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Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 3 / 2017
«ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΣΑΣΙΚΗ ΥΤΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΨΝ
ΚΣΙΡΙΨΝ ΣΟΤ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΣΨΝ ΟΔΨΝ ΥΙΛΕΛΛΗΝΨΝ 13-15 & ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58, ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ 5, ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΠΟΤ ΣΕΓΑΖΟΝΣΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΣΟΤ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.»

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΨΡΑ
ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙAΓΨΝΙΜΟΤ
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΨΔΙΚΟ CPV

ΤΝΟΠΣΙΚΟ
Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ
ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ
( χαμηλότερη τιμό)
Ημερομηνύα : 10/04/2017
Ημϋρα : ΔΕΤΣΕΡΑ
Ώρα : 11:00
Ημερομηνύα : 10/04/2017
Ημϋρα : ΔΕΤΣΕΡΑ
Ώρα : 12:00
ΥΙΛΕΛΛΗΝΨΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ,
1οσ ΟΡΟΥΟ
79714000-2

ΚΨΔΙΚΟ NUTS

EL 303

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΨΡΙ Υ.Π.Α.

60.000,00 €

Κ.Α.Ε.

0439 «Λοιπϋσ Αμοιβϋσ Νομικών Προςώπων που
εκτελούν ειδικϋσ υπηρεςύεσ»
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ΑΠΟΥΑΗ
Σο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμύα Ενιαύο Σαμεύο Επικουρικόσ Αςφϊλιςησ και Εφϊπαξ Παροχών
(Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.) που εδρεύει ςτην Αθόνα, επύ τησ οδού Υιλελλόνων 13-15, Αθόνα και εκπροςωπεύται
νόμιμα από τον κο. Καποτϊ Αθανϊςιο, Διοικητό και Πρόεδρο Δ.. του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
Ϊχοντασ υπόψη:
Α. Σισ διατϊξεισ, όπωσ ιςχύουν:
1. του Ν. 2362/95 (ΥΕΚ 247/Α/1995) «Περύ Δημοςύου Λογιςτικού ελϋγχου των δαπανών του
Κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ»
2. του Ν. 2518/97 (ΥΕΚ 164/Α/97) «Προώποθϋςεισ λειτουργύασ ιδιωτικών επιχειρόςεων
παροχόσ υπηρεςιών αςφαλεύασ. Προςόντα και υποχρεώςεισ του προςωπικού αυτού και
ϊλλεσ διατϊξεισ»
3. του ϊρθ. 68 του Ν 3863/2010 (ΥΕΚ 115/Α/2010) «Νϋο Αςφαλιςτικό ύςτημα και ςυναφεύσ
διατϊξεισ, ρυθμύςεισ ςτισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ»
4. του Ν. 4013/11 (ΥΕΚ 204/Α/2011) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων
υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων – Αντικατϊςταςη
του ϋκτου κεφαλαύου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κώδικασ) – Προπτωχευτικό
διαδικαςύα εξυγύανςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ»
5. του ϊρθ. 26 του Ν. 4024/11 (ΥΕΚ 226/Α/2011) «υνταξιοδοτικϋσ ρυθμύςεισ, ενιαύο
μιςθολόγιο-βαθμολόγιο, εργαςιακό εφεδρεύα και ϊλλεσ διατϊξεισ εφαρμογόσ του
μεςοπρόθεςμου πλαιςύου δημοςιονομικόσ ςτρατηγικόσ 2012−2015»
6. του ϊρθ. 22 του Ν. 4144/2013 (ΥΕΚ 88/Α/2013) «Αντιμετώπιςη τησ παραβατικότητασ
ςτην Κοινωνικό Αςφϊλιςη και ςτην αγορϊ εργαςύασ και λοιπϋσ διατϊξεισ αρμοδιότητασ του
Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ»
7. του Ν. 4281/2014 (ΥΕΚ 160/Α/2014) «Μϋτρα ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ ελληνικόσ
οικονομύασ, οργανωτικϊ θϋματα Τπουργεύου Οικονομικών και ϊλλεσ διατϊξεισ»
8. των ϊρθ. 74-85 και 90 του Ν. 4387/2016 (ΥΕΚ 85/Α/2016) «Ενιαύο ύςτημα Κοινωνικόσ
Αςφϊλειασ - Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού - ςυνταξιοδοτικού ςυςτόματοσ – Ρυθμύςεισ
φορολογύασ ειςοδόματοσ και τυχερών παιγνύων και ϊλλεσ διατϊξεισ»
9. του N. 4412/16 (ΥΕΚ 147/Α/2016) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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Β. Σην υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΥΕΚ 1291 τ. Β΄) Απόφαςη του Τπουργού των
Οικονομικών για αύξηςη και οριςμό ςε ΕΤΡΨ του χρηματικού ποςού του ϊρθ.83 παρ.1 του
Ν. 2362/1995 για τη ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων που αφορούν προμόθεια προώόντων,
παροχό υπηρεςιών ό εκτϋλεςη ϋργων.
Γ. Σην υπ’ αριθ. Υ.80000/55949/14809/30-12-2016 (ΥΕΚ 4288 τ. Β΄) Κ.Τ.Α. «Διϊρθρωςη των
οργανικών μονϊδων του Ενιαύου Σαμεύου Επικουρικόσ Αςφϊλιςησ και Εφϊπαξ Παροχών
(Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.)(Ν.Π.Δ.Δ.)».
Δ. Σην υπ’ αριθ. πρωτ. 26385/24-02-2017 απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του
Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., περύ ςυγκρότηςησ ςυλλογικών οργϊνων.
Ε. Σο με αρ. πρωτ. 23909/21-02-2017 Πρωτογενϋσ αύτημα του τμόματοσ Περιουςύασ, τησ
Διεύθυνςησ Περιουςύασ και Προμηθειών.
Σ.

Σην αριθ. 136 απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. που λόφθηκε κατϊ
την αριθ. 9 τησ 8ησ Μαρτύου 2017 υνεδρύαςησ του και αφορϊ την ϋγκριςη τησ διενϋργειασ
ςυνοπτικού διαγωνιςμού για την ανϊθεςη του ϋργου τησ ςτατικόσ φύλαξησ και επιτόρηςησ,
κτιρύων του ΕΣΕΑΕΠ

Ζ. Σην Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ, με ΑΔΑ: 6ΞΚ446587Η-Χ1Κ ςε βϊροσ του ΚΑΕ 0439, η
οπούα καταχωρόθηκε με α/α 229 ςτο Βιβλύο Εγκρύςεων και Εντολών Πληρωμόσ τησ
Τπηρεςύασ μασ.
Η. Σισ Τπηρεςιακϋσ ανϊγκεσ για φύλαξη/επιτόρηςη κτιρύων του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
υνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ και με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ ςε Ευρώ για το ϋργο τησ
ςτατικόσ φύλαξησ και αςφϊλειασ των κτιρύων του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., επύ των οδών Υιλελλόνων 13-15,
& Ακαδημύασ 58, ςτην Αθόνα και Ευαγγελιςτρύασ 5, ςτην Καλλιθϋα, όπου ςτεγϊζονται
Διευθύνςεισ του Ενιαύου Σαμεύου Επικουρικόσ Αςφϊλιςησ & Εφϊπαξ Παροχών (Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.), για
χρονικό διϊςτημα ενόσ (1) ϋτουσ με δυνατότητα παρϊταςησ τριών (3) μηνών.

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ο Διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςτισ 10/04/2017 ημϋρα Δευτϋρα και ώρα 12:00 ςτο κτύριο επύ τησ
οδού Υιλελλόνων 13-15, Αθόνα, ςτον 1ο όροφο.
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Η προώπολογιςμϋνη δαπϊνη, αφορϊ ςύμβαςη ενόσ (1) ϋτουσ, με δυνατότητα παρϊταςησ
τριών (3) μηνών, ανϋρχεται ςτο ποςό των #60.000,00# € (εξόντα χιλιϊδεσ ευρώ) χωρύσ Υ.Π.Α.,
ότοι, 74.400,00 € (εβδομόντα τεςςϊρων χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ) ςυμπεριλαμβανομϋνου
Υ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439 του τακτικού προώπολογιςμού του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π, με
ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ, κατϊ το οπούο νοεύται η παροχό ςυμπληρωματικών υπηρεςιών
φύλαξησ από την τιμό κατακύρωςησ του διαγωνιςμού ϋωσ του ποςού των #60.000,00# €
(εξόντα χιλιϊδεσ ευρώ) χωρύσ Υ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ
Σο δικαύωμα προαύρεςησ αφορϊ την περύπτωςη που κατακυρωθεύ ο διαγωνιςμόσ με ποςό
χαμηλότερο των εξόντα χιλιϊδων ΕΤΡΨ (€ 60.000,00) πλϋον Υ.Π.Α. και ϋωσ το ύψοσ του ποςού
αυτού. Σο δικαύωμα προαύρεςησ αφορϊ την παροχό υπηρεςιών φύλαξησ (ςε ϊλλα κτύρια
ιδιοκτηςύασ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., ό ενύςχυςη τησ ύδιασ υπϊρχουςασ φύλαξησ κλπ) με τουσ ύδιουσ όρουσ
και προώποθϋςεισ όπωσ αναφϋρονται ςτην παρούςα προκόρυξη και ςτην προσ υπογραφό
ςύμβαςη και ςύμφωνα με τισ υπϊρχουςεσ ανϊγκεσ. Επύςησ αφορϊ οποιαδόποτε περύπτωςη όπου
περιοριςτούν οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ από μεταβολό των προώποθϋςεων κυριότητασ,
μύςθωςησ, εκμύςθωςησ, των ακινότων του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. Σο ποςό που θα απελευθερωθεύ από τον
ωσ ϊνω περιοριςμό, θα περιληφθεύ ςτο ποςό του Δικαιώματοσ Προαύρεςησ.

Ωρθρο 1
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Αντικεύμενο του υπό προκόρυξη ϋργου εύναι η φύλαξη, επιτόρηςη και αςφϊλεια των κτιρύων του
Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π, επύ των οδών Υιλελλόνων 13-15 & Ακαδημύασ 58 ςτην Αθόνα και Ευαγγελιςτρύασ 5
ςτην Καλλιθϋα, για χρονικό διϊςτημα ενόσ (1) ϋτουσ με δυνατότητα παρϊταςησ τριών (3) μηνών,
κϊτω από τουσ ειδικούσ όρουσ, τρόπουσ και προώποθϋςεισ που ορύζονται ςτην παρούςα και ςτο
Παρϊρτημα Α’, το οπούο αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ.
κοπόσ του ϋργου εύναι η προςταςύα των φυςικών προςώπων (υπαλλόλων, ςυναλλαςςομϋνων
κλπ) όςο και η επιτόρηςη και φύλαξη των κινητών και ακινότων περιουςιακών αγαθών και
εγκαταςτϊςεων, των προσ φύλαξη κτιρύων.
τα καθόκοντα του επιβλϋποντα φύλακα θα περιλαμβϊνονται:
• H φυςικό φύλαξη των κτιρύων ςε πενθόμερη βϊςη, ειδικότερα δε:
α) το κτύριο επύ τησ οδού Υιλελλόνων 13-15,ςτην Αθόνα, από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό, και κατϊ
τισ ώρεσ από 06:00π.μ. ϋωσ 21:00μ.μ.
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β) το κτύριο επύ τησ οδού Ακαδημύασ 58 ςτην Αθόνα, από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό, και κατϊ τισ
ώρεσ από 06:30π.μ. ϋωσ 20:30μ.μ.
γ) το κτύριο επύ τησ οδού Ευαγγελιςτρύασ 5 ςτην Καλλιθϋα, από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό, και
κατϊ τισ ώρεσ από 06:30π.μ. ϋωσ 20:30μ.μ.
• Ο ϋλεγχοσ ειςόδου και εξόδου των επιςκεπτών του Σαμεύου.
• Η παροχό πληροφοριών και η κατ’ αρχόν εξυπηρϋτηςη των ςυναλλαςςομϋνων, εκτελώντασ και
χρϋη θυρωρού.
Σα αββατοκύριακα και τισ λοιπϋσ αργύεσ θα λειτουργεύ ςύςτημα ςυναγερμού το οπούο θα εύναι
ςυνδεδεμϋνο με το κϋντρο λόψησ ςημϊτων του Αναδόχου.
Ο Ανϊδοχοσ παρϋχει υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ επιτόρηςησ και προςταςύασ χρηςιμοποιώντασ τον
όδη υπϊρχοντα εξοπλιςμό ςυναγερμού και πυρανύχνευςησ καθώσ και υπηρεςύεσ ϊμεςησ
επϋμβαςησ ςε περύπτωςη επικύνδυνου ό ύποπτου ςυμβϊντοσ (ενεργοπούηςη υπϊρχοντοσ
ςυναγερμού ό ςυςτόματοσ πυρανύχνευςησ λόγω παραβύαςησ θυρών ό παραθύρων, παρϊνομησ
ειςόδου προςώπων, καπνού, φωτιϊσ κλπ)
Σο Σαμεύο διατηρεύ το δικαύωμα οποτεδόποτε κρύνει απαραύτητο να αναθϋςει ςτον Ανϊδοχο τη
φύλαξη οποιουδόποτε κτιρύου τα αββατοκύριακα ό και αργύεσ με ανϊλογη και ςύμφωνα με τισ
ώρεσ απαςχόληςησ του προςωπικού του Αναδόχου αμοιβό, που θα προςδιορύζεται κατϊ τα
οριζόμενα ςτο παρϊρτημα Β’ τησ προκόρυξησ του διαγωνιςμού.
Επύςησ, ο Ανϊδοχοσ θα υποχρεούται να αναλϊβει τη φύλαξη οποιουδόποτε κτιρύου όπου πιθανόν
μεταφερθούν οι υπηρεςύεσ του Σαμεύου με τουσ ύδιουσ όρουσ και προώποθϋςεισ.
Η αναλυτικό περιγραφό του ϋργου, οι υποχρεώςεισ του Αναδόχου και οι ειδικού όροι
αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα Α’ τησ παρούςασ προκόρυξησ.
Οι ςυμμετϋχοντεσ δύνανται να επιςκεφθούν τα ανωτϋρω κτύρια και να επαληθεύςουν με ιδύα
ευθύνη την περιγραφό, ϋκταςη και μορφό των χώρων, προκειμϋνου να ςυντϊξουν την προςφορϊ
τουσ.
Βαςικόσ και απαρϊβατοσ όροσ τησ παρούςασ εύναι η υποχρϋωςη του Αναδόχου για την
απαρϋγκλιτη τόρηςη των διατϊξεων τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, δηλαδό, καταβολό των νομύμων
αποδοχών, οι οπούεσ ςε καμύα περύπτωςη δεν μπορεύ να εύναι κατώτερεσ των προβλεπομϋνων
από την οικεύα Ε, ό όπωσ το καθεςτώσ αυτό ϋχει διαμορφωθεύ με τον Ν. 4093/2012 (ΥΕΚ
222Α) τόρηςη του νομύμου ωραρύου, αςφαλιςτικό κϊλυψη, όροι υγιεινόσ και αςφαλεύασ των
εργαζομϋνων, πρόληψησ επαγγελματικού κινδύνου κ.λ.π. ε κϊθε περύπτωςη που θα διαπιςτωθεύ
παρϊβαςη του παρόντοσ όρου θα καταγγϋλλεται η ςύμβαςη με τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ θα
κηρύςςεται ϋκπτωτοσ.
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Ωρθρο 2
ΓΛΨΑ
Σα ϋγγραφα που απαιτούνται για τη διενϋργεια του διαγωνιςμού και τη ςυμμετοχό ςε αυτόν,
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα.
Συχόν ενςτϊςεισ ό προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.

