τιµή Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.
Λ=
Συνολική Σταθµισµένη Βαθµολογία (B=Σ(βi*σi))
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
ΟΜΑ∆Α Α
1. Προηγούµενη εµπειρία παροχής υπηρεσιών φύλαξης:
Κατάλογος στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες εργασίες, των τριών (3) τελευταίων
ετών, η αξία, οι ηµεροµηνίες διάρκειας των συµβάσεων, η παρούσα φάση (ενεργή ή µη
ενεργή σύµβαση) και τα στοιχεία τεκµηρίωσης (τύπος & ηµεροµηνία), καθώς και οι
παραλήπτες (δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα). Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει
επίσηµα παραστατικά έγγραφα ή έγγραφες συστατικές επιστολές, για την καλή εκτέλεση της
εργασίας.
Ο κατάλογος θα έχει την πιο κάτω µορφή:

Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
ηµεροµηνία)

∆ηµοσίου
Ή
ιδιωτικού
τοµέα

2. Επάρκεια προσωπικού - Εκπαίδευση - Προϋπηρεσία – Εξειδίκευση:
Το προσωπικό που θα χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει να είναι σε καλή φυσική
κατάσταση και να έχει την κατάλληλη γνώση για την φύλαξη (εµπειρία στην ίδια ή άλλες
Εταιρείες φύλαξης, παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεµιναρίων, κ.λ.π.). Η Ανάδοχος
Εταιρεία οφείλει να παρέχει στοιχεία που θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα κάθε φύλακα.
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Ειδικότητα

Αριθµός

Προϋπηρεσία

Εκπαίδευση

Σύνολο ανά ειδικότητα

Σύνολο ανά ειδικότητα
Γενικό Σύνολο Απασχολουµένων

31

ΟΜΑ∆Α Β
1. Κατανόηση απαιτήσεων έργου:
Περιγραφή της διαδικασίας µε την οποία σκοπεύει να εκτελέσει τις ζητούµενες υπηρεσίες, το
προσωπικό που θα διαθέσει και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη καθώς
και σύντοµη περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης αυτών. Επίσης, οι συµµετέχοντες θα πρέπει
να καταθέσουν στοιχεία που αποδεικνύουν την οργάνωση της εταιρείας τους (οργανόγραµµα
- θέσεις υπευθύνων, καθήκοντα και αρµοδιότητές τους), καθώς επίσης και πρότασή τους για
την οργάνωση του έργου φύλαξης της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και του εξοπλισµού και των µέσων
που τυχόν πρόκειται να χρησιµοποιήσουν. Η παραπάνω πρόταση θα πρέπει να είναι
εναρµονισµένη µε τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης, καθώς και να
προσαρµόζεται κάθε φορά όταν ζητείται από την Υπηρεσία.
2. Τεχνική Υποδοµή - Ενδεικτικό Σχέδιο Αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών (π.χ
πληµµύρα-πυρκαγιά-διάρρηξη, επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης, κλήση βοήθειας)
Θα αξιολογηθούν στοιχεία όπως αν υπάρχει πρόβλεψη για να δοθεί βοήθεια από την εταιρεία
στον φύλακα σε περίπτωση ανάγκης (πέραν της βοήθειας που θα µπορεί να καλέσει από την
αστυνοµία ή την πυροσβεστική κ.λ.π.), θα υπάρχει λεπτοµερώς περιγραφή της βοήθειας που
θα µπορεί να προσφέρει. Αν η εταιρεία διαθέτει περιπολικά ή άλλο τρόπο παροχής βοήθειας,
θα πρέπει να δοθούν και τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση (π.χ. ο
αριθµός των περιπολικών ή ο εκτιµώµενος χρόνος προσέλευσης κ.λ.π.).
4.3 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, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού, αποκλίσεις
από τους ουσιώδες όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
4.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τους λόγους και µε την διαδικασία
που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ.
173 /A’) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων
∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665
Ε.Ο.Κ¨» όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν. 4055/12 ( Α 51), µέσω του συστήµατος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή
υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται
από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11)
και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ
1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
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εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στη
συνέχεια. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση
γνησίου υπογραφής.

