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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27.2.2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Α.Π.: ∆14/Γ/Φ12/3839

ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΓΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση

: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας

: 101 92 Αθήνα

Πληροφορίες

: Μ. Μπαλωµένου

Τηλέφωνο

: 210-6969505

Fax

: 210-6969760

Θέµα : : Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της
φύλαξης - ασφάλειας του κτιρίου του ΥΠΕΚΑ-Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
επί της Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα.
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Έχοντας υπόψη:
Tο άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22.4.2005)
Tο Π.∆. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α) «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας»,
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 191/1996 (ΦΕΚ 154/Β)
Το Π.∆. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 122/2004 «Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισµού»(ΦΕΚ 85/Α)
Το Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και µετονοµασία του σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ213/Α)
Το Π.∆.187/2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών»(ΦΕΚ 214/Α)
Το Π.∆.189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων»
Το Π.∆. 24/2010 « Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.∆.189/2009 (ΦΕΚ 56/Α/2010)
Την µε αρ. οικ.57949/2012 (ΦΕΚ 3231/β/4.12.2012) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
του Υπουργού και «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και στους προϊσταµένους
των Γενικών ∆/νσεων, ∆/νσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α).
Του Ν. 2362/95 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ
247/Α) όπως ισχύει.
Του Π.∆. 118/2007 "Κανονισµός προµηθειών του ∆ηµοσίου" (ΦΕΚ 150/Α/2007), όπως ισχύει.
Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204/Α/15.9.2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012).
Το Ν. 2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 164/Α’/ 1997).
Το Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/8.10.1998) «Ρύθµιση Θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών»
Το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15.7.2010) « Νέο ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις
στις εργασιακές σχέσεις» και ειδικότερα το άρθρο 68 αυτού.
Την µε αρ. πρ. ∆14/Γ/1141/22.1.2013 (Α∆Α:ΒΕΙ70-Ο32) Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής για την
διενέργεια ανοικτών διαγωνισµών για προµήθεια υλικών και εκτέλεση έργων και εργασιών για τις ανάγκες
της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
Την µε αρ. πρ. ∆14/Γ/1142/22.1.2013 (Α∆Α:ΒΕΙ70-6ΛΤ) Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής για την
αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυγών κατά τη διενέργεια των διαγωνισµών για προµήθεια υλικών και
εκτέλεση έργων και εργασιών για τις ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
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18. Την υπηρεσιακή ανάγκη φύλαξης- ασφαλείας του κτιρίου του ΥΠΕΚΑ-Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, επί της Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα.
19. Την µε αρ. πρωτ. 2/16404/∆ΠΓΚ/21.2.2013 (Α∆Α: ΒΕΤΟΗ-1ΗΚ) Απόφαση Υπουργείου Οικονοµικών µε την
οποία παρέχεται η έγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0873, για το
οικονοµικό έτος 2014, προκειµένου να καταστεί δυνατή η προκήρυξη του διαγωνισµού για τη φύλαξηασφάλεια του κτιρίου του ΥΠΕΚΑ- Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
20. Την µε αρ. πρωτ. ∆14/1849/31.1.2013 (Α∆Α: ΒΕΙΞ0-ΟΒΖ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το 2013.

Αποφασίζουµε
1.

Προκηρύσσουµε ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας του κτιρίου του ΥΠΕΚΑ- Γενική
Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, επί της Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, όπως περιγράφεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

2.

Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ηµεροµηνιών
λαµβάνεται υπόψη η τελευταία δηµοσίευση.

3.

Ο
προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ
(199.900,00€) , πλέον του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η
διάρκεια του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, µε δικαίωµα του
∆ηµοσίου παράτασης τεσσάρων (4) επιπλέον µηνών χωρίς αναπροσαρµογή του τιµήµατος, αλλά
υπολογιζόµενου σύµφωνα µε το προβλεπόµενο στη σύµβαση µηνιαίο κόστος των υπηρεσιών ασφάλειας
- φύλαξης.

4.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΓΕΚΑ
Μεσογείων 119- Αθήνα 10192

Τόπος κατάθεσης προσφορών

Γενικό Πρωτόκολλο της Γενικής Γραµµατείας
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής – ισόγειο (γρ. 02)
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών

9.4.2013 ηµέρα Τρίτη ώρα:14.00

Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού

10.4.2013 ηµέρα Τετάρτη ώρα:10.00

5. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών,
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια,
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

όπως

6. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν
είκοσι (120) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

7. Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα
µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς .

8. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, Ενώσεις Εργοληπτών, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισµοί, εφ’ όσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το Ν.
2518/1997 και ασκούν νόµιµα το επάγγελµα κατά τα τελευταία τρία (3) έτη και έχουν την προηγούµενη
σχετική εµπειρία. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για
την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
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9. Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την µε αρ. πρ.
∆14/Γ/1141/22.1.2013 (Α∆Α: ΒΕΙ70-Ο32) Απόφαση συγκροτηθείσα Επιτροπή ∆ιενέργειας ανοικτών
∆ιαγωνισµών

10.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα, που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
•
Γενικά στοιχεία του ∆ιαγωνισµού.................................... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.
•
Συµπληρωµατικοί γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισµού.........ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
•
Αξιολόγηση προσφορών............................................... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’.
•
Αντικείµενο- προδιαγραφές έργου-αναλυτικό πρόγραµµαυποχρεώσεις..................................................... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’.
•
Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής.................. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’.
•
Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης............ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
•
Σχέδιο Σύµβασης…………………………………………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

11.

Λοιπές

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε
τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της
ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2. περ. α του Π.∆.118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες
προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6)
ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι
µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2. περ. α του
Π.∆.118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Αιτήµατα παροχής
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.

12.Περίληψη της παρούσας Απόφασης θα δηµοσιευτεί στο Τεύχος Προκηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης , στις Εφηµερίδες:
ΚΕΡ∆ΟΣ
ΕΞΠΡΕΣ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο διαδίκτυο.

13.

Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ∆ηµόσιο.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ

Εσωτερική ∆ιανοµή :
-

Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

-

Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

-

Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

-

Προϊσταµένη Γεν. ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

-

∆/νση Οικονοµική / Τµήµα Γ΄

-

Πρόεδρο της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Αναθέτουσα Αρχή

Αντικείµενο

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γεν. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Οικονοµική Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής
Μεσογείων 119- Αθήνα 10192
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας του
κτιρίου του ΥΠΕΚΑ- Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, επί της Λ. Μεσογείων 119,
Αθήνα

Είδος ∆ιαδικασίας

Ανοικτός διαγωνισµός σε ευρώ, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά

∆ιάρκεια έργου

οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε
δικαίωµα παράτασης τεσσάρων (4) επιπλέον µηνών
χωρίς αναπροσαρµογή της κατακυρωθείσας τιµής

Προϋπολογισµός έργου

Εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ
(199.900,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Πηγή χρηµατοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισµός της Γενικής Γραµµατείας
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Φ31/120
ΚΑΕ0873

Το αντίτιµο της προµήθειας υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
κρατήσεις 3,072 % υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και χαρτόσηµο
κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήµατος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής- Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών∆ιεύθυνση Οικονοµική Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής-, Εφεξής αποκαλούµενο στο παρόν
«Αναθέτουσα Αρχή», προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών
φύλαξης - ασφάλειας του κτιρίου του ΥΠΕΚΑ- Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, επί της Λ.
Μεσογείων 119, Αθήνα .
Τα Τεύχη του διαγωνισµού θα διανέµονται από την Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Λ.
Μεσογείων 119, Αθήνα, Γραφείο 554, τηλ. 210-6969505, FAX 210- 6969760, κατά τις εργάσιµες ηµέρες από
10:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ., κατά τις οποίες παρέχονται και περισσότερες πληροφορίες.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η ανάθεση της φύλαξης – ασφάλειας των χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών)
του κτιρίου της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ επί της Λ. Μεσογείων 119,
όπως αυτό ειδικότερα περιγράφεται στο Παράρτηµα ∆΄ της διακήρυξης , µε το κάτωθι ωράριο:
Πρωινή
όλες

