ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αθήνα 17 / 11 / 2010
Αρ. Πρωτ οικ.: 49978

Ταχ. ∆/νση : Πανόρμου 2
Ταχ.κωδ. : 11523
Πλ ηροφορίες : Μ.Κουκουράκη
Τηλ. : 210-6430201
Fax : 210-6467361

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2010
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙ∆ΟΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/ 2010
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει ανοικτό
δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης “ του
κεντρικού κτιρίου επί της οδού Αμαλιάδος 17
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη προσφορά

Ημερομηνία
αποστολής για
δημοσίευση
στην
Εφημερίδα της
Ε.Ε.

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στον
Ελληνικό
Ημερήσιο
Τύπο

Προϋπολογισμός
Ημερομηνία
δημοσίευσης
στο τεύχος
( 130.000,00 € )
∆ιακυρήξεων
∆ημ.Συμβάσεων
Της Εφημερίδας
της
Κυβερνήσεως

Ημερομηνία
διενέργειας
διαγωνισμού

∆εν απαιτείται

19/11/2010

19/11/2010

21/12/2010

130.000,00 €

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 1032/80 «Περί συστάσεως του Υπουργείου Χωροταξίας,
Οικισμού και Περιβάλλοντος» ( ΦΕΚ Α΄57),
2) Τις διατάξεις του Π.∆. 51/88 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ημοσίων έργων (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄/88),
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3) Τις διατάξεις του Ν.1558/85 << Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα >>
(ΦΕΚ137/Α/85),
4) Τις διατάξεις της αριθ.2876/ 7.10.2009 απόφασης Πρωθυπουργού περί << αλλαγής
τίτλων Υπουργείων >> ( ΦΕΚ 2234/Β/2009 ),
5) Τις διατάξεις του Π.∆. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05).
6) Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 199).
7) Τις διατάξεις του άρθρου 24 Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-3-94)«περί
παρακράτησης φόρου εισοδήματος».
8) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού και
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/10
(ΦΕΚ 141/Α /10 ),
9) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του ∆ημοσίου τομέα
& ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
10) Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «∆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.» (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97),
11) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ << περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
12) Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών
∆ημοσίου»,
13) Τις διατάξεις του Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α΄/98 ), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που
διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.∆ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007).
14) Τις διατάξεις του Ν.3863 άρθρο 68 << Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής
υπηρεσιών >> ( ΦΕΚ 115/Α΄/2010 ),
15) Τις διατάξεις του Ν.3845/10 άρθρο τέταρτο περί << αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών
φόρων κατανάλωσης >> (ΦΕΚ 65/Α’/ 6.5.10),
16) Την αριθ. πρωτ. οικ. 7724/27.11.01 απόφαση περί «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της
Υπουργού και της Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε » ,
17) Tις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 0875 του ΕΦ/31/110 ή της
πιστώσεις του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων έργο 2005ΣΕ07500001.
18) Την αρ. πρωτ. οικ. 49976/17-11-2010 απόφαση διενέργειας διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά
για την ανάθεση του έργου << Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης >> του κεντρικού κτιρίου του
Υ.Π.Ε.Κ.Α επί της οδού Αμαλιάδος 17.
Το υπόψη έργο αφορά το χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης αυτής, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00 € )
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα διατεθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού ΚΑΕ 087 ή από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων
Επενδύσεων έργο 2005ΣΕ07500001.
Εάν η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού θα υπάρξει
επιπλέον κράτηση 3,328%. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή προκειμένου να
καλυφθούν οι ανωτέρω υπέρ του δημοσίου κρατήσεις θα προσαυξήσει την προσφορά του
αναδόχου κατά 3,328%.
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Κατά την πληρωμή εργασιών θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με το
Ν.2198/94.
1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
21/12/2010

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Τρίτη

10.00 π.μ.

Πανόρμου 2
Αμπελόκηποι
(ημιώροφος)

Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 21/12/2010
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην οδό
Πανόρμου 2 (Τμήμα ∆ιοικ. Μέριμνας στον 1ο όροφο).
Ο διαγωνισμός θα γίνει σε κανονική διαδικασία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής, στο τεύχος διακηρύξεων ∆ημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στα συνημμένα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω προθεσμίας
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει
να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με το ΦΠΑ
και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα επιπλέον από την ημερομηνία λήξης της
ισχύος των προσφορών.
Προσφορά που η εγγυητική επιστολή της έχει χρόνο ισχύος μικρότερο της
παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α, Β, Γ,
και ∆ ) τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.
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Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης αυτής παρέχονται από την
Υπηρεσία μας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Παρατήματα ( Α, Β, Γ, ΚΑΙ ∆ )
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.Γρ.Υπουργού
2.Γρ.Υφυπουργού
3.Γρ.Γεν.Γραμματέα
4.ΕΟΜΜΕΧ
Ξενίας 16-11528
5.ΤΕΕ
Καραγεώργη Σερβίας 4-10562 Αθήνα
6.Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχανιών
Ξενοφώντος 5-10562 Αθήνα
7.Μέλη της επιτροπής της υπ.αρ………