Ωρθρο 3
ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ϋχουν:
α) Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ ό ςυνεταιριςμού, που αςχολούνται
με το προκηρυςςόμενο αντικεύμενο.
β) Ενώςεισ προμηθευτών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, εφόςον πληρούν τουσ όρουσ που
καθορύζονται από την ιςχύουςα νομοθεςύα.
γ) Κοινοπραξύεσ προμηθευτών.
Οι Ενώςεισ και οι Κοινοπραξύεσ δεν υποχρεώνονται να λαμβϊνουν οριςμϋνη νομικό μορφό
προκειμϋνου να υποβϊλουν την προςφορϊ.
2. Δεν γύνονται δεκτού όςοι εμπύπτουν ςτουσ λόγουσ αποκλειςμού των παρ. 1, 2 και 4 του Ωρθρου
73 του Ν 4412/16, με την επιφύλαξη των παρ. 5-9 του ύδιου Ωρθρου.
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν επιχειρόςεισ παροχόσ υπηρεςιών φύλαξησ και
αςφαλεύασ που αςκούν το ςυγκεκριμϋνο επϊγγελμα βϊςει του Ν. 2518/97 και του Ν.3707/2008
ςτην Ελλϊδα ό ςτην αλλοδαπό και ϋχουν το ανϊλογο προςωπικό που διαθϋτει αντύςτοιχη
εμπειρύα και εύναι εξειδικευμϋνο ςτη φύλαξη κτιρύων.

Ωρθρο 4
ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
1. Όςοι επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό πρϋπει να καταθϋςουν ϋγγραφεσ
προςφορϋσ μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται από τη διακόρυξη. (Δευτϋρα 10/04/2017
μϋχρι 11 π.μ.).
2. Οι προςφορϋσ, ςφραγιςμϋνεσ και με ςαφό αναγραφό των ςτοιχεύων του παραλόπτη και του
ςυγκεκριμϋνου διαγωνιςμού, θα κατατύθενται ςτο Πρωτόκολλο του Σαμεύου, επύ τησ οδού
Υιλελλόνων 13-15, Αθόνα, ςτο ιςόγειο (χωρύσ αριθμό προτεραιότητασ).
3. Οι προςφορϋσ, θα παραδοθούν ςφραγιςμϋνεσ ςτην αρμόδια επιτροπό αξιολόγηςησ, από το
Σμόμα Προμηθειών πριν την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ.
6

ΑΔΑ: 91ΙΤ46587Η-ΛΣ1
4. Οι προςφορϋσ μπορεύ να αποςτϋλλονται ςτην Τπηρεςύα με οποιοδόποτε τρόπο και
παραλαμβϊνονται με απόδειξη, με την απαραύτητη, όμωσ, προώπόθεςη ότι αυτϋσ θα
κατατύθενται ςτην Τπηρεςύα μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα που ορύζει η παρούςα
προκόρυξη.
5. τισ περιπτώςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ό οι ταχυδρομικϊ αποςτελλόμενεσ προςφορϋσ δεν
τηρούν τα οριζόμενα των προηγούμενων παραγρϊφων, δεν λαμβϊνονται υπόψη.
6. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην Τπηρεςύα με οποιοδόποτε τρόπο, μετϊ την οριζόμενη
ςτην παρούςα, ημερομηνύα και ώρα, δεν αποςφραγύζονται και επιςτρϋφονται.
7. το φϊκελο κϊθε προςφορϊσ πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ:
α. Η λϋξη «Προςφορϊ».
β. Ο πλόρησ τύτλοσ τησ αρμόδιασ Τπηρεςύασ που διενεργεύ την προμόθεια.
γ. Ο αριθμόσ τησ διακόρυξησ.
δ. Η ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού.
ε. Σα ςτοιχεύα του αποςτολϋα.

ΠΡΟΥΟΡΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ (Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.)
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 03 / 2017
«ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΣΑΣΙΚΗ ΥΤΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΨΝ ΚΣΙΡΙΨΝ ΣΟΤ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΣΨΝ ΟΔΨΝ ΥΙΛΕΛΛΗΝΨΝ 13-15 &
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58, ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ 5, ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΠΟΤ
ΣΕΓΑΖΟΝΣΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΣΟΤ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.»
8. Η ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των προςφορών θα διενεργηθεύ κατϊ την 12:00
ώρα τησ 10ησ/04/2017 (ημϋρα Δευτϋρα).

Ωρθρο 5
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ
Οι προςφορϋσ πρϋπει να υποβληθούν ςε δύο (2) αντύγραφα που θα τεθούν μϋςα ςτον ύδιο
φϊκελο προςφορϊσ ςφραγιςμϋνο. ε ϋνα από τα δύο αντύγραφα θα αναγρϊφεται η λϋξη
«ΠΡΨΣΟΣΤΠΟ» και αυτό θα εύναι το επικρατϋςτερο του ϊλλου αντιτύπου, ςε περύπτωςη
διαφορϊσ μεταξύ τουσ. Η αρύθμηςη των ςελύδων εύναι υποχρεωτικό.
Εντόσ του φακϋλου τησ κϊθε προςφορϊσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνεται:
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Α. Υϊκελοσ με την ϋνδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ», o οπούοσ θα περιϋχει:
1) Τπεύθυνη δόλωςη, κατϊ τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016, του ν.
1599/1986 (Α’ 75) ωσ προκαταρτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που
εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο οικονομικόσ φορϋασ μϋχρι την
ημϋρα υποβολόσ - αποςτολόσ τησ προςφορϊσ του, πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:
Α) Δεν υπϊρχει ςε βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ
λόγουσ ςύμφωνα με την παρ. 1 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016:
- ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του
οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),
- δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ
(ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ
ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη
νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,
- απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των
οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η
οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
- τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του
υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ
22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ
ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,
- νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ,
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και
του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ
και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα
ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
- παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των
θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του
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υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ιδύωσ:
• ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτϋσ,
• ςτισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ
και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου,
• ςτισ περιπτώςεισ των ατομικών επιχειρόςεων, τα φυςικϊ πρόςωπα,
• ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ.
Β) Εύναι φορολογικϊ και αςφαλιςτικϊ ενόμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του, ςύμφωνα με την
παρ. 2 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Γ) Δεν τελεύ ςε πτώχευςη ό διαδικαςύα εξυγύανςησ, ειδικόσ εκκαθϊριςησ, αναγκαςτικόσ
διαχεύριςησ από εκκαθαριςτό, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό ςε κϊποια από τισ αναφερόμενεσ
περιπτώςεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Δ) Δεν υφύςτανται νομικού περιοριςμού ςτη λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ και δεν του ϋχει επιβληθεύ
η ποινό του αποκλειςμού από διαγωνιςμούσ, με αμετϊκλητη Τπουργικό απόφαςη, η οπούα
βρύςκεται ςε ιςχύ.
Ε) Εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτο οικεύο Επιμελητόριο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 2 του
ϊρθρου 75 του Ν.4412/2016.
Σ) Αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη για την ϋγκαιρη και προςόκουςα προςκόμιςη όλων των
ςχετικών δικαιολογητικών από τα οπούα θα προκύπτουν όςα αναφϋρονται ςτην εν λόγω
υπεύθυνη δόλωςη.
Ζ) Η προςφορϊ του ςυντϊχθηκε ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ Διακόρυξησ τησ οπούασ ϋλαβε
γνώςη αποδεχόμενοσ ανεπιφύλακτα τουσ όρουσ τησ.
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν την Τπεύθυνη
Δόλωςη για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη.
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2) Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςφϋροντοσ ό του υποψηφύου νομικού
προςώπου (ϊρθρο 93 του Ν.4412/2016) κατϊ περύπτωςη:
2α. Ατομικό επιχεύρηςη
• Δόλωςη ϋναρξησ επαγγϋλματοσ ό Πιςτοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
2β. Ομόρρυθμη & Ετερόρρυθμη Εταιρύα (ΟΕ, ΕΕ)
Επικυρωμϋνο αντύγραφο του Καταςτατικού τησ Εταιρύασ και των τροποποιόςεών του ό το
τελευταύο κωδικοποιημϋνο καταςτατικό

με πιςτοπούηςη (ςφραγύδεσ) του αρμόδιου

Πρωτοδικεύου ό Πιςτοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
2γ. Εταιρύα Περιοριςμϋνησ Ευθύνησ (ΕΠΕ)
• Επικυρωμϋνο αντύγραφο του Καταςτατικού τησ Εταιρύασ και των τυχόν τροποποιόςεών του ό
του τελευταύου Κωδικοποιημϋνου Καταςτατικού, με πιςτοπούηςη (ςφραγύδεσ) του αρμόδιου
Πρωτοδικεύου ό Πιςτοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
• Σα ΥΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ, ςτα οπούα δημοςιεύτηκαν οι περιλόψεισ του Καταςτατικού και οι τυχόν
τροποποιόςεισ του.
2δ. Ανώνυμη Εταιρύα (ΑΕ)
• Ιςχύον Καταςτατικό (αρχικό ό κωδικοποιημϋνο με ςφραγύδα τησ Νομαρχύασ και πρόςφατη
ημερομηνύα θεώρηςησ) ό Πιςτοποιητικό τησ Αρμόδιασ Νομαρχύασ για τισ τροποποιόςεισ του
καταςτατικού ό Πιςτοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώσ και τα ΥΕΚ τ.
ΑΕ & ΕΠΕ ςτα οπούα δημοςιεύτηκαν τυχόν τροποποιόςεισ του Καταςτατικού τησ Εταιρύασ, και το
ΥΕΚ δημοςύευςησ τησ τελευταύασ κωδικοπούηςησ
• Σο ΥΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ ςτο οπούο δημοςιεύτηκε η ϊδεια ςύςταςησ τησ εταιρύασ και η ϋγκριςη του
Καταςτατικού τησ.
• Σο ΥΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ που δημοςιεύονται τα ονόματα των μελών του εν ενεργεύα Διοικητικού
υμβουλύου τησ Εταιρύασ.

Εφόςον δεν ϋχει εκδοθεύ το ΥΕΚ προςκομύζεται η ςχετικό

Ανακούνωςη τησ Νομαρχύασ νόμιμα επικυρωμϋνη
• Επικυρωμϋνο αντύγραφο πρακτικού τησ Γενικόσ υνελεύςεωσ των Μετόχων τησ Εταιρύασ, κατϊ
την οπούα εκλϋχτηκαν τα μϋλη του εν ενεργεύα Διοικητικού υμβουλύου τησ Εταιρύασ.
• Επικυρωμϋνο αντύγραφο πρακτικού του Διοικητικού υμβουλύου με το οπούο ςυγκροτόθηκε ςε
ςώμα και αποφαςύςθηκε ο τρόποσ εκπροςώπηςησ τησ Εταιρύασ.
• Νόμιμα επικυρωμϋνα αντύγραφα των προϋδρων Γ. και Δ. που αφορούν παραιτόςεισ
/αντικαταςτϊςεισ μελών (αν ϋχουν λϊβει χώρα) ώςτε να αποτυπώνεται η ςημερινό ςύνθεςη του
Δ. και τα ΥΕΚ δημοςύευςόσ τουσ.
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2ε. Ιδιωτικό Κεφαλαιουχικό Εταιρύα (ΙΚΕ)
• Επικυρωμϋνο αντύγραφο του Καταςτατικού τησ Εταιρύασ και των τυχόν τροποποιόςεών του ό
του τελευταύου Κωδικοποιημϋνου Καταςτατικού, με πιςτοπούηςη (ςφραγύδεσ) του αρμόδιου
Πρωτοδικεύου ό Πιςτοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
• Ϊγγραφα από όπου προκύπτει η ιςχύουςα εκπροςώπηςη τησ εταιρύασ ςε ακριβό αντύγραφα
από το Γ.Ε.ΜΗ.
Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ προμηθευτών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, μαζύ με την
προςφορϊ υποβϊλλουν τα παραπϊνω κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ για κϊθε προμηθευτό που
ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη ό κοινοπραξύα.
3) Επικυρωμϋνο αντύγραφο Αςφαλιςτηρύου υμβολαύου Αςτικόσ ευθύνησ για υπηρεςύεσ
φύλαξησ.
4) Ωδεια Λειτουργύασ του ςυμμετϋχοντοσ, όπωσ προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ του Ν.2518/97
(ΥΕΚ 164 Α') «Προώποθϋςεισ λειτουργύασ ιδιωτικών επιχειρόςεων παροχόσ υπηρεςιών
αςφαλεύασ. Προςόντα και υποχρεώςεισ του προςωπικού αυτού και ϊλλεσ διατϊξεισ» η οπούα θα
εύναι ςε ιςχύ κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού και ϋγκριςη ςτολόσ από την αρμόδια
επιτροπό (περύ ςτολών και ςημαιών) του Τπουργεύου Εθνικόσ Ωμυνασ.
5) Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, εφόςον οι υποψόφιοι ςυμμετϋχουν ςτο διαγωνιςμό με
εκπρόςωπό τουσ (ϊρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Β. φραγιςμϋνοσ φϊκελοσ με την ϋνδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει
το ϋργο με τισ υποχρεώςεισ του Αναδόχου και τουσ ειδικούσ όρουσ, όπωσ περιγρϊφονται ςτο
Παρϊρτημα Α’ τησ παρούςασ προκόρυξησ και τα κϊτωθι τεχνικϊ ςτοιχεύα:
I. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ
1. Προςωπικό φύλαξησ
την ενότητα αυτό ο υποψόφιοσ θα υποβϊλει κατϊςταςη προςωπικού κατ’ ειδικότητα
θεωρημϋνη από αρμόδια Αρχό (Επιθεώρηςη Εργαςύασ). Επιπλϋον η κατϊςταςη θα ςυνοδεύεται
από τα Βιογραφικϊ ημειώματα του προςωπικού που θα εμπλακεύ ςτο ςυγκεκριμϋνο ϋργο καθώσ
και τα αποδεικτικϊ εκπαύδευςόσ τουσ ςτη φύλαξη κτιρύων, την προώπηρεςύα τουσ και την ϊδεια
ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ.
2. Εποπτεύα
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την ενότητα αυτό ο υποψόφιοσ θα περιγρϊψει τη μϋθοδο και τα μϋςα που θα χρηςιμοποιόςει
για την εποπτεύα του προςωπικού αςφαλεύασ για το ςυγκεκριμϋνο ϋργο.
3. Εμπειρύα (τεκμηρύωςη)
την ενότητα αυτό ο υποψόφιοσ θα προςκομύςει τα κϊτωθι προκειμϋνου να αποδεύξει την
εμπειρύα του ςε παρόμοιεσ εργαςύεσ κατϊ την τελευταύα τριετύα:
Τποβολό καταλόγου των ϋργων φύλαξησ που ϋχουν αναληφθεύ κατϊ την προηγούμενη τριετύα,
ςυνοδευόμενο από πιςτοποιητικϊ ορθόσ εκτϋλεςησ των ςημαντικότερων φυλϊξεων τησ
τελευταύασ τριετύασ. Σα πιςτοποιητικϊ θα αναφϋρουν την αναθϋτουςα αρχό (δημόςιοσ φορϋασ ό
ιδιώτησ), το ποςό ανϊληψησ τησ φύλαξησ, το χρόνο διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ και θα
προςδιορύζουν εϊν πραγματοποιόθηκαν και περατώθηκαν κανονικϊ οι φυλϊξεισ. την
περύπτωςη που οι υπηρεςύεσ προςφϋρονται ςτο Δημόςιο Σομϋα, αυτϋσ αποδεικνύονται με
βεβαύωςη τησ αρμόδιασ Τπηρεςύασ. την περύπτωςη που προςφϋρονται ςτον Ιδιωτικό Σομϋα,
αυτϋσ αποδεικνύονται με επύςημα παραςτατικϊ ϋγγραφα παροχόσ υπηρεςιών.
ΙΙ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΧΗ
1.