βάρδια
τις

ηµέρες

όλες

τις

Είσοδος

06:00-14:00 ώρα, ένας (1) φύλακας

Γκαράζ

της

εβδοµάδας
Πρωινή βάρδια
όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας

Απογευµατινή

07:00-15:00 ώρα, δύο (2) φύλακες

βάρδια

ηµέρες

15:00- 23:00 ώρα, δύο (2) φύλακες

Είσοδος

14:00- 22:00 ώρα, ένας(1) φύλακας

Γκαράζ

23:00-07:00 ώρα δύο (2) φύλακες

Είσοδος

της

εβδοµάδας
Απογευµατινή
όλες

τις

βάρδια

ηµέρες

της

εβδοµάδας

Νυχτερινή βάρδια όλες τις
ηµέρες της εβδοµάδας

Οι απαιτήσεις σχετικά µε τα τεχνικά στοιχεία περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα Γ΄ και ∆΄ της ∆ιακήρυξης.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες, που περιγράφηκαν ανωτέρω, για χρονικό διάστηµα οκτώ
(8) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, µε δικαίωµα του ∆ηµοσίου παράτασης τεσσάρων (4) επιπλέον
µηνών χωρίς αναπροσαρµογή της κατακυρωθείσας τιµής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων
εννιακοσίων ευρώ (199.900,00 €) πλέον Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στη συνολική αξία των
παρεχοµένων από τον ανάδοχο υπηρεσιών για όλη την καθορισθείσα συµβατικώς διάρκεια του έργου,
χρονικού διαστήµατος 8 συν 4 µηνών, ήτοι οκτώ (8) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και τεσσάρων
(4) επιπλέον µηνών αν το ∆ηµόσιο αποφασίσει να κάνει χρήση του δικαιώµατος παρατάσεως, χωρίς
αναπροσαρµογή του τιµήµατος, αλλά υπολογιζόµενου σύµφωνα µε το προβλεπόµενο στη σύµβαση µηνιαίο
κόστος των υπηρεσιών ασφάλειας - φύλαξης.
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Σε περίπτωση µεταστέγασης των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
από το κτίριο του επί της Λ. Μεσογείων 119, η σύµβαση θα λυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση
αποζηµίωσης, εκτός και αν ο αναθέτων θελήσει τη διατήρηση της σύµβασης ή τροποποίησή της.

Σε κάθε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο (συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης
µεταστέγασης ) πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού ποσού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός
του για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο ποσό.
Το έργο χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο Π.∆. 118/2007 στην Ελληνική Γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα µέσα σε φάκελο σφραγισµένο.
1.2. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν
είκοσι (120) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
1.3.3. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης
1.3.4. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
1.3.5.
Τα στοιχεία του αποστολέα.
1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
1.4.1.
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά.
1.4.2.
Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1.4.3.
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1.4.4.
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.4.5.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε τρόπο που εξασφαλίζει το απόρρητο
του περιεχοµένου και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ‘‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.4.6. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα των συνδιαγωνιζοµένων, τότε ο προσφέρων οφείλει
να σηµειώνει επ’αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα
δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.
1.4.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από
τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, κατά τον έλεγχο µονογράφει την τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.
1.4.8. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή
ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στο Γενικό Πρωτόκολλο της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, ισόγειο- γραφείο 02 , Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα το αργότερο την
9 .4.2013 και ώρα 14:00_.
∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε θα υποβληθούν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε
θα ταχυδροµηθούν ενδεχοµένως έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσουν στην ανωτέρω διεύθυνση εµπρόθεσµα. Οι
προσφορές αυτές θα επιστρέφονται χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
1.5. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών στο κτίριο της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Λ. Μεσογείων 119 , στον 7Ο
όροφο, Αίθουσα 728 την 10. 4.2013 και ώρα 10.00, όπως ορίζεται στην διακήρυξη. Η αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, στην οποία έχουν δικαίωµα να
παρίστανται οι προσφέροντες σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή σε περίπτωση νοµικών προσώπων οι νόµιµοι
εκπρόσωποί τους ή φυσικά πρόσωπα που έχουν νόµιµα εξουσιοδοτηθεί από τους προσφέροντες.
1.6. Οι προσφέροντες υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α Π.∆. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις,
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
1.6.1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/07.
Εγγυήσεις που δεν περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 25 παρ.4 περ. δ. του
Π.∆.118/07 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.6.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποία συµµετέχουν
και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
α. δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση
(1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.118/07 ήτοι:
I.συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L351 της 29.1.1998, σελ.1),
II.δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
(EE C195 της 25.9.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου (EE L358 της 31.12.1998. σελ.2),
III. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27.11.1995, σελ.48),
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IV.νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166της 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
V.κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και
δόλιας χρεοκοπίας.
VI.για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας
-Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1.6.2.α του παρόντος υποβάλλουν:
α. Οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.
β. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ. Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1.6.2.α του παρόντος,
υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισµού.
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών- Κοινοπραξία, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1.6.2.α
του παρόντος, αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆.118/07 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση καθώς και διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
γ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί σε κάποια από τις
αναφερόµενες στην περ.(2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελεί
υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990
(Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και
επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)
δ. Όταν ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και
επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
ε. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
στ. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας
εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
ζ. ∆εν έχει επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του Σ.Ε.Π.Ε. και του ιΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
λόγω παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή λόγω
παραβάσεων της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας
η. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά
τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Θ. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από
αναθέτουσες αρχές, σχετικά µε την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια επιλογής.
ι. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς).
κ. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των παρ.
2 και 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
-Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από τον νόµιµο εκπρόσωπό του.
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1.6.3. Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι προσφέροντες
συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο /εκπρόσωπό τους, ενδεικτικά συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση µε γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, αν πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο ή του νοµίµου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό
προσφέροντα, προσκοµίζονται τα ισοδύναµα έγγραφα που προβλέπονται από την οικεία νοµοθεσία της χώρας
προέλευσης αυτού.
1.6.4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του
διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα
να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού
προσώπου.
1.6.5. Ειδική άδεια λειτουργίας Επιχείρησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2518/97 (ΦΕΚ
Α΄164)
1.6.6. Άδεια στολής εγκεκριµένης από την αρµόδια Επιτροπή (περί στολών και σηµαίων) του Υπουργείου
Εθνικής Αµύνης, εν ισχύ.
1.6.7. Αριθµό καταχώρησης στο Μητρώο Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ και αντίστοιχη Απόφαση χορήγησης
δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνότητας για τη λειτουργία ειδικού ραδιοδικτύου.
1.6.8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α΄75), στην οποία θα αναφέρουν ότι
πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών και επαγγελµατικών προϋποθέσεων και τα όριά τους
όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και ότι θα προσκοµίσουν εγκαίρως και προσηκόντως
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8α του Π.∆.118/07 και της παρούσης τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.

Οι ενώσεις και οι Κοινοπραξίες αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που συµµετέχει στην Ένωση ή
Κοινοπραξία.