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.∆.
Τμ.∆ιοικητικής Μέριμνας (3)
Χρ.Αρχείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ.ΑΛΛΑΓΗΣ
-ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

<< ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α >>

ΤΥΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός ∆ημόσιος ∆ιαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα ( από τεχνική και οικονομική
άποψη ) προσφορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

130.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
λοιπών κρατήσεων )
Τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0875 ή

Η ΠΡΟΥΠ/ΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΒΑΡΥΝΕΙ

Τον Προϋπολογισμό ∆ημοσίων Επενδύσεων έργο:
2005ΣΕ07500001
1.Κατά την πληρωμή εργασιών θα γίνει παρακράτηση
φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με το Ν.2198/94
ανεξαρτήτως εάν η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισμού ή του Π∆Ε

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ %

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.Εάν η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού θα υπάρξει επιπλέον κράτηση 3,328%.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή προκειμένου
να καλυφθούν οι ανωτέρω υπέρ του δημοσίου κρατήσεις
θα προσαυξήσει την προσφορά του αναδόχου κατά
3,328%.

Αθήνα : ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ 17
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ένα Έτος

Τρίτη 21/12/2010 και ώρα 10 π.μ.

Υ.Π.Ε.Κ.Α.- ∆/νση Οικονομικού, Πανόρμου 2 (1ος όροφος)
Τμ.∆ιοικητικής Μέριμνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, (στο εξής: η Αναθέτουσα
Αρχή ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν τριάντα
χιλιάδων Ευρώ (130.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης
είναι η συμφερότερη προσφορά. Η ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών φύλαξης
αφορά το κεντρικό κτίριο του Υ.Π.ΕΚ.Α που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Αμαλιάδος
17, για το έτος 2011.
Αναλυτικά, το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας και συνολικά οι υποχρεώσεις του
αναδόχου περιγράφονται στο Παραρτήματα ∆ << ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ >> της
∆ιακήρυξης αυτής.
1.2

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Πανόρμου 2
Αμπελόκηποι
1.3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

21/12/2010

Τρίτη

ΩΡΑ

10:00 π.μ.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής παροχής υπηρεσίας ορίζεται για ένα έτος από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης αυτής , με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
1.4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας είναι εκατόν τριάντα χιλιάδων Ευρώ
( 130.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, συνταγμένη σύμφωνα με το Π.∆.118/2007 θα σταλεί στο
τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Περίληψη της Προκήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές
εφημερίδες , σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ( άρθρο 4 παρ.2 του Π.∆. 118/07 ).
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Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Προκήρυξης
βαρύνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
1.6

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο μέχρι την 21/12/2010, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα στη ∆/νση
Οικονομικού στην οδό Πανόρμου 2 στον 1ο όροφο.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ.. Στις περιπτώσεις που οι αποστελλόμενες
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των παραπάνω δεν λαμβάνονται υπόψη.
1.7

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή
της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier).
Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό βιβλίο τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως
επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε
να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την
περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή
διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της
∆ιακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας, το συνολικό αριθμό σελίδων και
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή και
να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του ∆ιαγωνισμού με
το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου στη διεύθυνση www.minenv.gr.

1.8
ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν 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.∆. 118/2007. Οι πληροφορίες
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες οι ως
άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα
ένστασης δυνάμει του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π.∆. 118/2007.
Μέχρι την ημέρα αυτή μπορούν επίσης να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό ή να την επισκέπτονται μετά από συνεννόηση.
Γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας επί ερωτήσεων των ενδιαφερομένων θα δίνονται μέχρι
και έξι ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, αποκλειστικά και μόνον
μέσω Fax.
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2

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

2.1

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωμα συμμετοχής στο ∆ιαγωνισμό έχουν:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη εμπορικού ή βιομηχανικού ή
βιοτεχνικού επιμελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή.
 Ενώσεις ή κοινοπραξίες, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7
του Π.∆. 118/2007.
 Συνεταιρισμοί.
τα οποία :
- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2.2 και 2.3.
- που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, σε θέματα φύλαξης δημοσίων ή ιδιωτικών
κτιρίων.
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
 Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς
το ∆ημόσιο.
 Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα τουλάχιστον κατά τα τρία τελευταία χρόνια.
 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.