Αςφαλιςτικό κϊλυψη

την ενότητα αυτό ο κϊθε υποψόφιοσ θα πρϋπει να προςκομύςει πιςτοποιητικό από
Αςφαλιςτικό εταιρεύα ότι ϋχει αςφαλύςει για αςτικό ευθύνη από ϊλλεσ φυλϊξεισ που ϋχει
αναλϊβει η εν λόγω εταιρεύα, ςυνολικϊ και για όλη τη διϊρκεια τησ αςφϊλιςησ για κϊθε φύλαξη
και ότι ςε περύπτωςη που γύνει κατακύρωςη του ϋργου ςτη ςυγκεκριμϋνη υποψόφια, θα καλύψει
την όποια ζημιϊ υποςτεύ το ΕΣΕΑEΠ, καθ’ όλη τη διϊρκεια του ϋργου και ειδικότερα και κϊθε
ζημιϊ ϋναντι τρύτων από την ϊςκηςη των καθηκόντων των φυλϊκων.
2.

Ανταπόκριςη εκτϊκτων περιπτώςεων

την ενότητα αυτό ο υποψόφιοσ θα πρϋπει ν αποδεύξει τη δυνατότητα ανταπόκριςησ τησ
εταιρεύασ ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ, με την υποβολό καταλόγου απ’ όπου θα προκύπτει το
μϋγεθοσ των ϋκτακτων υπηρεςιών που ϋχει αναλϊβει η εταιρεύα τα τελευταύα τρύα (3) ϋτη.
3.

τελϋχωςη – Ανθρώπινο Δυναμικό

την ενότητα αυτό ο υποψόφιοσ θα πρϋπει να υποβϊλει λειτουργικό οργανόγραμμα τησ
εταιρεύασ του με ςύντομη περιγραφό του ϋργου θϋςεων εργαςύασ αυτού
Γ. φραγιςμϋνοσ φϊκελοσ με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», ο οπούοσ θα
περιλαμβϊνει τα εξόσ:
• Σην τιμό ςε ΕΤΡΨ, αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ για κϊθε κτύριο χωριςτϊ. Σο ποςοςτό και το
ποςό του Υ.Π.Α., θα αναγρϊφονται χωριςτϊ.
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• Σα παρακϊτω ςτοιχεύα, (ςύμφωνα με την παρ.1 του ϊρθρου 68 του ν. 3863/2010), ςε
χωριςτό κεφϊλαιο τησ προςφορϊσ:
1. Σον αριθμό των εργαζομϋνων που θα απαςχοληθούν ςτο ϋργο.
2. Σισ ημϋρεσ και τισ ώρεσ εργαςύασ.
3. Ση ςυλλογικό ςύμβαςη εργαςύασ ςτην οπούα τυχόν υπϊγονται οι εργαζόμενοι (να αναφϋρεται
και να επιςυνϊπτεται αντύγραφο)
4. Σο ύψοσ του προώπολογιςμϋνου ποςού, που αφορϊ τισ πϊςησ φύςεωσ νόμιμεσ αποδοχϋσ
αυτών των εργαζομϋνων.
5. Σο ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βϊςη τα προώπολογιςθϋντα ποςϊ.
την προςφορϊ πρϋπει να υπολογύζεται εύλογο ποςοςτό διοικητικού κόςτουσ παροχόσ των
υπηρεςιών, των αναλώςιμων, του εργολαβικού κϋρδουσ και των νόμιμων υπϋρ Δημοςύου και
τρύτων κρατόςεων.
Επιπροςθϋτωσ, πρϋπει να επιςυνϊπτεται αντύγραφο τησ ςυλλογικόσ ςύμβαςησ εργαςύασ ςτην
οπούα τυχόν υπϊγονται οι εργαζόμενοι.
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
α) Προςφορϊ η οπούα δεν δύνει την τιμό ςε ΕΤΡΨ ό η οπούα καθορύζει ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο
νόμιςμα, θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
β) Εφόςον από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, η προςφορϊ θα
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
γ) Προςφορϊ η οπούα θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ τησ τιμόσ, θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη

Ωρθρο 6
ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
1. Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ διαγωνιζόμενουσ επύ εκατόν εύκοςι (120) ημϋρεσ
από την επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. Εϊν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να
παρατεύνουν την ιςχύ των προςφορών τουσ και αποδεχθούν την παρϊταςη, οι προςφορϋσ
τουσ ιςχύουν και τουσ δεςμεύουν και για το επιπλϋον αυτό χρονικό διϊςτημα.
2.

Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακόρυξη,

απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
3. Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφόςον τούτο ζητηθεύ από την
αναθϋτουςα αρχό πριν από τη λόξη τησ, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διϊςτημα ύςο με το
προβλεπόμενο από τη διακόρυξη. Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανωτϊτου ορύου χρόνου
παρϊταςησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, τα

αποτελϋςματα

του διαγωνιςμού υποχρεωτικϊ

ματαιώνονται, εκτόσ εϊν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα ότι η
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ςυνϋχιςη του διαγωνιςμού

εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο

διαγωνιςμό μπορούν να επιλϋξουν, εύτε να παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ, εφόςον τουσ
ζητηθεύ, πριν την πϊροδο του ανωτϋρω ανωτϊτου ορύου, παρϊταςη τησ προςφορϊσ τουσ, εύτε όχι.
την τελευταύα περύπτωςη, η διαδικαςύα του διαγωνιςμού ςυνεχύζεται με όςουσ παρϋτειναν τισ
προςφορϋσ τουσ.

Ωρθρο 7
ΕΝΣΑΕΙ – ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι
πϋντε (5) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορϋα. Για την ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ, η ϋνςταςη υποβϊλλεται μϋχρι
πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών.
Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. H αναθϋτουςα αρχό αποφαςύζει
αιτιολογημϋνα, κατόπιν γνωμοδότηςησ τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ αξιολόγηςησ ενςτϊςεων,
ςύμφωνα με τα οριζόμενα και ςτο ϊρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10)
ημερών, μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ.
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό
παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 127 του ν. 4412/2016. Σο
παρϊβολο αυτό αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο και επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν
η ϋνςταςη γύνει δεκτό.
Η αναθϋτουςα αρχό ματαιώνει ό δύναται να ματαιώςει εν όλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη
διαδικαςύα ανϊθεςησ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016,
μετϊ από γνώμη τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού. Επύςησ, αν διαπιςτωθούν ςφϊλματα
ό παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ από γνώμη του
αρμόδιου οργϊνου, να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το
αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ από το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το
ςφϊλμα ό η παρϊλειψη.

Ωρθρο 8
ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
1. Η προςφερόμενη τιμό θα αναγρϊφεται ςε ευρώ, δεν πρϋπει να υπερβαύνει τισ #60.000,00# €
(εξόντα Φιλιϊδεσ Ευρώ) και θα περιλαμβϊνει τισ νόμιμεσ κρατόςεισ, εκτόσ του αναλογούντα ΥΠΑ.
2. Οι τιμϋσ δεςμεύουν τον ανϊδοχο για όλη την διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ και ςε τυχόν
παρϊταςη αυτόσ.
3. Εφόςον από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, η προςφορϊ
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
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4. Προςφορϊ που δεν δύδει τιμό ςε ευρώ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
5. Εφόςον από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό ό δεν δύδεται
ενιαύα τιμό για όλεσ τισ εργαςύεσ που προκηρύχτηκαν, η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη
ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ.
6. Οι τιμϋσ προςφορϊσ δεν υπόκεινται ςε καμύα αναπροςαρμογό ό αναθεώρηςη για
οποιονδόποτε λόγο ό αιτύα, θα ιςχύουν και θα δεςμεύουν τον προμηθευτό μϋχρι πλόρουσ
εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ. Προςφορϊ, που θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ, απορρύπτεται ωσ
απαρϊδεκτη.
7. την τιμό περιλαμβϊνονται κρατόςεισ υπϋρ τρύτων και ϋξοδα, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη.
8. Επύςησ

ςτισ

προςφορϋσ

πρϋπει

να

αναγρϊφονται

αναλυτικϊ

ςε

ευρώ:

α) η ςυνολικό τιμό προςφορϊσ για τη φύλαξη του προςωπικού και των χώρων του κϊθε
αναφερομϋνου κτιρύου, αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ,
β) ο Υ.Π.Α. επύ τοισ % ςτον οπούο υπϊγεται το ςυνολικό προςφερόμενο ϋργο.

Ωρθρο 9
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
Σο κριτόριο για την κατακύρωςη τησ ανϊθεςησ του ϋργου και την τελικό επιλογό του
προμηθευτό εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ
(χαμηλότερη τιμό).
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται από την αρμόδια επιτροπό που ϋχει οριςθεύ με την
αρ. πρωτ.26385/24-02-2017 απόφαςη του Διοικητό του ΕΣΕΑΕΠ.
Η διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών γύνεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα
ςτο ϊρθρο 100, του ν.4412/2016 και εφαρμοζόμενων κατϊ τα λοιπϊ των κειμϋνων διατϊξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπό καταχωρεύ όςουσ υπϋβαλαν προςφορϋσ, καθώσ και τα υποβληθϋντα
αυτών δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα του ελϋγχου αυτών ςε πρακτικό, το οπούο
υπογρϊφεται από τα μϋλη του οργϊνου.
β) τη ςυνϋχεια το αρμόδιο όργανο προβαύνει ςτην αξιολόγηςη τησ τεχνικόσ προςφορϊσ,
ςύμφωνα με τουσ όρουσ των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ και ςυντϊςςει πρακτικό για την απόρριψη
των τεχνικών προςφορών που δεν γύνονται αποδεκτϋσ και την αποδοχό των τεχνικών
προςφορών με βϊςη το κριτόριο ανϊθεςησ των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ.
γ) Οι κατϊ τα ανωτϋρω ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των προςφορών, μετϊ
την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των λοιπών ςτοιχεύων των προςφορών, αποςφραγύζονται και

15

ΑΔΑ: 91ΙΤ46587Η-ΛΣ1
αυτού με τη ςειρϊ τουσ. Όςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ
επιςτρϋφονται.
Ιςότιμεσ θεωρούνται οι προςφορϋσ με την αυτό ακριβώσ τιμό και που εύναι ςύμφωνεσ με τουσ
όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ διακόρυξησ.
Εφόςον, υπϊρχουν ιςότιμεσ ό ιςοδύναμεσ προςφορϋσ τελικόσ προμηθευτόσ επιλϋγεται ο
μειοδότησ που προκύπτει κατόπιν κλόρωςησ.
Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη, απορρύπτεται ωσ
απαρϊδεκτη, ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ αρμόδιασ επιτροπόσ. Ψσ απαρϊδεκτεσ απορρύπτονται
επύςησ οι προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ από τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ
διακόρυξησ.
δ) Η Επιτροπό Αξιολόγηςησ προβαύνει ςτην αξιολόγηςη των οικονομικών προςφορών και
ςυντϊςςει πρακτικό ςτο οπούο ειςηγεύται αιτιολογημϋνα την αποδοχό ό απόρριψό τουσ, την
κατϊταξη των προςφορών με βϊςη το οριζόμενο με την παρούςα κριτόριο ανϊθεςησ και την
ανϊδειξη του προςωρινού αναδόχου.
Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, η
αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ προθεςμύασ, από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ
πρόςκληςησ.
Κατϊ των ανωτϋρω αποφϊςεων χωρεύ ϋνςταςη/προδικαςτικό προςφυγό.
Μετϊ την παραπϊνω διαδικαςύα ο ςχετικόσ φϊκελοσ του διαγωνιςμού παραδύδεται με απόδειξη
ςτο Σμόμα Προμηθειών, που διενεργεύ το διαγωνιςμό.