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή
αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στη Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, οι Υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν Αντίκλητο που θα έχει την
έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα
Αρχή. Στην περίπτωση αυτή προσκοµίζεται το δικαιολογητικό της παραγράφου 1.6.3.
1.7. Πρόσθετα, οι προσφέροντες θα συµπεριλάβουν, υπό µορφή παραρτήµατος και µε ποινή απορρίψεως, τις
παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά:
1.7.1. ∆ικαιολογητικά Χρηµατοοικονοµικής Ικανότητας :
1.7.1.1.Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, των τελευταίων τριών ( 3 ) οικονοµικών ετών (20102011-2012), στην περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
1.7.1.2.Υπεύθυνη δήλωση(Ν.1599/86) του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχειρήσεως και του
κύκλου εργασιών από υπηρεσίες συναφείς µε το αντικείµενο του έργου της παρούσης προκήρυξης, κατά τις
τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις (2010-2011-2012), ο οποίος, επί ποινή απορρίψεως, δεν θα πρέπει να
είναι κατώτερος των 200.000,00 € ετησίως.

1.7.2. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας – Επάρκειας Υποδοµών – Εµπειρίας :
1.7.2.1. Πιστοποιητικό ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 για τις υπηρεσίες που καλείται να
προσφέρει ο ανάδοχος και όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτηµα ∆’ της διακήρυξης, πρωτότυπο ή
επικυρωµένο αντίγραφο και µεταφρασµένο στην Ελληνική ή ισοδύναµο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας.
Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από Φορέα ∆ιαπιστευµένο από το ΕΣΥ∆ ή από Φορέα διαπίστευσης
µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και
µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).
την οργάνωση της
1.7.2.2.Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, την υποδοµή και γενικότερα
προσφέρουσας εταιρείας ή του προσφέροντας, το απασχολούµενο προσωπικό το οποίο αποδεικνύεται εγγράφως
από την Επιθεώρηση Εργασίας µε πρωτότυπο έγγραφο ή µε ακριβές αντίγραφο.
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1.7.2.3.Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο, έργων, τα
οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τριετία (2010-2011-2012), µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας,
του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη. Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, η
προσήκουσα υλοποίηση, αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από
την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα
εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται µε βεβαίωση ή σχετική δήλωση τους.
Επί ποινή απορρίψεως, οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία (2010-20112012) τουλάχιστον 3 έργα, αντίστοιχα µε το αντικείµενο του προκηρυσσόµενου, έκαστο µε προϋπολογισµό κατ’
ελάχιστο 100.000,00€ το χρόνο, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση που κάποιο εκ των έργων ως
περιγράφονται ανωτέρω, έχει διάρκεια µεγαλύτερη του ενός (1) έτους, οι κατ’ έτος συµβάσεις αυτού δύνανται
να λογίζονται ως χωριστά έργα, µε την προϋπόθεση ότι έχουν προϋπολογισµό τουλάχιστον 100.000,00 ευρώ
ετησίως.
1.7.2.4.Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο προσφέρων, σε περίπτωση κατακύρωσης υπέρ αυτού του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού, θα προσκοµίσει Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης, ύψους
500.000,00 €, µε το οποίο θα καλύπτονται οι τυχόν υλικές ζηµιές ή σωµατικές βλάβες που µπορεί να
προκληθούν από αµέλεια του προσωπικού.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των ανωτέρω
δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά µπορούν να καλύπτονται µερικώς για κάθε
ένα µέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας, µε την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της ένωσης/
κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις των εδαφίων των παραγράφων ∆ικαιολογητικά
Χρηµατοοικονοµικής και Τεχνικής Ικανότητας.

1.8. Η δοµή της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου θα πρέπει να ακολουθεί τον πίνακα κριτηρίων
αξιολόγησης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτηµα
Γ’ Αξιολόγηση προσφορών Πίνακας Κριτηρίων
Αξιολόγησης.
1.9. Στην οικονοµική προσφορά αναγράφεται η τιµή, όπως ορίζεται κατωτέρω:
1.9.1. ΤΙΜΕΣ
1.9.1.1.Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται µόνο σε ευρώ, για την παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας- φύλαξης και
θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς.
1.9.1.2.Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.9.1.3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ
ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω
εάν είναι µικρότερο του πέντε.
1.9.1.4. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής:
I.Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. τόσο ανά µήνα όσο και για το σύνολο του έργου (8 µήνες µε δυνατότητα
παράτασης τεσσάρων µηνών)
II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%). Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ο Φ.Π.Α., αυτός θα
διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση
των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι, εφ’ όσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, οι
προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
III.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
1.9.1.5.Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή µονάδος ή δεν δίδεται
ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη υπηρεσία, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.9.1.6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.9.1.7. Οι προσφορές µε ποινή αποκλεισµού, πρέπει είναι πλήρεις και αναλυτικές και να αιτιολογούν και να
δικαιολογούν πλήρως το προσφερόµενο αντάλλαγµα µε αναλυτική αναφορά στις δαπάνες εγκατάστασης και
χρήση των µέσων, υλικών, συστηµάτων και οργάνων από το προσωπικό του Αναδόχου στα πλαίσια υλοποίησης
της σύµβασης, στο πλήθος του προσωπικού που θα απασχοληθεί κατά βάρδιες, στις πάσης φύσεως αµοιβές
αυτού περιλαµβανοµένων των αργιών και αναπαύσεων του, των επιδοµάτων κ.λ.π. (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ) , και τέλος σε κάθε άλλο στοιχείο για τον έλεγχο και
δικαιολόγηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος και για την αξιολόγηση των προσφορών . Θα αναφέρουν , τον
αριθµό των εργαζοµένων, τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας, τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται
οι εργαζόµενοι, το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των
εργαζοµένων, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Οι συµµετέχοντες πρέπει
µε ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην
προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να
επισυνάπτουν στην προσφορά, αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι
εργαζόµενοι.
Η κατά τα ανωτέρω ανάλυση των οικονοµικών προσφορών αποτελεί λίαν ουσιώδη όρο και τονίζεται ρητά
ότι οι προσφορές που δεν συντάχτηκαν ή δεν αναλύθηκαν κατά τον τρόπο αυτό, θα θεωρηθούν άκυρες και θα
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απορριφθούν, δεδοµένου ότι αυτές έχουν συνταχθεί βάσει προϋπολογισµού, την ακρίβεια του οποίου ο
Ανάδοχος που θα αναδειχθεί θα εγγυηθεί ρητά µε την σύµβαση.
Ως βασικός όρος θεωρείται η υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων
της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι προσφορά της οποίας το τίµηµα δεν θα
καλύπτει τουλάχιστον το εργατικό κόστος των υπαλλήλων βάσει της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής
νοµοθεσίας κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.10.
Επισηµαίνεται ότι:
1.10.1. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος
από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης έργου και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού.
1.10.2. Ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 15 παρ.2
περ. α του Π.∆.118/07 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται
ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται µε την προσφορά
του ή οιανδήποτε άλλον τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εµµέσως τους όρους της διακήρυξης.
1.10.3.Προσφορές που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της παρούσας
διακήρυξης απορρίπτονται.
1.10.4.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.5.∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.6.∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο
εκείνες που αναφέρονται στο σηµείο που ζητήθηκαν.
1.10.7. Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο του προκηρυχθέντος έργου.

1.11. Ειδικός όρος αποκλεισµού.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης
Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση
γνησίου υπογραφής του προσφέροντος, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή του νοµίµου εκπροσώπου αν
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, µε την οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν απασχολεί ή εκµεταλλεύεται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας.

2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης
των προσφορών την 10. 4.2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στον 7ο όροφο, Αίθουσα 728, του κτιρίου επί
της Λεωφ. Μεσογείων 119, Αθήνα .
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή
- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
- Οι προσφέροντες σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή σε περίπτωση νοµικών προσώπων οι νόµιµοι
εκπρόσωποί τους ή φυσικά πρόσωπα, που έχουν νόµιµα εξουσιοδοτηθεί από τους προσφέροντες, έχουν
δικαίωµα να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και να λαµβάνουν γνώση των
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό.
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται
αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για να επιστραφούν ως εκπρόθεσµες.
2.2.Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
α.

Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών
προσφορών και στη συνέχεια µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά
και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,
αλλά µονογράφονται, σφραγίζονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή.

β.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, συντάσσονται
σχετικά Πρακτικά από την αρµόδια Επιτροπή, το οποίο κατατίθενται στην Οικονοµική ∆ιεύθυνση στο
Τµήµα Προµηθειών.
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γ.

Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση των λοιπών
στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών
στοιχείων αποδεκτές, αποσφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε ειδική πρόσκλησηανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.

δ. Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών λαµβάνουν
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
ε.

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικά που παραδίδει στην Οικονοµική ∆ιεύθυνση στο Τµήµα
Προµηθειών.

3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

3.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
3.1.1. 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 την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να
υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1.6. του παρόντος.
3.1.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω
προθεσµίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.
3.1.3. Η Υπηρεσία, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η
ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν
αποσφραγιστεί.
3.1.4. Η αρµόδια Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση
της Υπηρεσίας.
3.1.5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του
φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν
γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στην αρµόδια Υπηρεσία.
3.1.6. ∆ικαιολογητικά που προσκοµίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση,
3.1.6.1. Οι Έλληνες πολίτες :
α. 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 αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του
Π.∆.118/07 ήτοι:
i.
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L351 της 29.1.1998, σελ.1),
ii.
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
(EE C195 της 25.9.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συµβουλίου (EE L358 της 31.12.1998. σελ.2),
iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27.11.1995, σελ.48),
iv. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166της
28.6.1991, σελ.77 οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαικού
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
v.
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας
και δόλιας χρεοκοπίας,
vi. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
β. 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.
γ. 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 παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει
κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη
ανάλογη διαδικασία.
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δ. 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
--Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β και γ
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και
το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

3.1.6.2. Οι αλλοδαποί :
α Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής 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 περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.1.6.1.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
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.
ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 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.

3.1.6.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.1.6.1. και 3.1.6.2. αντίστοιχα.
- Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το
νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.
β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης, 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 (A΄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).
-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.
-Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 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 A.E., 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.

3.1.6.4. Οι Συνεταιρισµοί
α. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το
οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α. της ως άνω παραγράφου 3.1.6.1.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παρ. 3.1.6.1.εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς
συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων περιπτώσεων β, γ και δ της παρ. 3.1.6.2.εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης β της παραγράφου 3.1.6.3.
γ. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3.1.6.5. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.
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3.1.7. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή από υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον αρµόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
3.1.8 ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει επίσης να υποβάλει Ασφαλιστήριο
Συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης, ύψους 500.000,00 €, µε το οποίο θα καλύπτονται οι τυχόν υλικές ζηµιές ή
σωµατικές βλάβες που µπορεί να προκληθούν από αµέλεια του προσωπικού.

3.2. Όταν ο προµηθευτής, ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 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.∆. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν
προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα
και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων
α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.∆.118/2007, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής
του µειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη εφόσον από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα
αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α.
4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
4.1.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
4.2.
Κάθε προσφορά, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε Φ.Π.Α..
4.3.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ζητάει η ∆ιακήρυξη.
4.4.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.
4.5.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής
τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
4.6.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. (Π.∆.118/2007).
4.7.
Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο
υπόδειγµα.
4.8.
Στην περίπτωση Κοινοπραξιών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών τους.

5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
∆ιοικητικές Προσφυγές / ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπονται από
το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07. Αρµόδια για την αξιολόγησή τους είναι η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την µε
αρ. πρ. ∆14/Γ/1142/22.1.2013 (Α∆Α: ΒΕΙ70-6ΛΤ) Απόφαση .

6.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
6.1. Η πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου, θα γίνεται ανά µήνα σε Ευρώ µε τον
αναλογούντα ΦΠΑ , µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, µετά από βεβαίωση αρµόδιας Επιτροπής για
την καλή εκτέλεση των εργασιών .
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6.2. Προϋπόθεση εξόφλησης τιµολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Πριν από κάθε
πληρωµή πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική ενηµερότητα, φορολογική ενηµερότητα, βεβαίωση καταβολής στο
Ι.Κ.Α. ή σε άλλο φορέα των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισης του προσωπικού, καταστάσεις προσωπικού
θεωρηµένες από την Επιθεώρηση Εργασίας, µισθολογικές καταστάσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία . Σε τρίµηνη βάση οφείλει να προσκοµίζει τις αναλυτικές
περιοδικές δηλώσεις (ΑΠ∆) ΙΚΑ ή ανάλογες δηλώσεις που υποβάλλονται σε άλλο φορέα ασφαλιστικών εισφορών.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία αυτής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του
Π.∆.118/2007.
6.3 Κάθε τιµολόγιο του ανάδοχου υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις που τον βαρύνουν αποκλειστικά.

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή του έργου θα γίνεται από Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και η οποία θα
παρακολουθεί την πορεία του έργου και θα βεβαιώνει κάθε µήνα την καλή εκτέλεση αυτού.

8 . ΡΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Για πληµµελή εκτέλεση των υποχρεώσεών του , µπορεί να επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα έως και του
20% και όχι λιγότερο του 5% της µηνιαίας αµοιβής του, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των παραλείψεών
του, παρακρατούµενη από αυτή, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής και Απόφαση της αναθέτουσας
Αρχής. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα θα διπλασιάζεται , διατηρουµένου του δικαιώµατος
καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης.
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς
(συγκριτικής) προς την βαθµολογία της.
συγκριτική τιµή
Λ = -----------------------------------------------------------σταθµισµένη βαθµολογία
1.
2.

Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η Τιµή της προσφοράς.
Βαθµολογούνται οι προσφορές που είναι αποδεκτές, στα κριτήρια του πίνακα που ακολουθεί, όπου επίσης
αναφέρονται οι συντελεστές βαρύτητας, που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης, πλην των οικονοµικών και της συµφωνίας της προσφοράς µε τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, κατατάσσονται σε δύο οµάδες, ΟΜΑ∆Α Α και ΟΜΑ∆Α Β.
Για τις δύο αυτές οµάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας, που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (70) και
(30) για κάθε οµάδα αντίστοιχα.
Το άθροισµα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.
Οι συντελεστές βαρύτητας για τα βαθµολογούµενα στοιχεία της κάθε οµάδας είναι τα εξής:
ΟΜΑ∆Α Α
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%
Α/Α
1.

2.

Α/Α
1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανταπόκριση στις απαιτήσεις της διακήρυξης,
όσον αφορά στην περιγραφή τρόπου
παροχής υπηρεσιών(οµάδα εργασίας,
διάθεση και χρονοκατανοµή του αναγκαίου
προσωπικού για την κάλυψη των
απαιτήσεων του έργου), µεθοδολογία
υλοποίησης του έργου.
Εξοπλισµός- Τεχνικά µέσα που διαθέτει η
εταιρεία για την φύλαξη των χώρων.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
35%

100-110

35%

100-110

70%

ΟΜΑ∆Α Β
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Μέθοδος επόπτευσης των παρεχόµενων
15%
υπηρεσιών και εξασφάλισης του απαιτούµενου
επιπέδου φύλαξης ασφάλειας.
∆υνατότητα αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών
15%
και χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100-110

100-110

30%

Σύνολο οµάδας Α και Β : 100%
Όλα τα επιµέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς.
Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς
οι απαιτήσεις της κάθε υποοµάδας.
Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς, για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της
κάθε υποοµάδας.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το
άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων.
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Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς.
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς (συγκριτικής)
προς την βαθµολογία της.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προκρίνεται υποψήφιος µε την µεγαλύτερη βαθµολογία της Τεχνικής προσφοράς.