2.2

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή
αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.6 της
παρούσας.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία
συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της
προσφοράς τους οι προσφέροντες :
α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για
κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση ( 1) του εδ.α της παρ.2 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 L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) 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),
iii) 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),
iv) 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),
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v) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
vi) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. 2.2.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 εκπροσώποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. 2.2.α ,
υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση
του
εδ.2.2.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 σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
γ. ∆εν τελούν 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 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 υπό 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).
δ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν 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 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 είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.∆. 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες
αυτές.
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η. δεν 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
κατάθεσης των προσφορών.
θ. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας
έλαβαν γνώση.
ι. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
κ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 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.
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον
οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. 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 ΑΕ, 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.
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με
την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.3

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

2.3.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της
παραγράφου 2.3.6, του παρόντος.
2.3.2 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
2.3.3. Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου,
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.
2.3.4. Το αρμόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκλησηανακοίνωση της Υπηρεσίας.
2.3.5. 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).
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2.3.6. Τα ∆ικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι:
Α.

Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Β.

Α/Α

1.

2.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του με την οποία να πιστοποιείται η
άσκηση του επαγγέλματός του. Από το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο τόσο κατά την ημέρα
διενέργειας του ∆ιαγωνισμού όσο και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆.
60/2007. Επίσης δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα του αγορανομικού κώδικα ή για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
Από το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισμού
όσο και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από
την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και
για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. . Επίσης δεν
έχουν καταδικαστεί για αδικήματα του αγορανομικού κώδικα ή για κάποιο από τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν.
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Α/Α

3.

4.

5.

6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί δεν τελεί σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

Γ.
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς
πολίτες» αντίστοιχα. Επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της σχετικής 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 (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).

1.

2.

- 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.
- 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.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 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.), δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007, ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
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Δ.

Α/Α

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου
Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη
σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό
των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

3.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.

4.

5.

6.

7.

Ε.

Α/Α

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

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).

2.

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των μελών
τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο,
θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική νομοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης
του έργου.

∆ιευκρινίσεις
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή
της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες
τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
Από Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητική αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο
υποψήφιος Ανάδοχος.
Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.
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Η Υπεύθυνη ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου
Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών».
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
2.4 ∆ιευκρινήσεις σχετικά με υποβολή ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης
μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να
“αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου
“∆ικαιολογητικών Συμμετοχής” μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, παρέχοντας διευκρινίσεις
για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν.
2.5 Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία
Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της
ανατεθεί η Παροχή Υπηρεσίας, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
2.6

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Το ποσό της εγγύησης θα πρέπει να
καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Για
το σύνολο του προϋπολογισμού της παρούσης προκήρυξης το ύψος της εγγυητικής
επιστολής είναι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( 6.500,00 €) .
1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος-μέλος της Ε.Ε και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το
δικαίωμα.
2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.
3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το
υπόδειγμα του παραρτήματος.
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία,
αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής
της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 5.1, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που
απορρέει από τη συμμετοχή του στο ∆ιαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Π.∆. 118/07, «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου», οπότε η Εγγύηση
Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση
σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ 150 ημερών τουλάχιστον
από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών του άρθρου 1.6 και
επιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε, με την κατάθεση από τον
διαγωνιζόμενο της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές των υπολοίπων
διαγωνιζομένων (πλην του αναδόχου) θα επιστραφούν αμέσως μετά την υπογραφή του
ιδιωτικού συμφωνητικού. Σε περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο
στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται μετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το
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δικαίωμα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε
διοικητικές προσφυγές.
6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο
ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι
Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει, τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών», Στον φάκελο ∆ικαιολογητικών τοποθετούνται όλα τα
απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2 της παρούσης.
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη.
Επιπρόσθετα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι το προσωπικό είναι
εξειδικευμένο στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης.
Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον
στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις
επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα
κριτήρια αξιολόγησης.
Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιμώνται κατά την αξιολόγησή της. Η
Επιτροπή πάντως δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες των
διαγωνιζόμενων που δηλώνονται με την τεχνική προσφορά τους, προκειμένου να
επαληθεύσει τα δηλούμενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης έναντι αυτών.
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη.
Επισημαίνουμε ότι σε χωριστό κεφάλαιο πρέπει να εξειδικεύονται τα εξής:
α) Ο αριθμός των εργαζομένων
β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας
γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
αυτών των εργαζομένων
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ
115/Α΄/10) στην προσφορά πρέπει να υπολογίζεται εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών.
Η οικονομική προσφορά να αναφέρει το μηνιαίο τίμημα.
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Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
Φάκελος δικαιολογητικών
- Ένα (1) πρωτότυπο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Τεχνική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Οικονομική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
« Ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης για το έτος 2011 του κεντρικού κτιρίου του
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής επί της οδού Αμαλιάδος 17»
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
3 /2010
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
∆/νση Οικονομικού / Τμ. ∆ιοικ. Μέριμνας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
21/12/ 2010