Ωρθρο 10
ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ - ΑΝΑΘΕΗ
Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει πρόςκληςη ςτον
προςφϋροντα, ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), και τον
καλεύ να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ, δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ
ειδοπούηςησ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ό αντύγραφα που εκδύδονται, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του
ϊρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74) όλων των ςχετικών δικαιολογητικών που ορύζει ο
ν.4412/2016 για τη μη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του.
Σα εν λόγω δικαιολογητικϊ, υποβϊλλονται από τον προςφϋροντα («προςωρινό ανϊδοχο»),
ηλεκτρονικϊ, ςε μορφό αρχεύων pdf και προςκομύζονται κατϊ περύπτωςη από αυτόν εντόσ τριών
(3) εργϊςιμων ημερών από την ημερομηνύα υποβολόσ τουσ. Όταν υπογρϊφονται από τον ύδιο
φϋρουν ψηφιακό υπογραφό.
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Εϊν ο προμηθευτόσ ςτον οπούο ϋγινε η ανακούνωςη δεν προςόλθε να υπογρϊψει την ςύμβαςη,
κηρύςςεται ϋκπτωτοσ με απόφαςη του Δ.. του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. και με τισ ςυνϋπειεσ που αναφϋρονται
παρακϊτω ςε ςχετικό παρϊγραφο.

Ωρθρο 11
ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το
ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ
αξύασ τησ ςύμβαςησ, εκτόσ ΥΠΑ, και κατατύθεται πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, μαζύ με τα
νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό, πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ'
ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 72, του ν. 4412/2016.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό
όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ϋναντι του αναδόχου.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ
αυτό ειδικότερα ορύζει.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςύνολό τησ, μετϊ τη λόξη τησ ςύμβαςησ και
ύςτερα από την εκκαθϊριςη των τυχόν απαιτόςεων από τουσ δύο ςυμβαλλόμενουσ. Εϊν ςτο
πρωτόκολλο καλόσ εκτϋλεςησ αναφϋρονται παρατηρόςεισ, η επιςτροφό των ωσ ϊνω εγγυόςεων
γύνεται μετϊ την αντιμετώπιςη των παρατηρόςεων.

Ωρθρο 12
ΤΜΒΑΗ
1. Μετϊ την ανακούνωςη κατακύρωςησ ό ανϊθεςησ υπογρϊφεται και από τα δύο ςυμβαλλόμενα
μϋρη η ςύμβαςη.
2. Σο κεύμενο τησ ςύμβαςησ κατιςχύει κϊθε ϊλλου κειμϋνου ςτο οπούο τούτο ςτηρύζεται, όπωσ
προςφορϊ, διακόρυξη και απόφαςη κατακύρωςησ ό ανϊθεςησ, εκτόσ κατϊδηλων ςφαλμϊτων ό
παραδρομών.
3. ε αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ, εφόςον ςυμφωνόςουν προσ τούτο και τα δύο
ςυμβαλλόμενα μϋρη και υπό την προώπόθεςη ότι η τροποπούηςη προβλϋπεται από ςυμβατικό
όρο, μπορεύ να τροποποιεύται η ςύμβαςη, ύςτερα από απόφαςη του Δ.. του ΕΣΕΑΕΠ. Η απόφαςη
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τησ διούκηςησ με την οπούα ςυναινεύ ςτην τροποπούηςη, δύναται να προςβληθεύ από
οποιονδόποτε ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον.
Η ςύμβαςη θεωρεύται ότι εκτελϋςτηκε όταν:
α. Ϊχει περατωθεύ ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παροχόσ υπηρεςιών φύλαξησ.
β. Ϊγινε η αποπληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ.
γ. Εκπληρώθηκαν όλεσ οι ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ και από τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη και
αποδεςμεύθηκαν οι ςχετικϋσ εγγυόςεισ κατϊ τα προβλεπόμενα.

Ωρθρο 13
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ
Η χρονικό διϊρκεια τησ ςύμβαςησ που θα καταρτιςτεύ εύναι για ϋνα (1) ϋτοσ από την υπογραφό
τησ και όχι νωρύτερα από την 01/05/2017 .
Σο

ΕΣΕΑΕΠ ϋχει το δικαύωμα να παρατεύνει τη ςύμβαςη παροχόσ υπηρεςιών που θα

ςυνομολογηθεύ για τρεισ (3) ακόμα μόνεσ μετϊ τη λόξη τησ, με μονομερό δόλωςό του προσ τον
παρϋχοντα υπηρεςύεσ, με τουσ ύδιουσ όρουσ και με το ύδιο μηνιαύο τύμημα.

Ωρθρο 14
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ
Η ςύμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα
ςύναψησ ςύμβαςησ, μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηςησ του αρμοδύου οργϊνου.

Ωρθρο 15
ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να
καταγγεύλει τη ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον:
α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ,
β) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των
υποχρεώςεων που υπϋχει από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει
αναγνωριςτεύ με απόφαςη του Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του
ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ,
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γ) η ςύμβαςη καταγγϋλλεται υποχρεωτικϊ εφόςον ςυντρϋχει η περύπτωςη τησ παρ. 5 ό τησ παρ.
7 του ϊρθρου 68 του ν. 3863/2010.

Ωρθρο 16
ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΚΤΡΨΕΙ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ
1. Ο προμηθευτόσ που δεν θα προςϋλθει μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται, να υπογρϊψει την
ςχετικό ςύμβαςη κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη ό ανϊθεςη που
ϋγινε ςτο όνομϊ του και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, με απόφαςη του Δ.. του
Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
2. Ο ανϊδοχοσ, με την επιφύλαξη τησ ςυνδρομόσ λόγων ανωτϋρασ βύασ, κηρύςςεται υποχρεωτικϊ
ϋκπτωτοσ από την ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, εϊν δεν
εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ, που εύναι ςύμφωνεσ με την ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και εϊν
υπερβεύ υπαύτια τη ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, λαμβανομϋνων υπόψη των
παρατϊςεων.
την περύπτωςη αυτό του κοινοποιεύται ειδικό όχληςη, η οπούα περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη
περιγραφό των ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ αυτόσ, θϋτοντασ προθεςμύα για τη
ςυμμόρφωςό του, η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη των δεκαπϋντε (15) ημερών. Αν η
προθεςμύα που τεθεύ με την ειδικό όχληςη παρϋλθει χωρύσ να ςυμμορφωθεύ, κηρύςςεται
αιτιολογημϋνα ϋκπτωτοσ μϋςα ςε τριϊντα (30) ημϋρεσ από την ϊπρακτη πϊροδο τησ ωσ ϊνω
προθεςμύασ ςυμμόρφωςησ.
τον ανϊδοχο που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την ςύμβαςη, επιβϊλλονται, μετϊ από κλόςη του
για παροχό εξηγόςεων, οι παρακϊτω κυρώςεισ:
α) ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ,
β) αποκλειςμόσ από τη ςυμμετοχό του ςε διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων, ςύμφωνα με
το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016
3. Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ τησ
ςύμβαςησ και μϋχρι λόξησ του χρόνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε, επιβϊλλονται εισ βϊροσ
του ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.
Σο ποςό των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται από/με την αμοιβό του αναδόχου.
Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από την αναθϋτουςα αρχό το δικαύωμα να κηρύξει τον
ανϊδοχο ϋκπτωτο.
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4. ε περύπτωςη μη ςυνεπούσ εκτϋλεςησ μϋρουσ ό όλων των καθημερινών εργαςιών, θα
καταπύπτει αυτοδύκαια υπϋρ του Ε.Σ.Ε.Α.E.Π. ποινικό ρότρα μϋχρι ποςοςτού 4% επύ του
μηνιαύου τιμόματοσ για κϊθε ημϋρα μη ςυνεπούσ εκτϋλεςησ μϋρουσ ό όλων των καθημερινών
εργαςιών και θα παρακρατεύται από το μηνιαύο τύμημα.
5. Σο ΕΣΕΑΕΠ διατηρεύ το δικαύωμα με μονομερό δόλωςό του να κηρύξει τον παρϋχοντα
υπηρεςύεσ ϋκπτωτο, κατϊ την ελεύθερη κρύςη του, από τη ύμβαςη και μϊλιςτα ςε περύπτωςη
αθϋτηςησ, γενικϊ, οποιουδόποτε ςυμβατικού όρου.
6. ε περύπτωςη που ο παρϋχων υπηρεςύεσ κηρυχθεύ ϋκπτωτοσ, καταπύπτει λόγω ποινόσ υπϋρ
του ΕΣΕΑΕΠ το ποςό τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, εκτόσ δε του ποςού τησ
ποινόσ που καταπύπτει, δικαιούται να αξιώςει ςωρευτικϊ και την ανόρθωςη κϊθε ζημύασ του,
κατϊ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ ελληνικόσ νομοθεςύασ.

Ωρθρο 17
ΠΛΗΡΨΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ
Μετϊ την κανονικό, εμπρόθεςμη και προςόκουςα εκτϋλεςη του ϋργου μηνιαύωσ, ο Ανϊδοχοσ
εκδύδει τιμολόγιο για κϊθε κτύριο χωριςτϊ, με το αντύςτοιχο μϋρουσ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η
εξόφληςη κϊθε τιμολογύου γύνεται αφού προςκομιςθούν τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
α) Σιμολόγιο του προμηθευτό,
β) Πρωτόκολλο παραλαβόσ από την αρμόδια Επιτροπό,
γ) Αςφαλιςτικό και φορολογικό ενημερότητα του προμηθευτό
δ) Εντόσ μύασ (1) εβδομϊδοσ, μετϊ την εξόφληςη κϊθε τιμολογύου, ο ανϊδοχοσ δεςμεύεται να
προςκομύςει όλα τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ που προβλϋπονται από το νόμο ςχετικϊ με
την πλόρη εξόφληςη του προςωπικού φύλαξησ που απαςχολεύται ςτα κτύρια του ΕΣΕΑΕΠ.
ε) Αντύγραφο τησ Αναλυτικόσ Περιοδικόσ ∆όλωςησ (Α.Π.∆.) του ΙΚΑ του προηγούµενου µόνα, που
αφορϊ το απαςχολούμενο προςωπικό φύλαξησ ςτα κτύρια του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
Η πληρωμό του αναδόχου θα γύνεται µε χρηματικό ϋνταλμα πληρωμόσ, μετϊ την υπογραφό του
ςχετικού Πρωτοκόλλου Καλόσ Εκτϋλεςησ από την αρµόδια Επιτροπό και την απαραύτητη
προςκόµιςη όλων των νοµύµων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ
κατϊ το χρόνο πληρωµόσ, του καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ
από τισ αρµόδιεσ Τπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο και την πληρωµό.
Πϋραν του ςυμβατικού τιμόματοσ, ο ανϊδοχοσ δε θα ϋχει καμύα απαύτηςη κατϊ του ΕΣΕΑΕΠ για
δαπϊνεσ, τισ οπούεσ πραγματοπούηςε κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου ό εξ αφορμόσ αυτού. Ο
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ανϊδοχοσ θα αναλϊβει την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ θεωρώντασ το ςυμβατικό τύμημα επαρκϋσ,
νόμιμο και εύλογο για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ µετϊ από ςυνολικό ϋρευνα
που θα ϋχει πραγματοποιόςει πριν την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ του. το ςυμβατικό τύμημα
περιλαμβϊνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβϋσ τρύτων, καθώσ και οι δαπϊνεσ του αναδόχου για
την εκτϋλεςη του ϋργου, χωρύσ καμύα περαιτϋρω επιβϊρυνςη του ΕΣΕΑΕΠ.

Toν Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με
την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., την παροχό τησ υπηρεςύασ ςτον τόπο
και με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Ιδύωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ
κρατόςεισ:
α) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και
κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ Τπϋρ τησ Ενιαύασ
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων επιβϊλλεται (ϊρθρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχύει)
β) Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη
φόρου ειςοδόματοσ αξύασ 8% επύ του καθαρού ποςού.

Ωρθρο 18
ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ
Για οποιαδόποτε διαφορϊ προκύψει ωσ προσ τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ και τησ ςύμβαςησ
αρμόδια εύναι τα Δικαςτόρια τησ ϋδρασ τησ Αρχόσ που διενεργεύ την προμόθεια.
Ρητώσ ςυμφωνεύται ότι ςε περύπτωςη ανακηρύξεωσ ωσ μειοδότη φυςικού προςώπου ςε καμύα
περύπτωςη δεν θα θεωρεύται η ςυνδϋουςα τούτο και το ΕΣΕΑΕΠ ςχϋςη, ωσ ςχϋςη εξαρτημϋνησ
εργαςύασ αλλϊ θα πρόκειται για γνόςια μύςθωςη ϋργου.
Κατϊ τα λοιπϊ, ιςχύουν οι διατϊξεισ του Ν.4412/2016 και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ
Κώδικασ, όπωσ ιςχύουν και θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόςπαςτο ςτοιχεύο τησ
παρούςασ διακόρυξησ.

Ωρθρο 19
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
Οι υποψόφιοι μπορούν να ζητόςουν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϋσ µε τα ϋγγραφα του
∆ιαγωνιςμού μϋχρι και ϋξι (6) ημϋρεσ, πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των
προςφορών. Η Αναθϋτουςα Αρχό δεςμεύεται να απαντόςει, το αργότερο τϋςςερισ (4)
ημερολογιακϋσ μϋρεσ, πριν από την καταληκτικό ημερομηνύα που ϋχει οριςτεύ για την υποβολό
των Προςφορών.
21

ΑΔΑ: 91ΙΤ46587Η-ΛΣ1
Κϊθε ςχετικό πληροφορύα δύδεται από το Σμόμα Προμηθειών, τησ Διεύθυνςη Περιουςύασ &
Προμηθειών του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., ςτο κτύριο επύ τησ οδού Υιλελλόνων 13-15, Αθόνα, ςτον 1ο όροφο.
Σηλϋφωνα Επικοινωνύασ 210-3275026, 210-3275032, 210-3275111, 210-3275147, 210-3275146
E-mail: t.prom@eteaep.gov.gr
Η παρούςα προκόρυξη αναρτϊται ςτουσ διαδικτυακούσ ιςτότοπουσ www.diavgeia.gr,
www.eprocurement.gov.gr και www.eteaep.gov.gr.

O ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ
ΕΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
& ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΠΟΣΑ
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Ανόκει ςτην με αριθ. 3/2017 Διακόρυξη τησ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
Αντικεύμενο του υπό προκόρυξη ϋργου εύναι η φύλαξη, επιτόρηςη και αςφϊλεια των κτιρύων του
Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π, επύ των οδών Υιλελλόνων 13-15 & Ακαδημύασ 58 ςτην Αθόνα και Ευαγγελιςτρύασ 5
ςτην Καλλιθϋα., όπου ςτεγϊζονται οι υπηρεςύεσ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
Πιο ςυγκεκριμϋνα:
1.1 Οι υποχρεώςεισ φύλαξησ, επιτόρηςησ και αςφϊλειασ περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο
παρϊρτημα Α΄ τησ παραπϊνω προκόρυξησ τα οπούα αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ
παρούςασ ςύμβαςησ μεταξύ των οπούων:
Η καταγραφό των ςτοιχεύων παντόσ ειςερχόμενου – εξερχόμενου των εγκαταςτϊςεων
και η απομϊκρυνςη ανεπιθύμητων ατόμων (επαύτεσ, διαφημιςτϋσ κ.α.).
Η υποδοχό επιςκεπτών και καθοδόγηςη ανεύρεςησ των αποδεκτών αυτών.
Η εποπτεύα προσ αποφυγό ςτϊθμευςησ οχημϊτων ϋξωθεν των ειςόδων του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
Η εποπτεύα καθαριότητοσ, ευταξύασ εςωτερικών και εξωτερικών χώρων θυρωρεύου.
Ο χειριςμόσ τησ κλειδοθόκησ των εγκαταςτϊςεων.
Η παραλαβό & διϊθεςη του ημερόςιου τύπου, δεμϊτων, αλληλογραφύασ κ.λ.π. εντόσ
θυρωρεύου.
Ο χειριςμόσ των ςυςτημϊτων αςφαλεύασ των εγκαταςτϊςεων.
Ο χειριςμόσ τησ ειςόδου- εξόδου των διευθυντικών ςτελεχών του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
Αφό – ςβϋςη φωτιςμού.
Ο εςωτερικόσ ϋλεγχοσ θα γύνεται κατϊ αύθουςα-γραφεύο. Ο φύλακασ θα ελϋγχει όλεσ τισ
πόρτεσ ανεξαιρϋτωσ, οι οπούεσ πρϋπει να εύναι κλειςτϋσ και αςφαλιςμϋνεσ. ε περύπτωςη
που βρεθούν πόρτεσ ανοικτϋσ ό αναςφϊλιςτεσ, τισ κλειδώνει. Θα ελϋγχει τα παρϊθυρα
και τισ εξόδουσ κινδύνου ςε ότι αφορϊ τισ εγκαταςτϊςεισ ςτο κτύριο.
Όταν εντοπύζονται τυχόν διαρροϋσ ό φθορϋσ εγκαταςτϊςεων, θα ενημερώνει το
ςυντομότερο δυνατό τον οριζόμενο υπεύθυνο του ΕΣΕΑΕΠ.
Ο εξωτερικόσ ϋλεγχοσ θα γύνεται περιμετρικϊ του κτιρύου και των εγκαταςτϊςεων και
ςε όλο το ύψοσ του κτιρύου. Θα εντοπύζει τυχόν διαρροϋσ-φθορϋσ-φώτα αναμμϋνα και θα
ενεργεύ όπωσ ανωτϋρω. ε περύπτωςη βροχόσ ό δυςμενών καιρικών ςυνθηκών θα
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πρϋπει να δύνεται ιδιαύτερη προςοχό για τυχόν ύπαρξη ανοικτών παραθύρων, τα οπούα
θα πρϋπει να αςφαλύζει.
ε περύπτωςη πυρκαγιϊσ, προςπαθεύ να τη ςβόςει χρηςιμοποιώντασ τα υπϊρχοντα
πυροςβεςτικϊ μϋςα. Σαυτόχρονα ειδοποιεύ το Κϋντρο Αςφαλεύασ και την Πυροςβεςτικό
Τπηρεςύα.
ε περύπτωςη διεξαγωγόσ διαφόρων εκδηλώςεων οι φύλακεσ θα ενημερώνονται για
τυχόν επιπλϋον υποχρεώςεισ ό ειδικϋσ εντολϋσ που ιςχύουν.
Η ενημϋρωςη τόςο των αρμοδύων διωκτικών αρχών όςο και των υπευθύνων του
ταμεύου ςε περύπτωςη κακόβουλων ενεργειών ό απόπειρεσ αυτών.
1.2
I.

Προσ εκτϋλεςη τησ φύλαξησ η Ανϊδοχοσ υποχρεούται :
Να διαθϋτει το απαραύτητο προςωπικό το οπούο θα επιτελεύ το ϋργο ωσ εξόσ:
Α) τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ με δύο (2) βϊρδιεσ και ϋνα φρουρό για κϊθε βϊρδια αναλυτικϊ ανϊ
κτύριο ωσ εξόσ:
Για το κτύριο Υιλελλόνων 13-15, ςτην Αθόνα η 1η βϊρδια διαρκεύ από 6.00 π.μ. ϋωσ 13.00
μ.μ. και 2η βϊρδια διαρκεύ από 13.00 μ.μ. ϋωσ 21.00 μ.μ.
Για τα κτύρια Ακαδημύασ 58, ςτην Αθόνα, και Ευαγγελιςτρύασ 5, ςτην Καλλιθϋα, η 1η
βϊρδια διαρκεύ από 6.30 π.μ. ϋωσ 13.30 μ.μ. και η 2η βϊρδια από 13.30 π.μ. ϋωσ 20.30 μ.μ.
Β) τισ μη εργϊςιμεσ ημϋρεσ (αββατοκύριακα και αργύεσ) με παροχό υπηρεςιών κϋντρου
λόψεωσ ςημϊτων ςυναγερμού. Η υπηρεςύα αυτό προώποθϋτει τη ςύνδεςη του
ςυςτόματοσ αςφαλεύασ με το Κϋντρο του Αναδόχου. Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να διαθϋτει
ςτην ϋδρα του κϋντρο λόψησ και επεξεργαςύασ ςημϊτων ςυναγερμού, με ςκοπό να
λαμβϊνει ςόματα ςυναγερμού από τα ςυνδεδεμϋνα με το Κϋντρο κτύρια και να
επεμβαύνει ϊμεςα ςε περύπτωςη επικύνδυνου ό ύποπτου ςυμβϊντοσ (ενεργοπούηςη
υπϊρχοντοσ ςυναγερμού ό ςυςτόματοσ πυρανύχνευςησ λόγω παραβύαςησ θυρών ό
παραθύρων, παρϊνομησ ειςόδου προςώπων, καπνού, φωτιϊσ κλπ). Εφόςον κρύνεται
απαραύτητο, ο Ανϊδοχοσ ειδοποιεύ τισ Αρμόδιεσ Κρατικϋσ Αρχϋσ και τα δηλωθϋντα
εξουςιοδοτημϋνα ϊτομα του Σαμεύου. Σο Κϋντρο πρϋπει να λειτουργεύ ςε 24ωρη βϊςη
όλο το χρόνο, να εύναι εξοπλιςμϋνο με μηχανόματα ςύγχρονησ τεχνολογύασ και
επανδρωμϋνο με ειδικευμϋνουσ χειριςτϋσ.
Γ) το Σαμεύο διατηρεύ το δικαύωμα οποτεδόποτε κρύνει απαραύτητο να αναθϋςει ςτον
ανϊδοχο τη φύλαξη οποιουδόποτε κτιρύου τα αββατοκύριακα ό και αργύεσ με ανϊλογη
και ςύμφωνα με τισ ώρεσ απαςχόληςησ του προςωπικού του αναδόχου, αμοιβό
προςδιοριζόμενησ αυτόσ ςτο παρϊρτημα Β τησ παρούςασ.
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Δ) Η Ανϊδοχοσ θα υποχρεούται να αναλϊβει τη φύλαξη οποιουδόποτε κτιρύου όπου
πιθανόν μεταφερθούν οι υπηρεςύεσ του Σαμεύου με τουσ ύδιουσ όρουσ και προώποθϋςεισ.
Ε) Βαςικόσ και απαρϊβατοσ όροσ τησ παρούςασ εύναι η υποχρϋωςη του Αναδόχου για την
απαρϋγκλιτη τόρηςη των διατϊξεων τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, δηλαδό, καταβολό των
νομύμων αποδοχών, οι οπούεσ ςε καμύα περύπτωςη δεν μπορεύ να εύναι κατώτερεσ των
προβλεπομϋνων από την οικεύα Ε, ό όπωσ το καθεςτώσ αυτό ϋχει διαμορφωθεύ με τον
Ν. 4093/2012 (ΥΕΚ 222Α) τόρηςη του νομύμου ωραρύου, αςφαλιςτικό κϊλυψη, όροι
υγιεινόσ και αςφαλεύασ των εργαζομϋνων, πρόληψησ επαγγελματικού κινδύνου κ.λ.π. ε
κϊθε περύπτωςη που θα διαπιςτωθεύ παρϊβαςη του ανωτϋρω όρου θα καταγγϋλλεται η
ςύμβαςη με τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ θα κηρύςςεται ϋκπτωτοσ.
II.

Να διαθϋτει προςωπικό που θα φϋρει κατϊ την διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών που
προβλϋπονται ςτην παρούςα ςύμβαςη ειδικό ςτολό εργαςύασ με τη φύρμα τησ εταιρεύασ
τυπωμϋνη επύ τησ ενδυμαςύασ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 3707/2008, η οπούα
θα πρϋπει να εύναι πϊντοτε καθαρό και ςε καλό εμφϊνιςη. Ιδιαύτερα όςον αφορϊ τισ
ςχϋςεισ και επαφϋσ του με το προςωπικό που ςτεγϊζεται ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ,
τουσ πελϊτεσ ό οποιουςδόποτε τρύτουσ ό εν γϋνει ςυναλλαςςόμενουσ που ειςϋρχονται
ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, το προςωπικό τησ Αναδόχου οφεύλει να εύναι ιδιαύτερα
ευγενικό, εξυπηρετικό, πρόθυμο και προςεχτικό. Απαγορεύεται κατηγορηματικϊ η
αποδοχό φιλοδωρημϊτων ό οποιονδόποτε ϊλλων ανταλλαγμϊτων εκ μϋρουσ του
προςωπικού φύλαξησ ςε ςχϋςη με τισ υπηρεςύεσ που αυτό υποχρεούται να παρϋχει
ςύμφωνα με το παρόν.

III.

Να ενημερώνει γραπτώσ μηνιαύα το Σαμεύο για τα αξιοςημεύωτα ςυμβϊντα που
προκύπτουν κατϊ την φύλαξη.

IV.

Να ακολουθεύ αποκλειςτικϊ και μόνο τισ οδηγύεσ του Σαμεύου και να το ενημερώνει
ϊμεςα για οτιδόποτε του ζητηθεύ από οποιονδόποτε τρύτο και το οπούο διαφοροποιεύ με
οποιονδόποτε τρόπο την παροχό των υπηρεςιών του ςύμφωνα με την παρούςα. Οι
πρόςθετεσ υπηρεςύεσ επιτρϋπονται μόνο με την ϋγκριςη του αντιπροςώπου του
Σαμεύου, ο οπούοσ πρϋπει να ενημερωθεύ ϊμεςα και όχι μϋςω τρύτου, ακόμα κι αν εύναι
εκπρόςωποσ των «Εγκαταςτϊςεων».

V.

Να εξαςφαλύζει ςτο προςωπικό τησ τισ νόμιμεσ κοινωνικϋσ ειςφορϋσ και τη νόμιμη
αςφϊλιςη επύ τησ αποζημύωςησ για εργατικϊ ατυχόματα και να μεριμνϊ για την
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εφαρμογό των Κανονιςμών που αφορούν την προςταςύα των εργαζομϋνων,
καταβϊλλοντασ ςε αυτούσ τισ αποδοχϋσ που προβλϋπεται από την εθνικό γενικό
ςυλλογικό ςύμβαςη εργαςύασ.
VI.

Να ενημερώνει το Σαμεύο για το προςωπικό που θα απαςχολεύται με την υποβολό
κατϊςταςησ προςωπικού με τα πλόρη ςτοιχεύα ταυτότητοσ ό τησ ϊδειασ εργαςύασ (και
φωτοαντύγραφα αυτών). Επύςησ, ενημϋρωςη πρϋπει να γύνεται ςε περύπτωςη τυχόν
αλλαγών προςωπικού πριν την χρηςιμοπούηςό του.

VII.

Να τηρεύ όλουσ τουσ Ελληνικούσ Νόμουσ τουσ ςχετικούσ με την εργαςύα (εργατικό
Νομοθεςύα) και τισ διατϊξεισ για αμοιβϋσ, ωρϊριο εργαςύασ, κοινωνικών παροχών,
αποζημιώςεων, φόρων κ.λ.π., ευθύνεται δε ϋναντι των ελληνικών αρχών για την τόρηςη
κϊθε υποχρϋωςησ που προκύπτει από αυτϋσ. Επύςησ, υποχρεούται να εκπληρώνει όλεσ
τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτο Δημόςιο για κϊθε τρύτο.

VIII.

Να γνωςτοποιεύ εγγρϊφωσ και εγκαύρωσ ςε κϊθε μϋλοσ του απαςχολούμενου προςωπικού
του, ότι : Ουδεμύα εξϊρτηςη και εργαςιακό ό ϊλλη νόμιμη ςχϋςη ϋχει με το Σαμεύο.

IX.

Να αποκαθιςτϊ αμϋςωσ κϊθε ϋλλειψη και παρϊλειψη ό πλημμελό εργαςύα που θα
παρατηρεύται και γνωςτοποιεύται ς’ αυτόν από το Σαμεύο.

X.

Να χρηςιμοποιεύ αποκλειςτικϊ προςωπικό το οπούο να εύναι αςφαλιςμϋνο, ειδικευμϋνο,
υγιϋσ, ϊριςτο ςτο εύδοσ του. Εγγυϊται ότι δεν θα απαςχολόςει ό θα εκμεταλλευθεύ
ανόλικουσ κϊτω των 15 ετών (ϊρθρα 138 και 182 τησ Διεθνούσ ύμβαςησ Εργαςύασ)

XI.

Να παύρνει όλα τα μϋτρα που πρϋπει για την αςφϊλεια του προςωπικού που απαςχολεύ
για τισ εργαςύεσ του ςτουσ χώρουσ τησ Τπηρεςύασ για την πρόληψη δυςτυχημϊτων ό
ζημιών, ςε οποιαδόποτε πρόςωπα ό πρϊγματα.

XII.