5.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:
• φυσικά πρόσωπα
• οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
• διαχειριστές Ε.Π.Ε.
• Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Επισηµαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο
αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά
δηµόσια έγγραφα πρέπει να φέρουν και την επισηµείωση Apostille, των διατάξεων του αρθ. 3
επ. της σύµβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των
αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων (05.10.1961) και κυρώθηκε µε το ν. 1497/19p84 (ΦΕΚ Α’
188).
α) Έλληνες πολίτες

Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του
τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από
τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆.
60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ

ΝΑΙ
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Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον
αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2.

3.

4.

Πιστοποιητικό
αρµόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης,
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι
µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια
αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την
Προσφορά του υποψήφιου Ανάδοχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
β) Αλλοδαποί
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου
εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής, της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης
του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση
της
ως
άνω
έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.
1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο
από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα,

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟ
Η
ΜΠΗ

ΝΑΙ
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σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεωκοπίας.
2.

3.



4.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης,
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση. Εάν
στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ένορκη Βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε
Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή
συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκαταστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. Η
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψηφίου
Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των
περιπτώσεων (α) Έλληνες Πολίτες και (β)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ ΠΑΡΑΠΟ
ΣΗ
ΜΠΗ

ΝΑΙ
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Αλλοδαποί αντίστοιχα.
2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101),
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

ΝΑΙ



Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της
παραγράφου της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 ή για κάποιο από τα
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.



Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2), εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από
την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.

δ) Συνεταιρισµοί
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

.

Απόσπασµα
ποινικού
µητρώου
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο
ισοδύναµο
έγγραφο
αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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χώρας εγκατάστασης από το οποίο να
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί
µε
αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας,
εφόσον
αυτό
ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας
και
της
δόλιας
χρεωκοπίας.
2.

3.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων
(2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, εφόσον
πρόκειται
για
ηµεδαπούς
συνεταιρισµούς και της περίπτωσης
(2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/07, εφόσον πρόκειται
για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2)
του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/07.

ΝΑΙ

Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο
Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

ΝΑΙ

ε) Ενώσεις Προµηθευτών/Κοινοπραξίες
Α/Α
1.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Για
κάθε
µέλος
της
Ένωσης/Κοινοπραξίας
πρέπει
να
κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά,
ανάλογα
µε
την
περίπτωση
(ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο,
ηµεδαπό/αλλοδαπό, νοµικό πρόσωπο,
συνεταιρισµός).

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
(θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών
των µελών) στην οποία θα αναφέρεται ότι
θα προχωρήσει στη σύσταση, µε
συµβολαιογραφικό
έγγραφο,νοµικού
προσώπου µε τη µορφή κοινοπραξίας του
άρθρου 2 του Π.∆.186/1992 στο µέτρο που
η υιοθέτηση της νοµικής αυτής µορφής
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύµβασης.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ
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Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου
ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την
Προσφορά του υποψήφιου Ανάδοχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
5.2
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΦΑΚΕΛΟΥ

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες
µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

–

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

–

ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει σε ένα και µόνο υποψήφιο Ανάδοχο για το σύνολο
των ζητουµένων υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός δεν
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 6 και του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την
αµέσως επόµενη συµφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη συµφερότερη προσφορά και
ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση
της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς
τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.∆. 118/07 και τα ζητούµενά από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά της παρ. 2
του άρθρου 8 του Π.∆. 118/07, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του
συµµετέχοντος. Επίσης καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του
συµµετέχοντος εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα
στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών
προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07.
Η Επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση της, µπορεί να προτείνει, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆. 118/07:
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•

Κατακύρωση των υπηρεσιών για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα
κατά ποσοστό στα εκατό. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από
τον προµηθευτή.

•

Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση
ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

•

Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
της Υπηρεσίας.

•

Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπό
στοιχείο II της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.∆. 118/07.

•

Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού συµβαίνει όταν συντρέχουν
άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση.

Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως
τέτοιοι από την διακήρυξη και µε τις τεχνικές προδιαγραφές της κατά το άρθρο 3 παρ. 6 του
Π∆ 118/07 καθώς και η βαθµολόγηση των προσφορών γίνεται µε απόφαση της Επιτροπής,
µετά από αιτιολογηµένη γνώµη της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη σύµβαση, κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) µέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της
σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή µε την οποία συµµετείχε αυτός στον
διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε
αυτόν.
O συνολικός καθαρός προϋπολογισµός της σύµβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., ανέρχεται σε
439.024,39€ και δεν απαιτείται προσυµβατικός έλεγχος από το αρµόδιο κλιµάκιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. Γ. υποπαρ. Γ1 του Ν. 4254/2014,
δεδοµένου ότι το ύψος της δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(500.000,00€).
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 υπογραφή της και λήγει την 31/12/2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Κάθε προσφορά, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των Μ.Μ.Ε. ή των ενώσεών τους κ.λ.π,
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α΄ σε συνδ. µε
άρθρο 201 παρ. 5 Ν.4281/2014), δηλαδή 8.780,49€.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) µήνα, µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ζητάει η ∆ιακήρυξη, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) µήνες.
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού 5% της αξίας της σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ. 1 περ. β΄ σε συνδ. µε άρθρο 201 παρ. 5 Ν. 4281/2014).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..
Παράβαση οιουδήποτε όρου της σύµβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής «καλής εκτέλεσης», υπέρ της Α.Σ.Κ.Τ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. (Π.∆.118/07).
Επισηµαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής και καλής εκτέλεσης θα πρέπει να
είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Παραρτήµατος Γ.
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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε δεδουλευµένου µήνα, µετά
την βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών φύλαξης, µε
χρηµατικό ένταλµα, το οποίο εκδίδεται στο όνοµά του, βάσει των νόµιµων δικαιολογητικών
ασφαλιστική
ενηµερότητα,
δελτίο
φορολογικής
ενηµερότητας,
(τιµολόγιο,
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση µη αυτοπροσώπου εµφανίσεως του
δικαιούχου, κ.λ.π.).
Κατά την πληρωµή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94
φόρος εισοδήµατος και 0,1036% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ (0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, χαρτόσηµο 0,003% και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: 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». 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
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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. 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.
5. Σε περίπτωση αλλαγής της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας (αύξηση ή µείωση του
µισθού) το κόστος θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
6. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ταµείων, κύριας
και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και µε τα ∆ώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας
προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωση του προς αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό
του αναδόχου δεν έχει ουδεµία εργασιακή σχέση µε την Α.Σ.Κ.Τ.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
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o Να απαγορεύουν τη στάθµευσης Ι.Χ. σε όσους δεν έχουν σχετική έγκριση.
o Σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων ή κινδύνων να ειδοποιούν άµεσα τις Αρχές.
o Να ελέγχει εντός των κτιριακών συγκροτηµάτων, κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
πόρτες, γραφεία, φωριαµούς, βιβλιοθήκες, φώτα, βρύσες, ηλεκτρικές συσκευές, κ.λπ.
o Να τηρεί µε αυστηρότητα τις διαδικασίες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους
κανονισµούς και τα µέτρα ασφαλείας της εταιρείας.
10. Ο ανάδοχος θα ασκεί συχvoύς ελέγχoυς στoυς φύλακες, µέσω τωv επoπτώv του καθ’ όλη
τη διάρκεια τoυ 24ώρoυ.
11. 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.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ασφαλιστική κάλυψη, αναγνωρισµένης αξίας ασφαλιστικής
εταιρείας, για υλικές ζηµιές και σωµατικές βλάβες τρίτων, που οφείλονται σε πληµµελή
εκτέλεση των καθηκόντων των φυλάκων για ποσό τουλάχιστον 250.000,00€.
13. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει στο Γραφείο Προσωπικού (µε κοινοποίηση στο
τµήµα Προµηθειών) αντίγραφο της κατατεθειµένης στην Επιθεώρηση Εργασίας
ηµερολογιακής κατάστασης των απασχολούµενων, τόσο στην αρχική όσο και τις τυχόν
τροποποιητικές. Επιπρόσθετα κάθε µήνα θα πρέπει να κατατίθεται στο γραφείο Προµηθειών
η Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.) που υποβλήθηκε στο ΙΚΑ µαζί µε αντίγραφο
πληρωµής των αντίστοιχων ενσήµων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Παραλαβή Υπηρεσιών Φύλαξης
Η Παραλαβή των Υπηρεσιών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 26
του Ν.4024/2011(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-2011) .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε εργάσιµη ηµέρα
καθυστέρησης ποσοστό 1% επί του συµβατικού τιµήµατος των υπηρεσιών που
καθυστερούν και µέχρι 50% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτών.
Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα είκοσι εργάσιµων ηµερών πέραν του προβλεποµένου για
την αποκατάσταση της παροχής των υπηρεσιών, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34
παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις
συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης.
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από αθέτηση κάποιου όρου της
Σύµβασης από τον ανάδοχο, εισπράττεται από όσα ο ανάδοχος έχει λαµβάνειν για
οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των
λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων.
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Επίσης µε τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια µέσα, εισπράττονται τα ποσά που προέρχονται από
ποινικές ρήτρες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: 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 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. διατηρεί το δικαίωµα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης να προβεί, ανάλογα
µε τις ανάγκες του σε αυξοµείωση µέχρι 25% του αριθµού του προσωπικού φύλαξης στα
πλαίσια του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Η Α.Σ.Κ.Τ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και
υποχρέωση, για αποζηµίωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση
των εργασιών του αναδόχου.
4. 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.
5. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η Εκχώρηση µέρους ή του συνόλου των εργασιών φύλαξης,
χωρίς την έγκριση της Α.Σ.Κ.Τ.
5. 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.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα
αρµόδια ∆ικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
6. 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