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο
του ∆ιαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η
λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο
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του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας
αυτών με το πρωτότυπο.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, αριθμημένες και δεν πρέπει να φέρουν
ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της Παροχής
Υπηρεσίας και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη ∆ιακήρυξη.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως προς την αρμόδια Επιτροπή
∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού, εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί, τις σχετικές διευκρινίσεις. Σε
αντίθετη περίπτωση η Προσφορά τους θα απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι οι διευκρινίσεις
αποστέλλονται με ευθύνη του Προσφέροντα για την έγκαιρη άφιξή τους.
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο
Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
3.2.1 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους τουλάχιστον για 120
ημέρες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών του άρθρου 1.6
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
Προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη (120) ημερών.
4. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
4.1.1 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισμού, κατά τη
διάρκεια της δημόσιας συνεδρίασης, αποσφραγίζει τους Φακέλους Προσφορών, μονογράφει
εξωτερικά όλους τους επιμέρους Φακέλους, ελέγχει την πληρότητα του περιεχομένου τους
ως προς τον αριθμό των περιλαμβανομένων σε αυτούς επιμέρους Φακέλων, καθώς και την
ορθότητα της συσκευασίας των επιμέρους Φακέλων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της
παρούσας και καταγράφει τις Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα
προβλεπόμενα, οι οποίες και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του ∆ιαγωνισμού.
Σχετική αναφορά θα περιληφθεί στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού.
Κατά την ίδια δημόσια συνεδρίαση, και για τους έγκυρους Φακέλους Προσφορών μόνον,
ανοίγονται οι επί μέρους Φάκελοι ∆ικαιολογητικών, μονογράφονται και καταγράφεται το
περιεχόμενό τους από τα Μέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού/ Αξιολόγησης
των προσφορών του ∆ιαγωνισμού.
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Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας του ∆ιαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών σε
κλειστή, πλέον διαδικασία, και μετά την αποχώρηση των παρευρισκομένων εκπροσώπων
των ∆ιαγωνιζομένων, ελέγχει:


την πληρότητα του Φακέλου ∆ικαιολογητικών.



το δικαίωμα συμμετοχής κάθε Προσφέροντα στη διαδικασία σύμφωνα με το παράρτημα
«Β.2.1 ∆ικαίωμα Συμμετοχής»,



την καταλληλότητα των ∆ικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με το παράρτημα «Β.2.2.
∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»,

Το πρώτο Στάδιο του ∆ιαγωνισμού ολοκληρώνεται με τη σύνταξη από την Επιτροπή
∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισμού του Πρακτικού Ι.
Το Πρακτικό Ι του ∆ιαγωνισμού περιλαμβάνει τα στοιχεία των ∆ιαγωνιζομένων που έχουν
υποβάλλει φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής
∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισμού περί του αποκλεισμού των
∆ιαγωνιζομένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο
∆ιαγωνισμό.
Μετά το Πρακτικό Ι αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία από την Αναθέτουσα Αρχή προς τους
Προσφέροντες, με σχετική Απόφαση.
4.1.2. Μετά την ανακοίνωση της Απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, η Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού/Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισμού ανοίγει τους
Φακέλους Τεχνικών Προσφορών των ∆ιαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν σύμφωνα με
το Πρακτικό Ι και μονογράφει το περιεχόμενο κάθε Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς.
Στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές των ∆ιαγωνιζόμενων
και τις βαθμολογεί σύμφωνα με τα Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης του Παραρτήματος Γ της
παρούσας.
Στο Πρακτικό ΙΙ περιλαμβάνονται οι Πίνακες με τις αναλυτικές βαθμολογίες των
∆ιαγωνιζομένων επί του καθενός Κριτηρίου, την αιτιολόγηση τους και την τελική συνολική
βαθμολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς.
Μετά το Πρακτικό ΙΙ αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία από την Αναθέτουσα Αρχή προς τους
Προσφέροντες, που δεν αποκλείστηκαν σύμφωνα με το Πρακτικό Ι, με σχετική Απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
4.1.3 Μετά την Απόφαση της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται προς τους
∆ιαγωνιζομένους, των οποίων οι Τεχνικές τους Προσφορές δεν απορρίφθηκαν κατά το
προηγούμενο Στάδιο, έγγραφη Πρόσκληση σε δημόσια συνεδρίαση για το άνοιγμα των
Οικονομικών Προσφορών. Η έγγραφη αυτή Πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον δύο (2)
ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας συνεδρίασης.
Κατά την ημέρα και ώρα της δημόσιας συνεδρίασης η Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισμού/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισμού αποσφραγίζει τους Φακέλους
«Οικονομικών Προσφορών» των ∆ιαγωνιζομένων.
Στη συνέχεια η Επιτροπή σε κλειστή διαδικασία ελέγχει το περιεχόμενο των Οικονομικών
Προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό, στον οποίο ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και καταχωρεί στο σχετικό Πρακτικό ΙΙΙ τις τυχόν Οικονομικές
Προσφορές που κρίνει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς
λόγους απόρριψης.
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Επίσης η Επιτροπή υπολογίζει τη σταθμισμένη βαθμολογία και προσδιορίζει την πλέον
συμφέρουσα Προσφορά.
Σε περίπτωση που περισσότερες της μίας Προσφορές λάβουν την ίδια σταθμισμένη
βαθμολογία, ο μειοδότης θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι
προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
Το Στάδιο αυτό του ∆ιαγωνισμού ολοκληρώνεται με την καταγραφή των ενεργειών της
Επιτροπής ∆ιαγωνισμού και της εισήγησής της προς την Προϊσταμένη Αρχή για την ανάθεση
του Έργου, στο Πρακτικό ΙΙΙ.
Μετά την ολοκλήρωσή του Πρακτικού ΙΙΙ αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία από την
Αναθέτουσα Αρχή προς τους Προσφέροντες, που δεν αποκλείστηκαν στο προηγούμενο
Στάδιο, σχετική Απόφαση.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το παράρτημα
<< Β.2.3. >>.
4.2