Να τηρεύ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ ςχετικϊ με την αςφϊλεια των εργαζομϋνων και να εύναι
αποκλειςτικό και μόνη υπεύθυνη ϋναντι όλων ποινικϊ, αςτικϊ και διοικητικϊ για κϊθε
ατύχημα που όθελε ςυμβεύ ςτο προςωπικό τησ. Διευκρινύζεται ρητϊ ότι το Σαμεύο δεν ϋχει
καμύα αςτικό ό ποινικό ό οποιαδόποτε ϊλλη ευθύνη για κϊθε αξύωςη εκ μϋρουσ
οιουδόποτε μιςθωτού τησ αναδόχου και η υποχρϋωςη του εξαντλεύται πλόρωσ με την
καταβολό, τησ κατϊ μόνα αμοιβόσ τησ αναδόχου. Σο Σαμεύο απαλλϊςςεται από κϊθε
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ευθύνη και υποχρϋωςη από τυχόν ατύχημα ό από κϊθε ϊλλη αιτύα κατϊ την εκτϋλεςη τησ
παρούςασ ςύμβαςησ.
XIII.

Να αντικαθιςτϊ αμϋςωσ και χωρύσ αντιρρόςεισ και χρονοτριβό κϊθε μϋλοσ του
προςωπικού τησ, το οπούο θα κριθεύ δικαιολογημϋνα από το Σαμεύο ωσ «ακατϊλληλο» για
ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ ό για οποιονδόποτε λόγο, μόλισ ειδοποιηθεύ ςχετικϊ, ϋςτω και
προφορικϊ, από το Σαμεύο. Η Ανϊδοχοσ θα εύναι υπεύθυνη για την αποκατϊςταςη κϊθε
εύδουσ ζημιϊσ ό βλϊβησ που θα προκληθεύ ςτο προςωπικό και ςτουσ χώρουσ φύλαξησ, εφ’
όςον αυτό οφεύλεται ςε υπαιτιότητα των υπαλλόλων τησ αναδόχου εταιρεύασ ό των
εργαςιών τησ.

XIV.

Να επιβλϋπει ανϊ πϊςα ςτιγμό την ικανοποιητικό και πλόρη εκπλόρωςη των
καθηκόντων του Προςωπικού φύλαξησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρόντοσ,
διαθϋτοντασ ειδικό Επόπτη, ο οπούοσ θα επιθεωρεύ τισ Εγκαταςτϊςεισ ανϊ μη τακτϊ
χρονικϊ διαςτόματα και τουλϊχιςτον δύο φορϋσ τον μόνα. Ο Επόπτησ θα εύναι ανϊ
πϊςα ςτιγμό ςτην διϊθεςη του Σαμεύου ό του αρμοδύου υπαλλόλου του προκειμϋνου να
ςυζητϊ μαζύ του για κϊθε ζότημα ςχετικό με την εκτϋλεςη του παρόντοσ και την επύλυςη
κϊθε προβλόματοσ που ανακύπτει, για το οπούο θα πρϋπει ϊμεςα να ενημερώνει το
Σαμεύο.

XV.

Να τηρεύ βιβλύο καλόσ λειτουργύασ

1.3

Απαγορεύεται η αναδοχό από ϊλλο πρόςωπο οποιονδόποτε δικαιωμϊτων τησ Αναδόχου
που θα απορρϋουν από τη ςύμβαςη που θα υπογραφεύ.

1.4

Θα χρηςιμοποιεύται υποχρεωτικϊ προςωπικό τησ Αναδόχου και όχι ϊλλησ εταιρεύασ

1.5

Η Ανϊδοχοσ δεν δύναται να επικαλεςθεύ λόγο ανωτϋρασ βύασ για τη μη εμπρόθεςμη και
ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ ςυμβϊςεωσ εκτϋλεςησ αυτόσ, ούτε δύναται να απαλλαγεύ από
τισ υποχρεώςεισ που τον βαρύνουν από τη ςύμβαςη, εϊν δεν επικαλεςθεύ και αποδεύξει τα
περιςτατικϊ τησ ανωτϋρασ βύασ, εντόσ 15 εργϊςιμων ημερών από τότε που ϋλαβαν χώρα
τα περιςτατικϊ αυτϊ.

1.6

ε περύπτωςη απουςύασ λόγω αςθενεύασ, ϊδειασ ό ατυχόματοσ κ.τ.λ., εφεδρικό προςωπικό
τησ αναδόχου πρϋπει να εύναι διαθϋςιμο για να αναλϊβει υπηρεςύα ϊμεςα.

1.7

Σο προςωπικό τησ Αναδόχου οφεύλει να εύναι εξοπλιςμϋνο με φακό ειδικού τύπου,
ςφυρύχτρα, κινητό τηλϋφωνο και φορητό αςύρματο πομποδϋκτη για ενδοεπικοινωνύα των
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Ο εξοπλιςμόσ καθώσ και τα εν γϋνει τηλεφωνικϊ τϋλη, βαρύνουν την Ανϊδοχο χωρύσ
ευθύνη και υποχρϋωςη τησ υπηρεςύασ.
1.8

Σο προςωπικό τησ Αναδόχου δεν θα φϋρει όπλα, πυρομαχικϊ ό εκρηκτικϋσ ύλεσ, παρϊ
μόνο κατόπιν χορόγηςησ ειδικόσ ϊδειασ ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ του νόμου,
οφεύλει να διαθϋτει την απαραύτητη φυςικό κατϊςταςη, ςωματικό εκπαύδευςη, αντοχό
και ετοιμότητα καθώσ και το απαραύτητο όθοσ, πνευματικό διαύγεια και τρόπουσ ούτωσ
ώςτε να αντεπεξϋρχεται πλόρωσ ςτα καθόκοντϊ του, να παραμϋνει ςε διαρκό
εγρόγορςη καθ' όλη την διϊρκεια τησ βϊρδιασ του και να εύναι ςε θϋςη να αντιμετωπύςει
επιτυχώσ όλα τα ςυμβϊντα που μπορεύ να ανακύψουν. Προσ το ςκοπό αυτό, το
προςωπικό υποχρεούται να μην καταναλώνει αλκοολούχα ποτϊ ό οποιαδόποτε ϊλλη
ουςύα μπορεύ να επηρεϊςει δυςμενώσ τισ ςωματικϋσ ό πνευματικϋσ - διανοητικϋσ
λειτουργύεσ του ανθρώπου, καθ' όλη την διϊρκεια τησ υπηρεςύασ του, και πριν από
αυτόν, για τόςο χρονικό διϊςτημα όςο εύναι απαραύτητο για την πλόρη εξαφϊνιςη κϊθε
επύδραςησ από προηγούμενη κατανϊλωςη των παραπϊνω ουςιών.

1.9

Σο Σαμεύο διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει την αντικατϊςταςη οποιουδόποτε φύλακα
κρύνει τεκμηριωμϋνα ότι δεν καλύπτει τισ ανϊγκεσ φύλαξησ, επιτόρηςησ και αςφϊλειασ.
Σο Σαμεύο διατηρεύ το δικαύωμα να απαιτόςει ανϊ πϊςα ςτιγμό την αντικατϊςταςη
οποιουδόποτε προςώπου θεωρεύ, κατϊ την ελεύθερη κρύςη του, ακατϊλληλο ό όλου του
προςωπικού φύλαξησ, όπωσ αυτό θα ϋχει ανακοινωθεύ ςτον Σαμεύο με την υπογραφό
τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του Επόπτη. Η Ανϊδοχοσ υποχρεούται
να προβεύ ςτην παραπϊνω αντικατϊςταςη αμϋςωσ με την λόψη ςχετικόσ ϋγγραφησ
γνωςτοπούηςησ εκ μϋρουσ του Σαμεύου.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ
ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΗΜΕΡΗΙΑ ΨΡΑ ΕΡΓΑΙΜΗ ΗΜΕΡΑ (ανϊ ϊτομο)
Α/Α
1α
1β

Περιγραφό

Επεξόγηςη

Βαςικό ημερομύςθιο

Βϊςει τησ ιςχύουςασ Ε.Γ...Ε.

Επύδομα ανθυγιεινόσ εργαςύασ –

Ποςοςτό

αν υπϊρχει

1γ

υνολικό ημερομύςθιο

1α + 1β

2

Ψρομύςθιο

1γ * 6/40

3α

Φ-ωρη εργαςύα

Ψρομύςθιο * Φ ώρεσ απαςχόληςησ

3β

Εργϊςιμεσ ημϋρεσ μηνιαύωσ

(52 εβδομϊδεσ * 5 εργ. Ημϋρεσ)/12

3γ

Μηνιαύοσ μιςθόσ Φ-ωρησ εργαςύασ 3α * 3β

4α

Εργοδοτικϋσ ειςφορϋσ (ποςοςτό)

4β

Μηνιαύεσ εργοδοτικϋσ ειςφορϋσ

3γ * 4α

(ποςό)

4γ

υνολικό μηνιαύο κόςτοσ (μικτό)

3γ + 4β

5α

Επύδομα αδεύασ

3α * 13 ημερομύςθια

5β

ΙΚΑ Επιδόματοσ αδεύασ

4α * 5α

5γ
5δ

υνολικό κόςτοσ επιδόματοσ

5α + 5β

αδεύασ
Αναγωγό ςε μόνα επιδόματοσ

5γ 12 μόνεσ

αδεύασ

1γ * (25 ημ. Δ.Φ. + 15 ημ. Δ.Π.) * [1+
6α

Δώρα Πϊςχα και Φριςτουγϋννων

(0,5/12)] * (ώρεσ απαςχόληςησ
ανϊ εβδομϊδα/40)

6β
6γ
6δ
7α

ΙΚΑ Δώρων Πϊςχα και

4α * 6α

Φριςτουγϋννων
υνολικό κόςτοσ Δώρων Πϊςχα &
Φριςτουγ.
Αναγωγό ςε μόνα Δώρων Πϊςχα
& Φριςτουγ.
υνολικό Μηνιαύα Δαπϊνη

6α + 6β
6γ / 12
4γ + 5δ + 6δ

Εργαζόμενου
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υνολικό Ημερόςια Δαπϊνη
7β
7γ
7δ
8
9
10
11

-

7α / 3β

Εργαζόμενου
υνολικό Ετόςια Δαπϊνη

7β * 20ημερομύςθια κανονικόσ

Αντικαταςτϊτη

αδεύασ

Αναγωγό ςε μόνα κόςτουσ

7γ / 12 μόνεσ

Αντικαταςτϊτη
Σελικό υνολικό Μηνιαύα Δαπ.

7α + 7δ

Εργαζόμενου
Κόςτοσ Αςφαλιςτικού

8 / 25 εργατοημϋρεσ

Ημερομιςθύου

6 εργϊςιμεσ ημϋρεσ / 40 ώρεσ

Εργϊςιμεσ ώρεσ ανϊ ημϋρα

εβδομϊδασ

Κόςτοσ εργϊςιμησ ημερόςιασ

9 * 10

ώρασ

ημειώνεται ότι αν υπϊρχουν ςτοιχεύα που πρϋπει να προςτεθούν ό αφαιρεθούν νομύμωσ ο
προςφϋρων μπορεύ να το κϊνει τεκμηριωμϋνα.
Οι επύςημεσ αργύεσ ετηςύωσ εύναι ϋξι (6), ςύμφωνα με το υπ’αρ. 748/05-09-1966 (Α 179)
Βαςιλικό Διϊταγμα.
Ο υπολογιςμόσ των εργϊςιμων ημερών, αββϊτων, Κυριακών και επιςόμων αργιών ςε
τυπικό ϋτοσ, ϋχει ωσ εξόσ:

ΕΣΟ

365 Ημϋρεσ

Καθημερινϋσ/εργϊςιμεσ

255 ημϋρεσ

ϊββατα

52 ημϋρεσ

Κυριακϋσ

52 ημϋρεσ

Επύςημεσ αργύεσ

6 ημϋρεσ

Ο υπολογιςμόσ θα γύνει ςε ωριαύα αναγωγό όπου θα υπολογύζεται το ςυνολικό κόςτοσ των
απαιτούμενων ωρών κϊθε παροχόσ υπηρεςύασ ανϊ μόνα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονομαςύα Σρϊπεζασ……………………….
Κατϊςτημα.......................................
…………………………………………………
(Δ/νση, Οδός/Αριθμός, Τ.Κ., fax)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΗ: …………...…
ΕΤΡΨ: ………………………………….
ΠΡΟ : ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ
Δ/ΝΗ : Υιλελλόνων 13-15, 10557, Αθόνα
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡ. ........……. ΕΤΡΨ ………………….
Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούςα επιςτολό ανϋκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του
ποςού των ..................................... ΕΤΡΨ, υπϋρ τησ εταιρεύασ .................................................................. με Α.Υ.Μ
....................., δ/νςη ............................................................, για την καλό εκτϋλεςη από αυτόν των
όρων τησ με αριθμό ...................... ςύμβαςησ, που υπϋγραψε μαζύ ςασ για το ϋργο τησ ςτατικόσ
φύλαξησ και αςφϊλειασ των κτιρύων του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., επύ των οδών Υιλελλόνων 13-15 &
Ακαδημύασ 58 ςτην Αθόνα και Ευαγγελιςτρύασ 5 ςτην Καλλιθϋα, όπου ςτεγϊζονται
Διευθύνςεισ του Ενιαύου Σαμεύου Επικουρικόσ Αςφϊλιςησ & Εφϊπαξ Παροχών
(Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.), για χρονικό διϊςτημα ενόσ (1) ϋτουσ με δυνατότητα παρϊταςησ τριών (3)
μηνών.
Η παρούςα εγγύηςη καλύπτει μόνο τισ υποχρεώςεισ τησ εν λόγω Επιχεύρηςησ, που
απορρϋουν από την καλό εκτϋλεςη τησ ανωτϋρω ςύμβαςησ καθ’ όλο τον χρόνο ιςχύοσ τησ.
Σο παραπϊνω ποςό τηρούμε ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα
από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςησ μϋςα
ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ.
Αποδεχόμαςτε να παρατεύνουμε την ιςχύ τησ εγγύηςησ ύςτερα από απλό ϋγγραφο τησ Τπηρεςύασ
ςασ, με την προώπόθεςη ότι το ςχετικό αύτημϊ ςασ θα μασ υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα
λόξησ τησ.
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςε πϊγιο τϋλοσ
χαρτοςόμου. Η παρούςα ιςχύει μϋχρι και την …………... και η επιχεύρηςη οφεύλει να την ανανεώνει
ϋωσ την λόξη τησ ύμβαςησ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποςό των εγγυητικών μασ επιςτολών που ϋχουν δοθεύ ςτο
Δημόςιο και τα ΝΠΔΔ ςυνυπολογύζοντασ και το ποςό τησ παρούςασ, δεν υπερβαύνει το όριο των
εγγυόςεων που ϋχει καθοριςθεύ από το Τπουργεύο Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ.
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Αριθ. Πρωτ.:_________________
Ημερομηνύα: _____________ /2017
ΑΔΑ :______________________
ΑΔΑΜ : __________________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ
ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ

ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ
την Αθόνα ςόμερα την

___________, ημϋρα _________ του ϋτουσ 2017 μεταξύ των κϊτωθι

ςυμβαλλομϋνων:
αφενόσ μεν
του Ν.Π.Δ.Δ., ENIAIOY TAMEIOY ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ
(E.T.E.A.Ε.Π.) το οπούο εδρεύει ςτην οδό Υιλελλόνων 13-15, Σ.Κ. 105 57 με Α.Υ.Μ 997422717,
Δ.Ο.Τ Δ΄ Αθηνών, όπωσ εκπροςωπεύται νόμιμα για την υπογραφό τησ παρούςασ από τον κο.
Αθανϊςιο Καποτϊ, Διοικητό και Πρόεδρο Δ, εφεξόσ καλούμενου το «ΣΑΜΕΙΟ»
και αφετϋρου
τησ εταιρεύασ με την επωνυμύα «____________» η οπούα εδρεύει ςτον ___________,

ςτην οδό

___________ Σ.Κ.: __________, με Α.Υ.Μ. ___________ ΔΟΤ __________, που εκπροςωπεύται νόμιμα,
ςύμφωνα με το ςυνημμϋνο ςτην παρούςα καταςτατικό, για την υπογραφό τησ παρούςασ από
______________, εφεξόσ καλούμενη η «ΑΝΑΔΟΦΟ»
Ϊχοντασ υπόψη:
1. Σην υπ’ αρ. _____________ απόφαςη Δ.. του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. ςχετικϊ με τη διενϋργεια ςυνοπτικού
διαγωνιςμού για την ανϊδειξη αναδόχου παροχόσ υπηρεςιών φύλαξησ (CPV:_________) για
χρονικό διϊςτημα_________, προώπολογιζόμενησ δαπϊνησ ______________ ευρώ ϊνευ Υ.Π.Α.,
ότοι ___________ ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. 24%
2. Σην υπ’ αρ. _____________ απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ (ΑΔΑ:__________) ςτον ΚΑΕ ________
3. Σην από _______________ προςφορϊ τησ εταιρεύασ_________________
4. Σην υπ’ αρ. _________________ απόφαςη Δ.. του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. με την οπούα κατακυρώθηκε το
αποτϋλεςμα του διαγωνιςμού ςτην ΑΝΑΔΟΦΟ
5. Σισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016.
ςυμφωνόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ:
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Ωρθρο 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Αντικεύμενο τησ παρούςησ αποτελεύ το ϋργο τησ φύλαξησ, επιτόρηςησ και αςφϊλειασ των
κτιριακών εγκαταςτϊςεων επύ των οδών Υιλελλόνων 13-15 & Ακαδημύασ 58 ςτην Αθόνα και
Ευαγγελιςτρύασ 5 ςτην Καλλιθϋα, όπου ςτεγϊζονται οι υπηρεςύεσ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
1.1
I.

Ειδικότερα :
Να διαθϋτει το απαραύτητο προςωπικό το οπούο θα επιτελεύ το ϋργο ωσ εξόσ:
Α) τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ με δύο (2) βϊρδιεσ και ϋνα φρουρό για κϊθε βϊρδια αναλυτικϊ ανϊ
κτύριο ωσ εξόσ:
Για το κτύριο Υιλελλόνων 13-15, ςτην Αθόνα η 1η βϊρδια διαρκεύ από 6.00 π.μ. ϋωσ
13.00 μ.μ. και 2η βϊρδια διαρκεύ από 13.00 μ.μ. ϋωσ 21.00 μ.μ.
Για τα κτύρια Ακαδημύασ 58, ςτην Αθόνα, και Ευαγγελιςτρύασ 5, ςτην Καλλιθϋα, η 1 η
βϊρδια διαρκεύ από 6.30 π.μ. ϋωσ 13.30 μ.μ. και η 2η βϊρδια από 13.30 π.μ. ϋωσ 20.30
μ.μ.
Β) τισ μη εργϊςιμεσ ημϋρεσ (αββατοκύριακα και αργύεσ) με παροχό υπηρεςιών κϋντρου
λόψεωσ ςημϊτων ςυναγερμού. Η υπηρεςύα αυτό προώποθϋτει τη ςύνδεςη του ςυςτόματοσ
αςφαλεύασ με το Κϋντρο του Αναδόχου. Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να διαθϋτει ςτην ϋδρα του
κϋντρο λόψησ και επεξεργαςύασ ςημϊτων ςυναγερμού, με ςκοπό να λαμβϊνει ςόματα
ςυναγερμού από τα ςυνδεδεμϋνα με το Κϋντρο κτύρια και να επεμβαύνει ϊμεςα ςε
περύπτωςη επικύνδυνου ό ύποπτου ςυμβϊντοσ (ενεργοπούηςη υπϊρχοντοσ ςυναγερμού ό
ςυςτόματοσ πυρανύχνευςησ λόγω παραβύαςησ θυρών ό παραθύρων, παρϊνομησ ειςόδου
προςώπων, καπνού, φωτιϊσ κλπ). Εφόςον κρύνεται απαραύτητο, ο Ανϊδοχοσ ειδοποιεύ τισ
Αρμόδιεσ Κρατικϋσ Αρχϋσ και τα δηλωθϋντα εξουςιοδοτημϋνα ϊτομα του Σαμεύου. Σο
Κϋντρο πρϋπει να λειτουργεύ ςε 24ωρη βϊςη όλο το χρόνο, να εύναι εξοπλιςμϋνο με
μηχανόματα ςύγχρονησ τεχνολογύασ και επανδρωμϋνο με ειδικευμϋνουσ χειριςτϋσ.
Γ) το Σαμεύο διατηρεύ το δικαύωμα οποτεδόποτε κρύνει απαραύτητο να αναθϋςει ςτον
ανϊδοχο τη φύλαξη οποιουδόποτε κτιρύου τα αββατοκύριακα ό και αργύεσ με ανϊλογη και
ςύμφωνα

με

τισ

ώρεσ

απαςχόληςησ

του

προςωπικού

τησ

αναδόχου,

αμοιβό

προςδιοριζόμενησ αυτόσ ςτο παρϊρτημα Β τησ ςύμβαςησ.
Δ) Η Ανϊδοχοσ θα υποχρεούται να αναλϊβει τη φύλαξη οποιουδόποτε κτιρύου όπου πιθανόν
μεταφερθούν οι υπηρεςύεσ του Σαμεύου με τουσ ύδιουσ όρουσ και προώποθϋςεισ.
Ε) Βαςικόσ και απαρϊβατοσ όροσ τησ παρούςασ εύναι η υποχρϋωςη του Αναδόχου για την
απαρϋγκλιτη τόρηςη των διατϊξεων τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, δηλαδό, καταβολό των
νομύμων αποδοχών, οι οπούεσ ςε καμύα περύπτωςη δεν μπορεύ να εύναι κατώτερεσ των
προβλεπομϋνων από την οικεύα Ε, ό όπωσ το καθεςτώσ αυτό ϋχει διαμορφωθεύ με τον Ν.
4093/2012 (ΥΕΚ 222Α) τόρηςη του νομύμου ωραρύου, αςφαλιςτικό κϊλυψη, όροι υγιεινόσ
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και αςφαλεύασ των εργαζομϋνων, πρόληψησ επαγγελματικού κινδύνου κ.λ.π.

ε κϊθε

περύπτωςη που θα διαπιςτωθεύ παρϊβαςη του ανωτϋρω όρου θα καταγγϋλλεται η ςύμβαςη
με τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ θα κηρύςςεται ϋκπτωτοσ.
II.

Να διαθϋτει προςωπικό που θα φϋρει κατϊ την διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών που
προβλϋπονται ςτην παρούςα ςύμβαςη ειδικό ςτολό εργαςύασ με τη φύρμα τησ εταιρεύασ
τυπωμϋνη επύ τησ ενδυμαςύασ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 3707/2008, η οπούα
θα πρϋπει να εύναι πϊντοτε καθαρό και ςε καλό εμφϊνιςη. Ιδιαύτερα όςον αφορϊ τισ
ςχϋςεισ και επαφϋσ του με το προςωπικό που ςτεγϊζεται ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ,
τουσ πελϊτεσ ό οποιουςδόποτε τρύτουσ ό εν γϋνει ςυναλλαςςόμενουσ που ειςϋρχονται
ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, το προςωπικό τησ Αναδόχου οφεύλει να εύναι ιδιαύτερα
ευγενικό, εξυπηρετικό, πρόθυμο και προςεχτικό. Απαγορεύεται κατηγορηματικϊ η
αποδοχό φιλοδωρημϊτων ό οποιονδόποτε ϊλλων ανταλλαγμϊτων εκ μϋρουσ του
προςωπικού φύλαξησ ςε ςχϋςη με τισ υπηρεςύεσ που αυτό υποχρεούται να παρϋχει
ςύμφωνα με το παρόν.

III.

Να ενημερώνει γραπτώσ μηνιαύα το Σαμεύο για τα αξιοςημεύωτα ςυμβϊντα που
προκύπτουν κατϊ την φύλαξη.

IV.

Να ακολουθεύ αποκλειςτικϊ και μόνο τισ οδηγύεσ του Σαμεύου και να το ενημερώνει
ϊμεςα για οτιδόποτε του ζητηθεύ από οποιονδόποτε τρύτο και το οπούο διαφοροποιεύ με
οποιονδόποτε τρόπο την παροχό των υπηρεςιών του ςύμφωνα με την παρούςα. Οι
πρόςθετεσ υπηρεςύεσ επιτρϋπονται μόνο με την ϋγκριςη του αντιπροςώπου του
Σαμεύου, ο οπούοσ πρϋπει να ενημερωθεύ ϊμεςα και όχι μϋςω τρύτου, ακόμα κι αν εύναι
εκπρόςωποσ των «Εγκαταςτϊςεων».

V.

Να εξαςφαλύζει ςτο προςωπικό τησ τισ νόμιμεσ κοινωνικϋσ ειςφορϋσ και τη νόμιμη
αςφϊλιςη επύ τησ αποζημύωςησ για εργατικϊ ατυχόματα και να μεριμνϊ για την
εφαρμογό των Κανονιςμών που αφορούν την προςταςύα των εργαζομϋνων,
καταβϊλλοντασ ςε αυτούσ τισ αποδοχϋσ που προβλϋπεται από την εθνικό γενικό
ςυλλογικό ςύμβαςη εργαςύασ.

VI.

Να ενημερώνει το Σαμεύο για το προςωπικό που θα απαςχολεύται με την υποβολό
κατϊςταςησ προςωπικού με τα πλόρη ςτοιχεύα ταυτότητοσ ό τησ ϊδειασ εργαςύασ (και
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φωτοαντύγραφα αυτών). Επύςησ, ενημϋρωςη πρϋπει να γύνεται ςε περύπτωςη τυχόν
αλλαγών προςωπικού πριν την χρηςιμοπούηςό του.
VII.

Να τηρεύ όλουσ τουσ Ελληνικούσ Νόμουσ τουσ ςχετικούσ με την εργαςύα (εργατικό
Νομοθεςύα) και τισ διατϊξεισ για αμοιβϋσ, ωρϊριο εργαςύασ, κοινωνικών παροχών,
αποζημιώςεων, φόρων κ.λ.π., ευθύνεται δε ϋναντι των ελληνικών αρχών για την τόρηςη
κϊθε υποχρϋωςησ που προκύπτει από αυτϋσ. Επύςησ, υποχρεούται να εκπληρώνει όλεσ
τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτο Δημόςιο για κϊθε τρύτο.

VIII.

Να γνωςτοποιεύ εγγρϊφωσ και εγκαύρωσ ςε κϊθε μϋλοσ του απαςχολούμενου
προςωπικού του, ότι : Ουδεμύα εξϊρτηςη και εργαςιακό ό ϊλλη νόμιμη ςχϋςη ϋχει με το
Σαμεύο.

IX.

Να αποκαθιςτϊ αμϋςωσ κϊθε ϋλλειψη και παρϊλειψη ό πλημμελό εργαςύα που θα
παρατηρεύται και γνωςτοποιεύται ς’ αυτόν από το Σαμεύο.

X.

Να χρηςιμοποιεύ αποκλειςτικϊ προςωπικό το οπούο να εύναι αςφαλιςμϋνο, ειδικευμϋνο,
υγιϋσ, ϊριςτο ςτο εύδοσ του. Εγγυϊται ότι δεν θα απαςχολόςει ό θα εκμεταλλευθεύ
ανόλικουσ κϊτω των 15 ετών (ϊρθρα 138 και 182 τησ Διεθνούσ ύμβαςησ Εργαςύασ)

XI.

Να παύρνει όλα τα μϋτρα που πρϋπει για την αςφϊλεια του προςωπικού που απαςχολεύ
για τισ εργαςύεσ του ςτουσ χώρουσ τησ Τπηρεςύασ για την πρόληψη δυςτυχημϊτων ό
ζημιών, ςε οποιαδόποτε πρόςωπα ό πρϊγματα.

XII.

Να τηρεύ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ ςχετικϊ με την αςφϊλεια των εργαζομϋνων και να εύναι
αποκλειςτικό και μόνη υπεύθυνη ϋναντι όλων ποινικϊ, αςτικϊ και διοικητικϊ για κϊθε
ατύχημα που όθελε ςυμβεύ ςτο προςωπικό τησ. Διευκρινύζεται ρητϊ ότι το Σαμεύο δεν
ϋχει καμύα αςτικό ό ποινικό ό οποιαδόποτε ϊλλη ευθύνη για κϊθε αξύωςη εκ μϋρουσ
οιουδόποτε μιςθωτού τησ αναδόχου και η υποχρϋωςη του εξαντλεύται πλόρωσ με την
καταβολό, τησ κατϊ μόνα αμοιβόσ τησ αναδόχου. Σο Σαμεύο απαλλϊςςεται από κϊθε
ευθύνη και υποχρϋωςη από τυχόν ατύχημα ό από κϊθε ϊλλη αιτύα κατϊ την εκτϋλεςη
τησ παρούςασ ςύμβαςησ.

XIII.