Παναγιώτης Χαραλάµπους
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ’αριθµ. Πρωτ.: 3108/26-8-2015 διακήρυξης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»
Α1. 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, µε τον τίτλο «Στοιχεία Τεκµηρίωσης των Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής
Επιλογής», και µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια:
1. Να έχει ως µέσο όρο για τις τελευταίες τρεις (3) οικονοµικές χρήσεις κύκλο εργασιών
τουλάχιστον ίσο µε το 100% του προϋπολογισµού του έργου, προ Φ.Π.Α., ήτοι 439.024,39€
(προσκόµιση αντίγραφου ή αποσπάσµατος των ισολογισµών των 3 τελευταίων ετών ή
αντίστοιχο επίσηµο έγγραφο σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν συντάσσει ισολογισµό.).
2. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετική τεχνική/επαγγελµατική ικανότητα
που να αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου µεγέθους και πολυπλοκότητας
µε τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή αποδεδειγµένη ενασχόληση και
ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία σε παρόµοια έργα
(άρθρο 46 του Π.∆. 60/2007).
Ελάχιστο κριτήριο αποτελεί προηγούµενη εµπειρία πέντε (5) ετών στην παροχή παρόµοιων
υπηρεσιών φύλαξης, η οποία αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχης/αντίστοιχων
σύµβασης/συµβάσεων.
3. Πιστοποιητικό σε ισχύ από επίσηµο Ίδρυµα που να βεβαιώνει τη συµµόρφωση του
συστήµατος ποιότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου µε προδιαγραφές: ISO
9001:2008 για την παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης χώρων και κτιρίων.
4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση µε
το ποσό του 1.000.000,00€.
5. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων κατ’ ελάχιστο ποσό ίσο µε 250.000,00€ για το σύνολο των δραστηριοτήτων
τους.
Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης ή µη επαρκούς εκπλήρωσης των ως άνω ελάχιστων
προϋποθέσεων
αποδοχής η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν
αξιολογείται περαιτέρω.
Α2. ΧΩΡΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Οι χώροι φύλαξης βρίσκονται:
 επί της οδού Πατησίων 42, Κεντρικό Κτίριο Α.Σ.Κ.Τ.
 επί της οδού Πειραιώς 256, Αγ. Ιωαν. Ρέντης – Κτιριακό συγκρότηµα Α.Σ.Κ.Τ.
 Καλλιτεχνικός Σταθµός Α.Σ.Κ.Τ. – Μήθυµνα Λέσβου
 Καλλιτεχνικός Σταθµός Α.Σ.Κ.Τ. - Μύκονος
Καλλιτεχνικός Σταθµός Α.Σ.Κ.Τ. – Τσεπέλοβο (Ιωάννινα)
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Ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός προσωπικού: ∆εκαεπτά (17) άτοµα
ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΡIΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΩΡΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΝΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΚΤ
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