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται
την απόρριψη της προσφοράς.



Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.



Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα ζητείται
εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η
εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ
μέρους του υποψηφίου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Εάν και μετά την
παροχή των στοιχείων για την επαλήθευση της προσφοράς, οι προσφερόμενες τιμές
κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.




4.3

Επίσης απορρίπτεται η Προσφορά που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον
συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:
α. κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού
β. κατά πράξεων ή παραλήψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορά συμμετοχή
Προσφέροντα στο διαγωνισμό.
γ. κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση για πράξεις ή
παραλήψεις της αναθέτουσας αρχής.
δ. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
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Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και η Υπηρεσία
∆ιενέργειας εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή
οποιουδήποτε Προσφέροντα στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως
προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από
αυτήν, κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της
υποβολή της.
γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος Προσφέρων
έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της,
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό
συλλογικό όργανο και η Υπηρεσία ∆ιενέργειας εκδίδει τη σχετική απόφασή της το
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων.
δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆.
118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο
ενδιαφερόμενος Προσφέρων έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και
των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της
στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και η Υπηρεσία ∆ιενέργειας εκδίδει τη σχετική απόφασή
της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου
προθεσμίας.
Για το παραδεκτό της ένστασης, προσκομίζεται παράβολο σύμφωνα με το άρθρο
15 περίπτωση 6 του Π.∆.118/07.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής
απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με
δική τους φροντίδα.
Ο Προσφέρων μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλλει προσφυγή
για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών,
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.
Επί των προσφυγών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
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4.4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από τεχνοοικονομική άποψη
Προσφοράς. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.
Σε περίπτωση ματαίωσης του ∆ιαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση.
2. Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής
και Αναδόχου.
3. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή
της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού
συμβατικού τιμήματος (12 μήνες ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει δε να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το
υπόδειγμα της παρούσας διακήρυξης.
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική καλή εκτέλεση
του έργου.
5.2

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε δύο μήνες μετά την ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 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, όπως: φορολογική
και ασφαλιστική ενημερότητα, αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ( ΑΠ∆) του ΙΚΑ , κ.λ.π.
Κατά την πληρωμή εργασιών θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με το
άρθρο 24 του Ν.2198/94, ανεξαρτήτως εάν η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού ή τις πιστώσεις του Π∆Ε.
Εάν η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού θα υπάρξει επιπλέον
κράτηση 3,328%. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή προκειμένου να καλυφθούν οι
ανωτέρω υπέρ του δημοσίου κρατήσεις θα προσαυξήσει την προσφορά του αναδόχου κατά
3,328%.
5.3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
Η αξιολόγηση της ποσότητας-ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του αναδόχου θα
γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί με την κατακυρωτική απόφαση.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του
υποχρεώσεις, συντάσσει Πρακτικό μη
παραλαβής των εργασιών που τυχόν δεν
πραγματοποιήθηκαν (αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου που δεν εκτελέστηκε) και
παραπέμπει το θέμα στην αναθέτουσα αρχή (καθώς και την πρότασή της για πιθανές
κυρώσεις προς τον ανάδοχο).
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5.4