Σηµειώνεται ότι όλα τα παραπάνω που αποτελούν στοιχεία βαθµολόγησης θα πρέπει αναλυτικά να
περιλαµβάνονται και να αναλύονται στην Τεχνική Προσφορά προκειµένου να αξιολογηθούν και
βαθµολογηθούν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆'

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-

Χώροι προς φύλαξη : Φύλαξη – ασφάλεια των χώρων, εσωτερικών (8.941 τ.µ. ) και εξωτερικών, του κτιρίου του
ΥΠΕΚΑ- Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής επί της Λ. Μεσογείων 119, µε το κάτωθι ωράριο:
Ωράριο φύλαξης:

Πρωινή
όλες

βάρδια
τις

ηµέρες

όλες

τις

βάρδια

ηµέρες

Είσοδος

06:00-14:00 ώρα, ένας (1) φύλακας

Γκαράζ

της

εβδοµάδας
Πρωινή βάρδια
όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας

Απογευµατινή

07:00-15:00 ώρα, δύο (2) φύλακες

15:00- 23:00 ώρα, δύο (2) φύλακες

Είσοδος

14:00- 22:00 ώρα, ένας(1) φύλακας

Γκαράζ

23:00-07:00 ώρα δύο (2) φύλακες

Είσοδος

της

εβδοµάδας
Απογευµατινή
όλες

τις

βάρδια

ηµέρες

της

εβδοµάδας

Νυχτερινή βάρδια όλες τις
ηµέρες της εβδοµάδας

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
Οι συµµετέχοντες πρέπει να αναφέρουν τον εξοπλισµό και τα τεχνικά µέσα που διαθέτουν για την φύλαξη των
χώρων(συστήµατα επικοινωνίας, σύστηµα ελέγχου περιπολιών, µπουτόν πανικού κ.λ.π.).
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Οι συµµετέχοντες πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο µε τον οποίο προτίθενται να εποπτεύουν τις παρεχόµενες
υπηρεσίες, αναφέροντας τον τρόπο που θα γίνεται ο έλεγχος συµπεριφοράς του προσωπικού, ο έλεγχος
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, ο έλεγχος παρακολούθησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού
τους, κ.λ.π.
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Κρίνεται σκόπιµο, να υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης περισσότερων ατόµων για τη φύλαξη του Υπουργείου σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από προηγούµενη ειδοποίηση προς την εταιρία. Ο χρόνος ανταπόκρισης πρέπει να
είναι ο ελάχιστος δυνατός. Η πληρωµή των πρόσθετων υπηρεσιών θα γίνεται κατ΄ αναλογία µε την κατακυρωθείσα
τιµή, µετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου και βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου.

Θα αξιολογηθεί επίσης 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.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων και συστηµάτων 24ωρης στελέχωσης

και

λειτουργίας, για τυχόν άµεση επέµβαση , σε αποστολή σήµατος κινδύνου ή σοβαρού ζητήµατος ή συµβάντος

2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΑΡ∆ΙΩΝ, µε όλα τα στοιχεία των εργαζοµένων σε κάθε βάρδια (ονοµατεπώνυµο, αρ.δελτίου ταυτότητας)

3. Θα τηρείται βιβλίο συµβάντων , όπου θα καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας κάθε
φύλακα, τα τυχόν συµβάντα, καθώς και διαπιστώσεις φύλαξης ή περιπολίας σε κάθε θέση φύλαξης.

4. Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται στο Υπουργείο θα πρέπει να έχει την εκτός από την κατά νόµο
άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εµφάνιση και σωστό τρόπο συµπεριφοράς. Είναι επιθυµητή η γνώση θεµάτων που
έχουν σχέση µε πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιµετώπιση κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύµα ή διαρροή νερού, παροχή
πρώτων βοηθειών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.

5. Το προσωπικό που θα απασχολείται θα γνωστοποιείται από τον ανάδοχο µε την ανάληψη καθηκόντων, πρέπει
δε να τυγχάνει και της έγκρισης του εργοδότη. Το προσωπικό αυτό θα εναλλάσσεται µεταξύ των προσώπων
που θα έχουν εξαρχής τύχει της έγκρισης του εργοδότη και έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση.

6. Αντικατάσταση του προσωπικού που διατίθεται στο Υπουργείο επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης και
επαρκούς αιτιολόγησης από την εταιρεία µε έγκριση του Υπουργείου. Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
την αντικατάσταση προσωπικού.

7. Σε

περίπτωση

ασθένειας

ή

άλλης εκτός προγράµµατος ανάγκης αντικατάστασης, η αντικατάσταση θα

γίνεται µόνο από άτοµο που ήδη είναι εκπαιδευµένο στη φύλαξη των χώρων του Υπουργείου και έχει τύχει της
έγκρισής του.

8. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει να βρίσκεται 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.

9. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του το προσωπικό της εταιρείας που θα φυλάσσει τους χώρους του
Υπουργείου θα πρέπει να περάσει από κατάλληλη εκπαίδευση, µε µέριµνα και δαπάνη της εταιρείας. Το
Υπουργείο θα συνδράµει στην προσπάθεια αυτής της Εταιρείας µε την παροχή των στοιχείων που θα χρειασθούν.
Η εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά συστήµατα ασφάλειας του Υπουργείου θα γίνονται τόσο θεωρητικά, όσο και
πρακτικά, πάνω στα ίδια τα συστήµατα.

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κείµενους νόµους και διατάξεις και τα δυνάµει αυτών διατάγµατα καθώς και
τις συναφείς εν γένει αστυνοµικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές µε το έργο που αναλαµβάνει,
ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους.

11.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει την νοµοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων και πρόληψης επαγγελµατικού κινδύνου.

12.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
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13.Να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε µέλος του απασχολούµενου προσωπικού του ότι:
> Ουδεµία εξάρτηση και εργασιακή ή άλλη νόµιµη σχέση έχει µε το Υπουργείο
> ‘Εναντι αυτού του προσωπικού θα υπέχει αυτός και µόνον όλες τις εκ του νόµου και της σύµβασης ποινικές
ευθύνες και υποχρεώσεις

14.Να αναλαµβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή
ζηµιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή
πράγµατα του Υπουργείου ή και οµόρων ιδιοκτησιών από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Το προσωπικό του αναδόχου που θα φυλάσσει τους χώρους του Υπουργείου οφείλει:
1. Να ελέγχει τα εισερχόµενα και εξερχόµενα άτοµα .
2. Να καταγράφει στο βιβλίο επισκεπτών τα στοιχεία του επισκέπτη , την ηµεροµηνία και ώρα επίσκεψης καθώς και
την Υπηρεσία επίσκεψης αυτών και να τους εφοδιάζει µε την κάρτα εισόδου.
3. Να ελέγχει τις χειραποσκευές µε τα υπάρχοντα τεχνικά µέσα.
4. Να ελέγχει και να φυλάσσει τους χώρους στάθµευσης και να µη επιτρέπει την είσοδο οχηµάτων προσωπικού
και επισκεπτών κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες, εκτός περιπτώσεων άδειας αυτών. Ειδικότερα η
είσοδος στους χώρους στάθµευσης θα επιτρέπεται µόνον σε όσους έχουν ειδική άδεια εισόδου και σε
έκτακτες περιπτώσεις µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως.
5. Να ελέγχει την εισερχόµενη αλληλογραφία µε τα υπάρχοντα τεχνικά µέσα.
6. Να ελέγχει, κατά την ανάληψη, την καλή λειτουργία των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών µέσων και
συστηµάτων ασφάλειας. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε βλάβης , ενεργεί σχετική καταγραφή στο
βιβλίο συµβάντων .
7. Να διενεργεί περιπολίες εσωτερικά ή εξωτερικά και να ελέγχει τον φωτισµό, τις θύρες και λοιπά ευπαθή
σηµεία.
8. Να ελέγχει αν λειτουργούν οι κάµερες και οι τηλεοράσεις κλειστού κυκλώµατος ασφαλείας, καθώς και ο
περιµετρικός φωτισµός. Παρακολουθεί τη λειτουργία τους για την πρόληψη σχετικών κινδύνων.
9. Να ελέγχει τους κοινόχρηστους χώρους, τα κλιµακοστάσια και τους ανελκυστήρες.
10. Κατά την λήξη του ωραρίου εργασίας , να ελέγχει τους χώρους για τυχόν παραµονή ατόµων που δεν
επιτρέπεται .
11. Επίσης µετά την αποχώρηση των υπαλλήλων να επιθεωρεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου ,
ενεργώντας προληπτικά και κατασταλτικά προς αποφυγή κάθε είδους ζηµιάς από πιθανή βλάβη ( πυρκαγιάς,
διαρροής νερού κ.λ.π.)
12. Να εντοπίζει και παρακολουθεί καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις και να επεµβαίνει την κατάλληλη στιγµή για
να τις αντιµετωπίσει.

∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

1.
∆ιατιθέµενα συστήµατα ελέγχου : Το Υπουργείο διαθέτει συστήµατα ελέγχου τα οποία υποχρεούται το
προσωπικό του αναδόχου να µάθει να χειρίζεται. (µαγνητική πύλη / Αψίδα/ κάµερες / X-ray)
2.
∆ιατιθέµενο σύστηµα πυρόσβεσης: Τα συστήµατα πυρόσβεσης που διαθέτει το Υπουργείο, στον χειρισµό
των οποίων το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να είναι ενήµερο και εκπαιδευµένο.
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Επάρκεια των διατιθέµενων µέσων: Τα µέσα ελέγχου, ασφαλείας, κ.λ.π. που διαθέτει το Υπουργείο δεν
αποκλείεται να συµπληρωθούν για την αρτιότερη κάλυψη των αναγκών.

Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας υποχρεούται να µάθει να χειρίζεται τόσο τα διατιθέµενα
συστήµατα ελέγχου όσο και τα µέσα ελέγχου, ασφαλείας, κ.λ.π. που πιθανόν να προστεθούν από τον εργοδότη, µε
µέριµνα και δαπάνη της αναδόχου εταιρείας και χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του εργοδότη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΓΕΚΑ- ΤΜΗΜΑ Γ’
Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… 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)……………………………………..
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………………………. ∆\νση ………………………………………………………….
δια τη συµµετοχή
της εις το
διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………………………………………για την προµήθεια ……………………………………... σύµφωνα µε
την υπ. αρ.
\
δ\ξή 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) εργάσιµες ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά
αναφέρεται στη ∆\ξη).
-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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤ’

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ. ……………………

………………

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΓΕΚΑ- ΤΜΗΜΑ Γ’
Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… 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 από αυτήν των όρων της µε
αριθµό……………………………...σύµβασης,
που
υπέγραψε
µαζί
σας
για
τη
προµήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της
συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
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) εργάσιµες 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογεγραµµένος …………………………………… κάτοικος ……………………, οδός ………………..……., αριθµ……… Τ.Κ.
…………… εκπρόσωπος εταιρείας
αφού µελέτησα τα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης τα αποδέχοµαι και
καταθέτω Οικονοµική, (αναλυτική) προσφορά για το έργο της φύλαξης- ασφάλειας του κτιρίου του ΥΠΕΚΑΓενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, επί της Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα.

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ

8 µηνων

12 µηνων

Κόστος προσωπικού *

Κόστος εξοπλισµού- τεχνικών µέσων κλπ
∆ιοικητικό κόστος

Εργολαβικό κέρδος
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

•

Οι νόµιµες κρατήσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

* Για την αξιολόγηση των προσφορών θα επισυνάπτεται αναλυτική ανά µήνα κατάσταση υπολογισµού του
κόστους προσωπικού , στην οποία θα υπολογίζονται αναλυτικά οι αποδοχές, τα επιδόµατα, το κόστος
αντικατάστασης, οι ασφαλιστικές εισφορές και οποιαδήποτε άλλη απολαβή προβλέπεται από το νόµο. (ΠΛΗΡΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΓΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στην Αθήνα, σήµερα την

……

η

του µηνός ……………..200, ηµέρα Τετάρτη και ώρα ……………………στο

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής – Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (οδός Μεσογείων 119), τα ακόλουθα συµβαλλόµενα µέρη:
αφενός το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής – Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων 119,
……………………..………………………………………………………………………………….

εκπροσωπούµενο νόµιµα από
και

αφετέρου

η

εταιρεία…………………………………………………………………, εφεξής αναφερόµενη ως «Ανάδοχος», που εδρεύει στην
οδό ………………………………………………………..και εκπροσωπείται νόµιµα από τον……………………………………………………,
κατόπιν της υπ’ αριθµ. Α.Π. ……………………………………………………………. Απόφασης κατακύρωσης, συµφώνησαν και
αποδέχθηκαν από κοινού τα ακόλουθα :
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων αναθέτει και ο δεύτερος αναλαµβάνει το έργο της φύλαξης- ασφάλειας
του κτιρίου της

Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία θα γίνεται επί 24ώρου βάσεως και όλες τις µέρες του έτους σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και τα παραρτήµατά που αποτελούν αναπόσπαστα
µέρη αυτής, στην οικονοµική και τεχνική προσφορά της Αναδόχου εταιρίας, καθώς και στη ∆ιακήρυξη.
Η χρονική διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε οχτώ (8) µήνες από την υπογραφή της, µε µονοµερές
δικαίωµα του Υπουργείου για παράταση του έργου τέσσερις (4) επιπλέον µήνες, χωρίς αναπροσαρµογή της
κατακυρωµένης τιµής.
Η

συνολική

δαπάνη

για

την

εκτέλεση

της

ανωτέρω

των…………………………………………………………………………, πλέον Φ.Π.Α.

εργασίας

θα

ανέλθει

στο

ποσό

και θα βαρύνει αναλογικά τις πιστώσεις του

προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΦ31/120 ΚΑΕ 0873.

Σε περίπτωση µεταστέγασης των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής από το
κτίριο του επί της Λ. Μεσογείων 119, η σύµβαση θα λυθεί αυτοδικαίως , χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης,
εκτός και αν ο αναθέτων θελήσει τη διατήρηση της σύµβασης ή τροποποίησή της.
Σε κάθε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο (συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης
µεταστέγασης ) πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού ποσού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός
του για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο ποσό.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΑΞΗΣ
Χώροι προς φύλαξη : Φύλαξη – ασφάλεια των χώρων, εσωτερικών (8.941 τ.µ. ) και εξωτερικών, του κτιρίου του
ΥΠΕΚΑ-Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής επί της Λ. Μεσογείων 119, µε το κάτωθι ωράριο:

Ωράριο φύλαξης:
Πρωινή
όλες

βάρδια
τις

ηµέρες

εβδοµάδας
Πρωινή βάρδια
όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας

Απογευµατινή
όλες

τις

βάρδια

ηµέρες

07:00-15:00 ώρα, δύο (2) φύλακες

Είσοδος

06:00-14:00 ώρα, ένας (1) φύλακας

Γκαράζ

της

15:00- 23:00 ώρα, δύο (2) φύλακες

Είσοδος

14:00- 22:00 ώρα, ένας(1) φύλακας

Γκαράζ

23:00-07:00 ώρα δύο (2) φύλακες

Είσοδος

της

εβδοµάδας
Απογευµατινή
όλες

τις

βάρδια

ηµέρες

της

εβδοµάδας

Νυχτερινή βάρδια όλες τις
ηµέρες της εβδοµάδας

Ειδικότερα, τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας στην Κεντρική Είσοδο, στους Χώρους Στάθµευσης, καθώς
και σε όλους τους χώρους του Υπουργείου, θα περιγραφούν αναλυτικά στο Μνηµόνιο Καθηκόντων –
Υποχρεώσεων Προσωπικού Ασφαλείας του Υπουργείου, το οποίο θα συνταχθεί εντός πέντε ηµερών από την
υπογραφή της παρούσης, µε συνεργασία του αναδόχου και του Υπουργείου και θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
αυτής.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων και συστηµάτων 24ωερης στελέχωσης