8

5
∆ευτέρα έως
Παρασκευή

80

1

5

1

7

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

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)
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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.
Α3. 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». 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. 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.
5. Σε περίπτωση αλλαγής της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας (αύξηση ή µείωση του
µισθού) το κόστος θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
6. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ταµείων, κύριας
και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και µε τα ∆ώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας
προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωση του προς αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό
του αναδόχου δεν έχει ουδεµία εργασιακή σχέση µε την Α.Σ.Κ.Τ.
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7. 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.
8. 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.
9. 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.
o Να απαγορεύουν τη στάθµευσης Ι.Χ. σε όσους δεν έχουν σχετική έγκριση.
o Σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων ή κινδύνων να ειδοποιούν άµεσα τις Αρχές.
o Να ελέγχει εντός των κτιριακών συγκροτηµάτων, κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
πόρτες, γραφεία, φωριαµούς, βιβλιοθήκες, φώτα, βρύσες, ηλεκτρικές συσκευές, κ.λπ.
o Να τηρεί µε αυστηρότητα τις διαδικασίες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους
κανονισµούς και τα µέτρα ασφαλείας της εταιρείας.
10. Ο ανάδοχος θα ασκεί συχvoύς ελέγχoυς στoυς φύλακες, µέσω τωv επoπτώv του καθ’ όλη
τη διάρκεια τoυ 24ώρoυ.
11. 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.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ασφαλιστική κάλυψη, αναγνωρισµένης αξίας ασφαλιστικής
εταιρείας, για υλικές ζηµιές και σωµατικές βλάβες τρίτων, που οφείλονται σε πληµµελή
εκτέλεση των καθηκόντων των φυλάκων για ποσό τουλάχιστον 250.000,00€.
13. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει στο Γραφείο Προσωπικού (µε κοινοποίηση στο
τµήµα Προµηθειών) αντίγραφο της κατατεθειµένης στην Επιθεώρηση Εργασίας
ηµερολογιακής κατάστασης των απασχολούµενων, τόσο στην αρχική όσο και τις τυχόν
τροποποιητικές. Επιπρόσθετα κάθε µήνα θα πρέπει να κατατίθεται στο γραφείο Προµηθειών
η Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.) που υποβλήθηκε στο ΙΚΑ µαζί µε αντίγραφο
πληρωµής των αντίστοιχων ενσήµων.
Η Τεχνική προσφορά των συµµετεχόντων θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούµενα
προκειµένου για την διαδικασία αξιολόγησης όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω στο
άρθρο 4.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της παρούσας διακήρυξης.
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ’αριθµ. Πρωτ.: 3108/26-8-2015 διακήρυξης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΑΡIΘΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ
ΦΥΛΑΞ
ΗΣ ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΝΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

24

7
7 ηµέρες την
εβδοµάδα,
συµπεριλαµβαν
οµένων αργιών
κ.λ.π.

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙ ΑΠΟ∆ΟΧΩ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΣΤΙΚΕΣ
Ν ΚΑΙ
ΑΝΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕ ΕΙΣΦΟΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆
ΝΩΝ (*)
ΕΣ
ΙΚΩΝ
Α
(*)
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(€)

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

1

168

1
5

Εσωτερική φύλαξη

7

35
∆ευτέρα έως
Παρασκευή

1

5

Εσωτερική φύλαξη
8

∆ευτέρα έως
Παρασκευή

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.

24

7
7 ηµέρες την
εβδοµάδα,
συµπεριλαµβαν
οµένων αργιών
κ.λ.π.

168

8

5

40

1

1

∆ευτέρα έως
Παρασκευή

48

Εσωτερική
απογευµατινή φύλαξη

5
2

8

∆ευτέρα έως
Παρασκευή

80

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 ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ
Συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι (να επισυνάπτεται):
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΗΝΕΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ / ΜΗΝΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

24

49

ΣΥΝΟΛΟ Α:
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ Β:
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ Γ:
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
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ’αριθµ. Πρωτ.: 3108/26-8-2015 διακήρυξης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»
1. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Ονοµασία Τράπεζας……………..

Κατάστηµα………………

Ηµεροµηνία έκδοσης………………….
ΕΥΡΩ (€) ……………………………
Προς
την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 106 82, ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
……………………….

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡ..............