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κεντρικού κτίριου του Υπουργείου θα γίνεται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, και όσα θα περιληφθούν στη σύμβαση και τις επί
μέρους εντολές οδηγίες της αρμόδιας επιτροπής.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής συντάξει Πρακτικό μη παραλαβής των εργασιών
που τυχόν δεν πραγματοποιήθηκαν παραπέμπει το θέμα στην αναθέτουσα αρχή.
Η Aναθέτουσα αρχή σε πρώτο στάδιο κάνει γραπτή επίπληξη στον ανάδοχο και σε
περίπτωση που ο ανάδοχος συνεχίζει να μην τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις η
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους
της παρ. 4 του άρθρου 68 του Ν.3863/10 ( ΦΕΚ 115/Α΄/2010 )
Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, πριν την
ημερομηνία λήξεως του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας
ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, ίσης
με το 1/30 της μηνιαίας αμοιβής του.
Αντισυμβατική ενδεικτικά λογίζεται η συμπεριφορά του αναδόχου εφόσον : α) ∆εν
χρησιμοποιεί το αναγκαίο προσωπικό, β) Το προσωπικό του δεν ανταποκρίνεται στις
προϋποθέσεις που η αναθέτουσα αρχή θέτει με την σύμβαση και, γ) Η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών του κρίνεται απαράδεκτη, ελλιπής, κλπ.
5.5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά

με την Επιτροπή παραλαβής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο

οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί
μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή

βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για
την υλοποίηση του συμβατικού έργου.
5.6

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να
μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
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5.7 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές όρους της
διακήρυξης.
1. Αρχικά αξιολογείται κάθε μία από τις προσφορές και η βαθμολογία που θα λάβει σε
καθένα κριτήριο σταθμίζεται με τον προκαθορισμένο συντελεστή βαρύτητας του
αντίστοιχου κριτηρίου (βλ. «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ») και
εξάγεται η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ κάθε προσφοράς (από το άθροισμα βαθμολογίας
κάθε κριτηρίου επί τον Συντελεστή Βαρύτητας του κριτηρίου)
Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή
αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Πρέπει να λεχθεί πάντως ότι εάν κάποια προσφορά δεν κριθεί επαρκής σε
οποιοδήποτε από τα κριτήρια, θεωρείται απορριπτέα ολόκληρη η προσφορά.
2. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των προσφορών, αποσφραγίζονται οι
οικονομικές προσφορές και προσδιορίζεται ο λόγος Λ ως ακολούθως:
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Λ = -------------------------------------------ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της
ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προς τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
α/
α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΕΛ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑ∆Α Α 70%
Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές
40%
της διακήρυξης
Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία της
εταιρείας φύλαξης σε Υπουργεία,
30%
Οργανισμούς του ∆ημοσίου και εταιρείες
του Ιδιωτικού τομέα
ΟΜΑ∆Α Β 30%

3

Συστατικές επιστολές από φορείς που
συνεργάστηκε ο ανάδοχος

20%

4

Πρόσθετες υπηρεσίες ή τεχνικά στοιχεία
που, εκτός διακήρυξης, προτείνονται από
τον ανάδοχο

10%
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ΒΑΘΜΟΛ.

ΣΤΑΘΜΙΣΜ.
ΒΑΘΜΟΛ.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί
μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου, επί την βαθμολογία του.
Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

Στοιχεία απόδειξης των κριτηρίων αξιολόγησης:
Α1: ι) Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας ότι συμφωνεί με το παράρτημα ∆
της προκήρυξης των τεχνικών προδιαγραφών.
ιι) Έγγραφο της εταιρείας με περιγραφή των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
Ιιι) Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας της εταιρείας.
Α2: Η γνώση και εμπειρία αποδεικνύονται προσκομίζοντας αποσπάσματα συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών φύλαξης σε φορείς του ∆ημοσίου και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα
που εκτελεί ή εκτέλεσε την τελευταία τριετία, όπου φαίνεται ο φορέας ανάθεσης, το
αντικείμενο, το τίμημα και η διάρκεια.
Β3: Προσκόμιση πρόσφατων συστατικών επιστολών ή βεβαιώσεις καλής συνεργασίας με
φορείς που είχε συνεργαστεί.
Β4: Προτάσεις για πρόσθετες υπηρεσίες ή τεχνικά μέσα που τυχόν παρέχονται από τον
υποψήφιο, πέρα από αυτά που ζητούνται από την προκήρυξη.
Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω που αποτελούν στοιχεία βαθμολόγησης θα πρέπει
αναλυτικά να περιλαμβάνονται κα να αναλύονται στην Τεχνική Προσφορά προκειμένου να
αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν. Τα στοιχεία που θα προσκομισθούν για απόδειξη
των στοιχείων του πίνακα βαθμολογίας, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόμιμα
επικυρωμένα αντίγραφα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α, ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1. Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης από τον ανάδοχο, θα γίνεται σύμφωνα με τις
παρούσες τεχνικές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών φύλαξης οι οποίες θα
περιλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου και θα τον δεσμεύουν.
2. Η τιμή που θα προσφερθεί θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και πρέπει να
περιλαμβάνει το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % που υπάγονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες
φύλαξης.
3. Ο ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές της
υπηρεσίας και δηλώνει ότι συνέταξε την προσφορά του, αφού προέβη σε αυτοψία του
προς φύλαξη χώρου.
4. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά
υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό
του κατά την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών φύλαξης.
5. Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή
αστυνομικές διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για όλο το
απασχολούμενο προσωπικό στην ανατιθέμενη υπηρεσία και είναι
αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που
ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.
6. Η υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλ. καταβολή των νόμιμων αποδοχών,
οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου,
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π Σε
περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα
καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
7. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ: Οι υπηρεσίες φύλαξης θα παρέχονται στο κτίριο ως εξής:
ΚΤΙΡΙΟ – Ο∆ΟΣ