και

λειτουργίας, για τυχόν άµεση επέµβαση , σε αποστολή σήµατος κινδύνου ή σοβαρού ζητήµατος ή
συµβάντος

2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΑΡ∆ΙΩΝ, µε όλα τα στοιχεία των εργαζοµένων σε κάθε βάρδια (ονοµατεπώνυµο, αρ.δελτίου ταυτότητας)

3. Θα τηρείται βιβλίο συµβάντων , όπου θα καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας κάθε
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φύλακα, τα τυχόν συµβάντα, καθώς και διαπιστώσεις φύλαξης ή περιπολίας σε κάθε θέση φύλαξης.

4. Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται στο Υπουργείο θα πρέπει να έχει την εκτός από την κατά νόµο
άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εµφάνιση και σωστό τρόπο συµπεριφοράς. Είναι επιθυµητή η γνώση θεµάτων
που έχουν σχέση µε πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιµετώπιση κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύµα ή διαρροή νερού,
παροχή πρώτων βοηθειών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.

5. Το προσωπικό που θα απασχολείται θα γνωστοποιείται από τον ανάδοχο µε την ανάληψη καθηκόντων, πρέπει
δε να τυγχάνει και της έγκρισης του εργοδότη. Το προσωπικό αυτό θα εναλλάσσεται µεταξύ των προσώπων
που θα έχουν εξαρχής τύχει της έγκρισης του εργοδότη και έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση.

6. Αντικατάσταση του προσωπικού που διατίθεται στο Υπουργείο επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης και
επαρκούς αιτιολόγησης από την εταιρεία µε έγκριση του Υπουργείου. Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωµα να
ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού.

7. Σε

περίπτωση

ασθένειας

ή

άλλης εκτός προγράµµατος ανάγκης αντικατάστασης, η αντικατάσταση θα

γίνεται µόνο από άτοµο που ήδη είναι εκπαιδευµένο στη φύλαξη των χώρων του Υπουργείου και έχει τύχει της
έγκρισής του.

8. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει να βρίσκεται 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.

9. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του το προσωπικό της εταιρείας που θα φυλάσσει τους χώρους του
Υπουργείου θα πρέπει να περάσει από κατάλληλη εκπαίδευση, µε µέριµνα και δαπάνη της εταιρείας. Το
Υπουργείο θα συνδράµει στην προσπάθεια αυτής της Εταιρείας µε την παροχή των στοιχείων που θα χρειασθούν.
Η εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά συστήµατα ασφάλειας του Υπουργείου θα γίνονται τόσο θεωρητικά, όσο και
πρακτικά, πάνω στα ίδια τα συστήµατα.

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί του κείµενους νόµους και διατάξεις και τα δυνάµει αυτών διατάγµατα καθώς και
τις συναφείς εν γένει αστυνοµικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές µε το έργο που αναλαµβάνει,
ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους.

11.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις ή
αστυνοµικές διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων για όλο το απασχολούµενο προσωπικό στο
ανατιθέµενο έργο.

12.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της
νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης επαγγελµατικού κινδύνου.

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, σε ότι αφορά τις
αµοιβές, τακτικές και έκτακτες, του εν λόγω προσωπικού, την κοινωνική του ασφάλιση και τις άλλες
ανάλογης φύσης παροχές και ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή των εν λόγω παροχών στο
απασχολούµενο προσωπικό µε την πρόφαση ότι το Υπουργείο δεν του κατέβαλε την κανονισµένη
αποζηµίωση.

14.Να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε µέλος του απασχολούµενου προσωπικού του ότι:
> Ουδεµία εξάρτηση και εργασιακή ή άλλη νόµιµη σχέση έχει µε το Υπουργείο
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> ‘Εναντι αυτού του προσωπικού θα υπέχει αυτός και µόνον όλες τις εκ του νόµου και της σύµβασης ποινικές
ευθύνες και υποχρεώσεις

15.Να αναλαµβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή
ζηµιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης σε πρόσωπα
ή πράγµατα του Υπουργείου ή και οµόρων ιδιοκτησιών από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
Το προσωπικό του αναδόχου που θα φυλάσσει τους χώρους του Υπουργείου οφείλει:
1. Να ελέγχει τα εισερχόµενα και εξερχόµενα άτοµα .
2. Να καταγράφει στο βιβλίο επισκεπτών τα στοιχεία του επισκέπτη , την ηµεροµηνία και ώρα επίσκεψης καθώς
και την Υπηρεσία επίσκεψης αυτών και να τους εφοδιάζει µε την κάρτα εισόδου.
3. Να ελέγχει τις χειραποσκευές µε τα υπάρχοντα τεχνικά µέσα.
4. Να ελέγχει και να φυλάσσει τους χώρους στάθµευσης και να µη επιτρέπει την είσοδο οχηµάτων προσωπικού
και επισκεπτών κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες, εκτός περιπτώσεων άδειας αυτών. Ειδικότερα η
είσοδος στους χώρους στάθµευσης θα επιτρέπεται µόνον σε όσους έχουν ειδική άδεια εισόδου και σε
έκτακτες περιπτώσεις µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως.
5. Να ελέγχει την εισερχόµενη αλληλογραφία µε τα υπάρχοντα τεχνικά µέσα.
6. Να ελέγχει, κατά την ανάληψη, την καλή λειτουργία των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών µέσων και
συστηµάτων ασφάλειας. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε βλάβης , ενεργεί σχετική καταγραφή
στο βιβλίο συµβάντων .
7. Να διενεργεί περιπολίες εσωτερικά ή εξωτερικά και να ελέγχει τον φωτισµό, τις θύρες και λοιπά ευπαθή
σηµεία.
8. Να ελέγχει αν λειτουργούν οι κάµερες και οι τηλεοράσεις κλειστού κυκλώµατος ασφαλείας, καθώς και ο
περιµετρικός φωτισµός. Παρακολουθεί τη λειτουργία τους για την πρόληψη σχετικών κινδύνων.
9. Να ελέγχει τους κοινόχρηστους χώρους, τα κλιµακοστάσια και τους ανελκυστήρες.
10. Κατά την λήξη του ωραρίου εργασίας , να ελέγχει τους χώρους για τυχόν παραµονή ατόµων που δεν
επιτρέπεται .
11. Επίσης µετά την αποχώρηση των υπαλλήλων να επιθεωρεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου,
ενεργώντας προληπτικά και κατασταλτικά προς αποφυγή κάθε είδους ζηµιάς από πιθανή βλάβη
(πυρκαγιάς, διαρροής νερού κ.λ.π.)
12. Να εντοπίζει και παρακολουθεί καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις και να επεµβαίνει την κατάλληλη στιγµή για
να τις αντιµετωπίσει.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

1.
2.

∆ιατιθέµενα συστήµατα ελέγχου : Το Υπουργείο διαθέτει συστήµατα ελέγχου τα οποία υποχρεούται το
προσωπικό του αναδόχου να µάθει να χειρίζεται (µαγνητική πύλη / Αψίδα/ κάµερες / X-ray)
∆ιατιθέµενο σύστηµα πυρόσβεσης: Τα συστήµατα πυρόσβεσης που διαθέτει το Υπουργείο, στον χειρισµό των
οποίων το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να είναι ενήµερο και εκπαιδευµένο.
Επάρκεια των διατιθέµενων µέσων: Τα µέσα ελέγχου, ασφαλείας, κ.λ.π. που διαθέτει το Υπουργείο δεν
αποκλείεται να συµπληρωθούν για την αρτιότερη κάλυψη των αναγκών.

Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας υποχρεούται να µάθει να χειρίζεται τόσο τα διατιθέµενα
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συστήµατα ελέγχου όσο και τα µέσα ελέγχου, ασφαλείας, κ.λ.π. που πιθανόν να προστεθούν από τον εργοδότη, µε
µέριµνα και δαπάνη της αναδόχου εταιρείας και χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του εργοδότη.
ΆΡΘΡΟ 4Ο : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η εταιρία υποχρεούται να έχει ασφαλιστεί σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής της, για θέµατα Αστικής Ευθύνης
έναντι τρίτων, για σωµατικές βλάβες και παρεπόµενες ζηµιές που προκαλούνται από υπαιτιότητα της εταιρίας, ή των
υπαλλήλων της σε τρίτα πρόσωπα και για υλικές ζηµίες και παρεπόµενες ζηµίες που προκαλούνται από υπαιτιότητα
της εταιρίας, ή των υπαλλήλων της σε περιουσία του Υπουργείου και τρίτων. Το Υπουργείο, το εν γένει προσωπικό
του ανεξαρτήτως σχέση εργασίας, καθώς και η περιουσία του Υπουργείου θεωρούνται τρίτοι και καλύπτονται από την
ως άνω ασφάλιση. Το ύψος του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου Αστικής Ευθύνης για κάθε έτος διάρκειας της παροχής
υπηρεσιών φύλαξης ορίζεται στα 500.000€.
ΆΡΘΡΟ 5Ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με απόφαση του Υπουργείου θα οριστεί τριµελής Επιτροπή, το έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση της
υλοποίησης των υπηρεσιών φύλαξης, καθώς και η πιστή τήρηση των όρων της παρούσης σύµβασης. Η βεβαίωση
της εν λόγω Επιτροπής για την καλή εκτέλεση των εργασιών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την πληρωµή του
Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 6Ο : ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται ανά µήνα σε Ευρώ µε τον
αναλογούντα ΦΠΑ (……………………………………………..€ + ΦΠΑ), µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, µετά
από βεβαίωση αρµόδιας Επιτροπής για την καλή εκτέλεση των εργασιών .
Προϋπόθεση εξόφλησης τιµολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Πριν από κάθε
πληρωµή πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική ενηµερότητα, φορολογική ενηµερότητα, βεβαίωση καταβολής στο
Ι.Κ.Α. ή σε άλλο φορέα των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισης του προσωπικού, καταστάσεις προσωπικού
θεωρηµένες από την Επιθεώρηση Εργασίας, µισθολογικές καταστάσεις,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία . Σε τρίµηνη βάση οφείλει να προσκοµίζει τις αναλυτικές
περιοδικές δηλώσεις (ΑΠ∆) ΙΚΑ ή ανάλογες δηλώσεις που υποβάλλονται σε άλλο φορέα ασφαλιστικών εισφορών.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία αυτής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του
Π.∆.118/2007.
Κάθε τιµολόγιο του ανάδοχου υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις που τον βαρύνουν αποκλειστικά.
ΆΡΘΡΟ 7Ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για

την

καλή

εκτέλεση

των

όρων

της

σύµβασης

,

ο

ανάδοχος

κατέθεσε

την

µε

αριθµό

…………………………………εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α, ήτοι …………………………………..€ . Η εγγύηση επιστρέφεται µετά τη λήξη των
συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και την πλήρη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
συµβαλλοµένους.
ΆΡΘΡΟ 8Ο : ΡΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Για πληµµελή εκτέλεση των υποχρεώσεών του, µπορεί να επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα έως και του
20% και όχι λιγότερο του 5% της µηνιαίας αµοιβής του, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των παραλείψεών του,
παρακρατούµενη από αυτή, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής και Απόφαση της αναθέτουσας Αρχής. Σε
περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα θα διπλασιάζεται, διατηρουµένου του δικαιώµατος καταγγελίας της
σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου.

ΆΡΘΡΟ 9Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
9.1.
Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης, όλα τα έγγραφα,
παραστατικά και όλες οι επικοινωνίες µεταξύ των µερών και του πάσης φύσεως προσωπικού τους αναφορικά µε
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το παρόν, όλα τα αντικείµενα εργασιών καθώς και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν καθώς και κάθε
πληροφορία που θα τεθεί υπόψη του στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου και της εκπλήρωσης των συµβατικών
υποχρεώσεων (συνολικά «εµπιστευτικές πληροφορίες») είναι αυστηρώς εµπιστευτικά. Γι’ αυτό, ο Ανάδοχος
δεσµεύεται να τηρεί απόλυτη εχεµύθεια σε σχέση µε το αντικείµενο της Σύµβασης, καθώς και να τηρεί τους
κανόνες εµπιστευτικότητας. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης εχεµύθειας ο Εργοδότης δικαιούται να
καταγγείλει αζηµίως τη Σύµβαση. Περαιτέρω αποζηµίωση του Εργοδότη εξ αυτής της αιτίας δεν αποκλείεται.
9.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί τα έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και υλικό
οποιασδήποτε µορφής περιέρχονται σε γνώση του ή τίθενται υπόψη του από τον Εργοδότη, σε σχέση µε το
αντικείµενο της Σύµβασης κατά την εκτέλεση αυτής, αποκλειστικά και µόνον στα πλαίσια της παροχής των
υπηρεσιών του, σύµφωνα µε την παρούσα, απαγορευµένης απολύτως οποιασδήποτε άλλης χρήσης αυτών. Ο
Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Εργοδότη για οποιαδήποτε παράβαση αυτής της απαγόρευσης.
9.3
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο ή δηµοσιοποιεί
µε κανένα τρόπο τις εµπιστευτικές πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που θα γνωστοποιηθούν σε αυτόν για την
υλοποίηση του έργου. Υποχρεούται δε να καταβάλλει κάθε δυνατή επιµέλεια και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία
µέτρα για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών, τις οποίες θα χρησιµοποιεί
αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και δεν θα τις µεταδίδει σε τρίτους, παρά µόνον εφόσον
αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση και
πάντοτε µετά την γραπτή συναίνεση του Εργοδότη. Υπόσχεται δε και εγγυάται ότι την υποχρέωση αυτή θα
τηρήσουν και οι από αυτόν χρησιµοποιηθησόµενοι συνεργάτες και προστηθέντες.
ΆΡΘΡΟ 10Ο : ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Απαγορεύεται η εκχώρηση και η µεταβίβαση των δικαιωµάτων και των απαιτήσεων της εταιρίας που απορρέουν
από τη σύµβαση αυτή, χωρίς την προηγούµενη

γραπτή συναίνεση του Υπουργείου, άλλως η εκχώρηση ή

µεταβίβαση είναι απολύτως άκυρη και δεν δεσµεύει το Υπουργείο.
ΆΡΘΡΟ 11Ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ- ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ
11.1
Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
11.2
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα
δικαστήρια των Αθηνών.

ΆΡΘΡΟ 12Ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας Σύµβασης θα γίνεται µόνο έπειτα από
γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών.
Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύµβασης δεν θα επιφέρει ακυρότητα του συνόλου της
Σύµβασης.
Το έργο της φύλαξης- ασφάλειας θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τη σύµβαση, τη διακήρυξη και την προσφορά του
αναδόχου. Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ αυτών, υπερισχύει η σύµβαση.
Οι εκ του Νόµου κρατήσεις, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Η παρούσα σύµβαση υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα από τους συµβαλλοµένους .
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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