ΓΙΑ

ΕΥΡΩ

(€)

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως
µέχρι του ποσού των .......... υπέρ της Εταιρείας ………………………………………….
∆/νση ………………………… δια τη συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της
..................... για ........................................ της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, σύµφωνα
µε την αριθµ. ……………. ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον
ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη).
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.
Βεβαιώνεται 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)

51

2. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα

………………………….

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax)
.........................................................................
........................................................................ Ηµεροµηνία έκδοσης ………………
...................................................................................................................................... ΕΥΡΩ.
Προς
την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 106 82, ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……
……………………….

ΓΙΑ ΕΥΡΩ (€)

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….
στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας
………………………………………..∆\νση…………………………………………………
…….για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ……….., που υπέγραψε µαζί σας η εν
λόγω εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών …..………………………(αρ. ∆ιακ/ξης……….)
προς κάλυψη αναγκών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και το οποίο ποσόν καλύπτει το
5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας
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 τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της
σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
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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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ’αριθµ. Πρωτ.: 3108/26-8-2015
2015 διακήρυξης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

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.:
.: ………………

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Αθήνα σήµερα ………………, ηµέρα …………, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι :
ο κος ………….. µε την ιδιότητα του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και ως
νόµιµος εκπρόσωπος αυτής, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Εργοδότης»
Εργοδότης» και
ο/η κ………………….,
…………………., νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας µε ……………ΑΦΜ:
……………
………………………/∆ΟΥ……….
∆ΟΥ………. που εδρεύει στην ………………, οδός …………..,
ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος» και
λαµβάνοντας υπόψη:
Α∆Α:6Ξ4Χ46Ψ8ΝΖ-ΠΝΣ)
 Την από 29-07-2015 Απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ., (Α∆Α:6Ξ
σχετικά µε την έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού φύλαξης που θα καλύψει το
χρονικό διάστηµα από 1/1/2016 έως 31/12/2017, προϋπολογισµού πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων
ευρώ (540.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
 την υπ’ αριθ. 3/2015 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 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
Α Σ.Κ.Τ. µε ….. άτοµα προσωπικό – φύλακες όπως παρακάτω
παρακάτω:
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Μία (1) 24ωρη φύλαξη της πύλης εισόδου της Σχολής επί της οδού Πειραιώς 256, για όλες τις
ηµέρες της εβδοµάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
Μία (1) 24ωρη φύλαξη της πύλης εισόδου της Σχολής επί της οδού Τοσίτσα (πεζόδροµος), για
όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
Μία (1) 8ωρη ηµερήσια φύλαξη στο Κεντρικό Κτίριο της Σχολής επί της οδού Πατησίων 42, από
∆ευτέρα έως Παρασκευή
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) 8ωρες 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
ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣ
ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΤΙΚΕΣ
ΦΥΛΑΞ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΕΙΣΦΟΡΕ
ΗΣ ΑΝΑ
ΑΝΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆
ΩΝ (*)
Σ
ΗΜΕΡΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΩΝ
Α
(*)
ΕΙΣΦΟΡΩΝ (€)

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

1
24

7
7 ηµέρες την
εβδοµάδα,
συµπεριλαµβαν
οµένων αργιών
κ.λ.π.

168
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1
Εσωτερική φύλαξη

Εσωτερική φύλαξη

5
7

1

∆ευτέρα έως
Παρασκευή
5

35

8

∆ευτέρα έως
Παρασκευή

40

24

7
7 ηµέρες την
εβδοµάδα,
συµπεριλαµβαν
οµένων αργιών
κ.λ.π.

168

8

5

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.

1

1

∆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)
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Ηµερήσια φύλαξη

1

5

5

25

∆ευτέρα έως
Παρασκευή
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ / ΜΗΝΑ (ΠΡΟ
ΦΠΑ)