ΠΡΩΙΝΗ
ΒΑΡ∆ΙΑ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΒΑΡ∆ΙΑ

ΒΡΑ∆ΙΝΗ
ΒΑΡ∆ΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΑΚΩΝ

1

1

4

1

1

3

Α) ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ 17

2

Β) ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ 17

1
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8. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Το προσωπικό που θα απασχολείται θα πρέπει
να τυγχάνει και της έγκρισης της υπηρεσίας. Ειδικότερα η υπηρεσία έχει το δικαίωμα
να ζητήσει εφόσον κρίνει αναγκαίο, απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του εργαζόμενου
ή αντικατάσταση αυτού.
9. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Το προσωπικό θα πρέπει να έχει εκτός από την κατά
νόμο άδεια εργασίας, ήθος 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 κλπ. ,
10. ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Θα είναι ειδική στολή και ενδείξεις για τα καθήκοντα
που εκτελεί.
11. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμμάτος
ανάγκης αντικατάστασης του προσωπικού, αυτή θα γίνεται μόνο από προσωπικό που
ήδη είναι εκπαιδευμένο στη φύλαξη του χώρου και τύχει της έγκρισής της.
12. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ: Οι φύλακες που θα διατεθούν, πρέπει να ελέγχουν και
να καταγράφουν σε ειδικό βιβλίο τα στοιχεία και την ώρα εισόδου – εξόδου των
πολιτών στο κτίριο. Επίσης θα παρακολουθούν από το υπάρχον κλειστό κύκλωμα
τηλεόρασης, τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.
13. Οι φύλακες θα πρέπει να είναι έμπειροι. Απαραίτητη η συνεχής εποπτεία αυτών από
την εταιρεία με ειδικευμένους επόπτες με την ανάλογη προϋπηρεσία. Ο ανάδοχος θα
πρέπει να καταθέσει βιογραφικό σημείωμα του επόπτη του έργου, ο οποίος θα είναι
υπεύθυνος για τους φρουρούς ασφαλείας με συνεχείς ελέγχους.
14. Το προσωπικό ασφαλείας να είναι εφοδιασμένο με σύγχρονο επικοινωνιακό
εξοπλισμό. Είναι επιθυμητό το προσωπικό να είναι εφοδιασμένο με κινητό τηλέφωνο
που θα παρέχεται από την εταιρεία. Θα πρέπει να είναι πάντα σε συνεχή επικοινωνία
με το επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας για την επίλυση κάθε προβλήματος.
15. Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, θα πρέπει να στηρίζεται
στις πιο αυστηρές ∆ιεθνείς προδιαγραφές και να λειτουργεί στα πλαίσια της Ελληνικής
Νομοθεσίας έχοντας άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του κλάδου Ασφάλειας και τάξης.
16. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει τα εξής:




Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας (Ν. 2518/97)
Κατά τον χρόνο εργασίας τους να φέρουν υποχρεωτικά την καθορισμένη
στολή και σχετικό εξοπλισμό της εταιρείας.
Ένα (1) άτομο τουλάχιστον να γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα (για την πρωινή
βάρδια ).

∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. ∆ιατιθέμενα συστήματα ελέγχου: Το Υπουργείο διαθέτει συστήματα ελέγχου τα
οποία υποχρεούται το προσωπικό του Αναδόχου να μάθει να χειρίζεται (κάμερες
κ.λ.π)
2. ∆ιατιθέμενο σύστημα πυρόσβεσης: Το Υπουργείο διαθέτει σύστημα
πυρόσβεσης στον χειρισμό του οποίου το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να
είναι ενήμερο και εκπαιδευμένο.