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) : …………………….. €

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
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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». 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. 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.
5. Σε περίπτωση αλλαγής της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας (αύξηση ή µείωση του
µισθού) το κόστος θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
6. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ταµείων, κύριας
και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και µε τα ∆ώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας
προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωση του προς αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό
του αναδόχου δεν έχει ουδεµία εργασιακή σχέση µε την Α.Σ.Κ.Τ.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
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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.
o Να απαγορεύουν τη στάθµευσης Ι.Χ. σε όσους δεν έχουν σχετική έγκριση.
o Σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων ή κινδύνων να ειδοποιούν άµεσα τις Αρχές.
o Να ελέγχει εντός των κτιριακών συγκροτηµάτων, κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
πόρτες, γραφεία, φωριαµούς, βιβλιοθήκες, φώτα, βρύσες, ηλεκτρικές συσκευές, κ.λπ.
o Να τηρεί µε αυστηρότητα τις διαδικασίες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους
κανονισµούς και τα µέτρα ασφαλείας της εταιρείας.
10. Ο ανάδοχος θα ασκεί συχvoύς ελέγχoυς στoυς φύλακες, µέσω τωv επoπτώv του καθ’ όλη
τη διάρκεια τoυ 24ώρoυ.
11. 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.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ασφαλιστική κάλυψη, αναγνωρισµένης αξίας ασφαλιστικής
εταιρείας, για υλικές ζηµιές και σωµατικές βλάβες τρίτων, που οφείλονται σε πληµµελή
εκτέλεση των καθηκόντων των φυλάκων για ποσό τουλάχιστον 250.000,00€.
13. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει στο Γραφείο Προσωπικού (µε κοινοποίηση στο
τµήµα Προµηθειών) αντίγραφο της κατατεθειµένης στην Επιθεώρηση Εργασίας
ηµερολογιακής κατάστασης των απασχολούµενων, τόσο στην αρχική όσο και τις τυχόν
τροποποιητικές. Επιπρόσθετα κάθε µήνα θα πρέπει να κατατίθεται στο γραφείο Προµηθειών
η Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.) που υποβλήθηκε στο ΙΚΑ µαζί µε αντίγραφο
πληρωµής των αντίστοιχων ενσήµων.
Άρθρο 3ο
∆ιάρκεια σύµβασης
Η διάρκεια της παρούσης σύµβασης ορίζεται και συµφωνείται από την υπογραφή της έως και την
31η ∆εκεµβρίου 2017.

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
πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (540.000,00€) για 2 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 2016 και 2017, σύµφωνα µε την
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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.
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. Κατά την πληρωµή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του
Ν.2198/94 φόρος εισοδήµατος και 0,1036% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ (0,10% υπέρ Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, χαρτόσηµο 0,003% και ΟΓΑ 20% επί
χαρτοσήµου).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Άρθρο 5ο
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 6ο
Ποινικές Ρήτρες – Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου
Για τηv παρoύσα σύµβαση, ισχύoυv όλoι oι όρoι πoυ περιλαµβάvovται στην υπ’ αριθµ. 3/2015
∆ιακήρυξη της Α.Σ.Κ.Τ.
Η Α.Σ.Κ.Τ. δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής
και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
σύµβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της Α.Σ.Κ.Τ.,
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της σύµβασης εντολής της
Α.Σ.Κ.Τ.,
(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά,
(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του.
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ΕΚΠΤΩΣΗ Αναδόχου
1. Η Α.Σ.Κ.Τ. διατηρεί το δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε
όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – µετά από µηνιαία
προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από µέρους του Αναδόχου οι όροι και οι
προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραµµα παράδοσης.
2. Η Α.Σ.Κ.Τ. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύµφωνα µε την
Σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
3. Εάν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης της εκάστοτε τµηµατικής παροχής
υπηρεσιών φύλαξης σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε εργάσιµη µέρα καθυστέρησης ποσοστό 1% επί του
συµβατικού τιµήµατος των υπηρεσιών που καθυστερούν και µέχρι 50% επί του συµβατικού
τιµήµατος αυτών.
4. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα είκοσι εργάσιµων ηµερών πέραν του προβλεποµένου για την
αποκατάσταση της παροχής των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
5. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34
παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.∆.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
6. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι
η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Α.Σ.Κ.Τ. ή σε ανώτερη βία.
Άρθρο 7ο
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 8ο

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 9ο

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 10ο

Λοιποί Όροι
Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε την παρούσα, έχουν εφαρµογή:
 Οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου
 Η υπ. αριθµ. 3/2015 ∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού της Α.Σ.Κ.Τ.
 Η µε αριθµ. πρωτ. ………………………….Απόφαση Κατακύρωσης
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 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.
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.
Άρθρο 11ο
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.
Ο Πρύτανης

Για τον ανάδοχο
Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος
της Εταιρείας
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