28

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ (Ι) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Εκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς
Τo Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Ταχ.∆/νση :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........……..
Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των
.....................................................................................................ευρώ υπερ της Εταιρείας
.........................................................................∆/νση.................................................................
.............................................. για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό
της................................................................... για την ........................................................
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ...................... ∆ιακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν
από τη συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ημόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ (ΙΙ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Εκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς
Τo Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Ταχ. ∆/νση :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........……..
Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των
της
...........................................
ευρώ
υπέρ
Εταιρείας.....................................................................................
∆/νση............................................................................................................... για την καλή
εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας
………………………… για την ....................................................................
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν
από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ημόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΘΕΜΑ: Σύμβαση Παροxής Υπηρεσιών Φύλαξης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί της οδού Αμαλιάδος 17,
συνολικού ποσού ............................€
Στην Αθήνα σήμερα την ………………………., στο γραφείο του Τμήματος ∆ιοικητικής
Μέριμνας της ∆ιεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής οι:
1. ……………………………………..

του ΥΠΕKA ως

εκπρόσωπος του Ελληνικού

∆ημοσίου,
2. ………………………………. ως εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………..
(οδός: ………………………………………) που αποκαλούνται για συντομία ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
& ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αντίστοιχα, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Μετά την αριθ. Πρωτ. Οικ. …………………………….. απόφαση κατακύρωσης ανοικτού
διαγωνισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με κριτήριο
τη συμφερότερη προσφορά, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο που αναλαμβάνει με τη
σύμβαση αυτή, υπηρεσίες φύλαξης του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΕΚΑ επί της οδού
Aμαλιάδος 17.
Η τιμή κατακύρωσης είναι: ……………………. ευρώ μηνιαίως
πλέον ΦΠΑ 23% ………………………ευρώ μηνιαίως
-------------------------------------------------ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ……..…………………... ευρώ μηνιαίως
Μηνιαίο σύνολο ……………………..Χ 12 (μήνες ) = …………………..Ετήσιο Σύνολο
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Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης και θα έχει χρόνο ισχύος για ένα έτος.
Μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών είναι δυνατή η παράταση της
σύμβασης για χρονικό διάστημα έως ένα έτος ακόμη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ( Παράρτημα ∆ )
της προκήρυξης (….../2010) καθώς και τις τυχόν επιπλέον υπηρεσίες που παρέχει με την
προσφορά του ο ανάδοχος.
A Ρ Θ Ρ Ο 3Ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την αριθ.
…………………… εγγυητική επιστολή ποσού ………………………………. που εκδόθηκε την
……………………. από την ……………………………..
A Ρ Θ Ρ Ο 4Ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Σε περιπτώσεις που παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στην
εκτέλεση παροχής των από τη σύμβαση προβλεπομένων υπηρεσιών, η επιτροπή
παραλαβής συντάσσει Πρακτικό μη παραλαβής των εργασιών που τυχόν δεν
πραγματοποιήθηκαν (αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου που δεν εκτελέστηκε) και
παραπέμπει το θέμα στην αναθέτουσα αρχή.
Η Αναθέτουσα αρχή σε πρώτο στάδιο κάνει γραπτή επίπληξη στον ανάδοχο και σε
περίπτωση που ο ανάδοχος συνεχίζει να μην τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις η
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους
της παρ.4 του άρθρου 68 του Ν.3863/10.
Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, πριν
την ημερομηνία λήξεως του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας
ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, ίσης
με το 1/30 της μηνιαίας αμοιβής του.
Αντισυμβατική ενδεικτικά λογίζεται η συμπεριφορά του αναδόχου εφόσον : α) ∆εν
χρησιμοποιεί το αναγκαίο προσωπικό, β) Το προσωπικό του δεν ανταποκρίνεται στις
προϋποθέσεις που η αναθέτουσα αρχή θέτει με την σύμβαση και, γ) Η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών του κρίνεται απαράδεκτη, ελλιπής, κλπ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε δύο μήνες, μετά την βεβαίωση
πραγματοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που έχει συσταθεί με την
κατακυρωτική απόφαση αρ. ………………………………
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Κατά τις πληρωμές θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με το Νόμο
2198/94 και θα χορηγείται αντίστοιχη βεβαίωση από τον υπόλογο.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ………………………………...

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3863/10
άρθρο 68 παρ. 2 ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα παρέχει :
α ) Αριθμό εργαζομένων ………………………….
β ) Ημέρες και ώρες εργασίες …………………………………
γ ) Εφαρμογή της Συλλογικής σύμβασης εργασίας ………………….. στην οποία υπάγονται
οι εργαζόμενοι.
δ) Το ποσό των ………………€ που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές
των εργαζομένων.
ε) Το ποσό των ………………€ μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών
Επίσης έχει υποχρέωση για την εφαρμογή των διατάξεων περί εργατικής νομοθεσίας και
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2362/95 όπως τροποποιήθηκε με
το Ν.3871/10 (ΦΕΚ 141/Α΄/10 ), το Ν.2286/95, το άρθρο 68 του Ν.3863/10 και από το Π.∆.
118/07 των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία ανεγνώσθη και βεβαιώθηκε
υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο (2) συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε
απλό φύλλο χαρτιού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
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