Να αντικαθιςτϊ αμϋςωσ και χωρύσ αντιρρόςεισ και χρονοτριβό κϊθε μϋλοσ του
προςωπικού τησ, το οπούο θα κριθεύ δικαιολογημϋνα από το Σαμεύο ωσ «ακατϊλληλο»
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για ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ ό για οποιονδόποτε λόγο, μόλισ ειδοποιηθεύ ςχετικϊ, ϋςτω
και προφορικϊ, από το Σαμεύο. Η Ανϊδοχοσ θα εύναι υπεύθυνη για την αποκατϊςταςη
κϊθε εύδουσ ζημιϊσ ό βλϊβησ που θα προκληθεύ ςτο προςωπικό και ςτουσ χώρουσ
φύλαξησ, εφ’ όςον αυτό οφεύλεται ςε υπαιτιότητα των υπαλλόλων τησ αναδόχου
εταιρεύασ ό των εργαςιών τησ.
XIV.

Να επιβλϋπει ανϊ πϊςα ςτιγμό την ικανοποιητικό και πλόρη εκπλόρωςη των
καθηκόντων του Προςωπικού φύλαξησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρόντοσ,
διαθϋτοντασ ειδικό Επόπτη, ο οπούοσ θα επιθεωρεύ τισ Εγκαταςτϊςεισ ανϊ μη τακτϊ
χρονικϊ διαςτόματα και τουλϊχιςτον δύο φορϋσ τον μόνα. Ο Επόπτησ θα εύναι ανϊ
πϊςα ςτιγμό ςτην διϊθεςη του Σαμεύου ό του αρμοδύου υπαλλόλου του προκειμϋνου να
ςυζητϊ μαζύ του για κϊθε ζότημα ςχετικό με την εκτϋλεςη του παρόντοσ και την επύλυςη
κϊθε προβλόματοσ που ανακύπτει, για το οπούο θα πρϋπει ϊμεςα να ενημερώνει το
Σαμεύο.

XV.

Να τηρεύ βιβλύο καλόσ λειτουργύασ

1.2

Απαγορεύεται η αναδοχό από ϊλλο πρόςωπο οποιονδόποτε δικαιωμϊτων τησ Αναδόχου
που θα απορρϋουν από τη ςύμβαςη που θα υπογραφεύ.

1.3

Θα χρηςιμοποιεύται υποχρεωτικϊ προςωπικό τησ Αναδόχου και όχι ϊλλησ εταιρεύασ

1.4

Η Ανϊδοχοσ δεν δύναται να επικαλεςθεύ λόγο ανωτϋρασ βύασ για τη μη εμπρόθεςμη και
ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ ςυμβϊςεωσ εκτϋλεςησ αυτόσ, ούτε δύναται να απαλλαγεύ
από τισ υποχρεώςεισ που τον βαρύνουν από τη ςύμβαςη, εϊν δεν επικαλεςθεύ και
αποδεύξει τα περιςτατικϊ τησ ανωτϋρασ βύασ, εντόσ 15 εργϊςιμων ημερών από τότε που
ϋλαβαν χώρα τα περιςτατικϊ αυτϊ.

1.5

ε περύπτωςη απουςύασ λόγω αςθενεύασ, ϊδειασ ό ατυχόματοσ κ.τ.λ., εφεδρικό
προςωπικό τησ αναδόχου πρϋπει να εύναι διαθϋςιμο για να αναλϊβει υπηρεςύα ϊμεςα.

1.6

Σο προςωπικό τησ Αναδόχου οφεύλει να εύναι εξοπλιςμϋνο με φακό ειδικού τύπου,
ςφυρύχτρα, κινητό τηλϋφωνο και φορητό αςύρματο πομποδϋκτη για ενδοεπικοινωνύα
των Ο εξοπλιςμόσ καθώσ και τα εν γϋνει τηλεφωνικϊ τϋλη, βαρύνουν την Ανϊδοχο χωρύσ
ευθύνη και υποχρϋωςη τησ υπηρεςύασ.

1.7

Σο προςωπικό τησ Αναδόχου δεν θα φϋρει όπλα, πυρομαχικϊ ό εκρηκτικϋσ ύλεσ, παρϊ
μόνο κατόπιν χορόγηςησ ειδικόσ ϊδειασ ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ του νόμου,
οφεύλει να διαθϋτει την απαραύτητη φυςικό κατϊςταςη, ςωματικό εκπαύδευςη, αντοχό
και ετοιμότητα καθώσ και το απαραύτητο όθοσ, πνευματικό διαύγεια και τρόπουσ ούτωσ
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ώςτε να αντεπεξϋρχεται πλόρωσ ςτα καθόκοντϊ του, να παραμϋνει ςε διαρκό
εγρόγορςη καθ' όλη την διϊρκεια τησ βϊρδιασ του και να εύναι ςε θϋςη να αντιμετωπύςει
επιτυχώσ όλα τα ςυμβϊντα που μπορεύ να ανακύψουν. Προσ το ςκοπό αυτό, το
προςωπικό υποχρεούται να μην καταναλώνει αλκοολούχα ποτϊ ό οποιαδόποτε ϊλλη
ουςύα μπορεύ να επηρεϊςει δυςμενώσ τισ ςωματικϋσ ό πνευματικϋσ - διανοητικϋσ
λειτουργύεσ του ανθρώπου, καθ' όλη την διϊρκεια τησ υπηρεςύασ του, και πριν από
αυτόν, για τόςο χρονικό διϊςτημα όςο εύναι απαραύτητο για την πλόρη εξαφϊνιςη κϊθε
επύδραςησ από προηγούμενη κατανϊλωςη των παραπϊνω ουςιών.
1.8

Σο Σαμεύο διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει την αντικατϊςταςη οποιουδόποτε φύλακα
κρύνει τεκμηριωμϋνα ότι δεν καλύπτει τισ ανϊγκεσ φύλαξησ, επιτόρηςησ και αςφϊλειασ.

1.9

Σο Σαμεύο διατηρεύ το δικαύωμα να απαιτόςει ανϊ πϊςα ςτιγμό την αντικατϊςταςη
οποιουδόποτε προςώπου θεωρεύ, κατϊ την ελεύθερη κρύςη του, ακατϊλληλο ό όλου του
προςωπικού φύλαξησ, όπωσ αυτό θα ϋχει ανακοινωθεύ ςτον Σαμεύο με την υπογραφό
τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του Επόπτη. Η Ανϊδοχοσ υποχρεούται
να προβεύ ςτην παραπϊνω αντικατϊςταςη αμϋςωσ με την λόψη ςχετικόσ ϋγγραφησ
γνωςτοπούηςησ εκ μϋρουσ του Σαμεύου.
Ωρθρο 2: ΠΛΗΡΨΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ

2.1

Ψσ αντϊλλαγμα για τη παροχό όλων των υπηρεςιών φύλαξησ, επιτόρηςησ και
αςφϊλειασ που προβλϋπονται ςτην παρούςα ςύμβαςη, το Σαμεύο υποχρεούται να
καταβϊλλει προσ την Ανϊδοχο το ποςό των ________________ ευρώ (€) μηνιαύωσ ϊνευ
Υ.Π.Α.,

ότοι

__________________________

ευρώ

ςυμπεριλαμβανομϋνου

ΥΠΑ

24%

Υ.Π.Α.,

ότοι

Αναλυτικϊ:
α)

______________________________

ευρώ

(€)

μηνιαύωσ,

ϊνευ

__________________________ ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24%, ϋναντι εκδόςεωσ από
την Ανϊδοχο του ςχετικού τιμολογύου για τη φύλαξη, επιτόρηςη και αςφϊλεια του
κτιρύου επύ τησ οδού Υιλελλόνων 13-15, ςτην Αθόνα
β)

______________________________

ευρώ

(€)

μηνιαύωσ,

ϊνευ

Υ.Π.Α.,

ότοι

__________________________ ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24%, ϋναντι εκδόςεωσ από
την ΑΝΑΔΟΦΟ του ςχετικού τιμολογύου για τη φύλαξη, επιτόρηςη και αςφϊλεια του
κτιρύου επύ τησ οδού Ακαδημύασ 58, ςτην Αθόνα
γ)

______________________________

ευρώ

(€)

μηνιαύωσ,

ϊνευ

Υ.Π.Α.,

ότοι

__________________________ ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24%, ϋναντι εκδόςεωσ από
την Ανϊδοχο του ςχετικού τιμολογύου για τη φύλαξη, επιτόρηςη και αςφϊλεια του
κτιρύου επύ τησ οδού Ευαγγελιςτρύασ 5, ςτην Καλλιθϋα.
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2.2

υμφωνεύται ρητϊ και ανεπιφύλακτα μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων μερών ότι το εν λόγω
ποςό εύναι εύλογο και δύκαιο, ανταποκρύνεται δε πλόρωσ ςτισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ
δυνϊμει του παρόντοσ.

2.3

Η Ανϊδοχοσ θα εκδύδει ςτο τϋλοσ κϊθε μόνα Σιμολόγιο Παροχόσ Τπηρεςιών, το οπούο θα
εξοφλεύται εντόσ του επόμενου μηνόσ (εκτόσ τα τιμολόγια του πρώτου μόνα, τα οπούα
απαιτούν ϋγκριςη Επιτρόπου και πιθανόν καθυςτερόςει η εξόφληςό τουσ). Με την
εξόφληςη αυτού αποςβϋνεται οποιαδόποτε υποχρϋωςη του Σαμεύου δυνϊμει τησ
παρούςασ ςύμβαςησ. Σο τιμολόγιο ςυνοδεύεται με τα νόμιμα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ
και τα λοιπϊ ςτοιχεύα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την
ιςχύουςα νομοθεςύα για την εξόφληςη τύτλων πληρωμόσ ό την εύςπραξη απαιτόςεων
από το Δημόςιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικϊ φορολογικόσ και αςφαλιςτικόσ
ενημερότητασ κ.λ.π.). Εντόσ μύασ (1) εβδομϊδοσ, μετϊ την εξόφληςη κϊθε τιμολογύου, η
ανϊδοχοσ δεςμεύεται να προςκομύςει όλα τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ που
προβλϋπονται από το νόμο ςχετικϊ με την πλόρη εξόφληςη του προςωπικού
φύλαξησ

που

απαςχολεύται

ςτα

κτύρια

του

ΕΣΕΑΕΠ,

καθώσ

και

αντύγραφο τησ Αναλυτικόσ Περιοδικόσ Δόλωςησ (Α.Π.∆.) του ΙΚΑ του προηγούμενου
μόνα, που αφορϊ το απαςχολούμενο προςωπικό φύλαξησ ςτα κτύρια του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
2.4

Η ανϊδοχοσ βαρύνεται με τισ παρακϊτω νόμιμεσ κρατόςεισ:
ποςοςτό 0,06% υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων βϊςει του Ν.
4013/2011 όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν 4072/2012 ϊρθρο 38 παραγ. 2β & το
Ν. 4146/2013 ϊρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του ϊρθρου 375 «τροποποιούμενεσ
διατϊξεισ», που υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ
αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Η εν λόγω κρϊτηςη υπόκειται ςε
τϋλοσ χαρτοςόμου 3% (πλϋον 20% ειςφορϊσ υπϋρ ΟΓΑ επ' αυτού).
Κατϊ την πληρωμό του τιμόματοσ παρακρατεύται ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδόματοσ
8%.
O Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) επύ τησ αξύασ των τιμολογύων βαρύνει το Σαμεύο.

2.5

Σα ςυμβαλλόμενα μϋρη αναγνωρύζουν και ςυνομολογούν ρητϊ και ανεπιφύλακτα ότι
ςτο παραπϊνω ποςό περιλαμβϊνονται όλεσ ανεξαιρϋτωσ οι αμοιβϋσ του προςωπικού
φύλαξησ με όλεσ τισ ανϊλογεσ πϊςησ φύςεωσ εργοδοτικϋσ ειςφορϋσ, επιδόματα και
προςαυξόςεισ από οποιαδόποτε αιτύα όπωσ ενδεικτικϊ, ειςφορϋσ ΙΚΑ, επιδόματα αδεύασ,
Δώρα Φριςτουγϋννων και Πϊςχα κ.τ.λ.

2.6

Η Ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να εκχωρόςει την απαύτηςό του ςε τρύτον χωρύσ την ϋγγραφη
ςυναύνεςη του Εργοδότη. Ο Εργοδότησ, εϊν δεν ςυναινϋςει εγγρϊφωσ ςτην εκχώρηςη,
ϋχει το δικαύωμα να αρνηθεύ την καταβολό ςε κϊθε τρύτο.
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Ωρθρο 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ
1.1

Σο παρόν ςυμφωνεύται οριςμϋνου χρόνου διϊρκειασ ενόσ ϋτουσ και η ιςχύσ του
αρχύζει _________/2017 και λόγει ______________/2018 με δικαύωμα παρϊταςησ τριών
μηνών (3 μόνεσ) για τα κτύρια επύ των οδών Υιλελλόνων 13-15 & Ακαδημύασ 58, ςτην
Αθόνα και Ευαγγελιςτρύασ 5, ςτην Καλλιθϋα.
Η ιςχύσ του παρόντοσ λόγει κατόπιν καταγγελύασ από οποιοδόποτε από τα
ςυμβαλλόμενα μϋρη, η οπούα κοινοποιεύται με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ τον
αντιςυμβαλλόμενο. Σα αποτελϋςματα τησ καταγγελύασ αρχύζουν μετϊ την πϊροδο
ενόσ μηνόσ από την λόψη τησ και ϋχει ιςχύ μόνο για ςπουδαύο λόγο ςχετιζόμενο με
την εκτϋλεςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων.

1.2

H ιςχύσ του παρόντοσ λόγει επύςησ, αυτομϊτωσ ςε περύπτωςη λόξησ τησ ευθύνησ του
ΣΑΜΕΙΟΤ για τισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, αντικεύμενο το οπούο δεν μπορεύ να
αναλϊβει η ΑΝΑΔΟΦΟ.

1.3

ε περύπτωςη υπαύτιασ παρϊβαςησ οποιαςδόποτε από τισ διατϊξεισ του παρόντοσ
που θεωρούνται όλεσ ουςιώδεισ, το μη υπαύτιο ςυμβαλλόμενο μϋροσ δικαιούται να
καταγγεύλει γραπτώσ την παρούςα με ϊμεςη ιςχύ με ςυςτημϋνη επιςτολό του προσ
τον αντιςυμβαλλόμενο, χωρύσ να αποκλεύεται οποιαδόποτε περαιτϋρω ευθύνη του
υπαιτύου προσ αποζημύωςη.
Ωρθρο 4: ΕΤΘΤΝΗ

Η Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αποζημιώςει πλόρωσ τον ΠΕΛΑΣΗ για οποιαδόποτε ζημιϊ
προκληθεύ ςτον τελευταύο η οπούα οφεύλεται ςε δόλο ό βαρεύα αμϋλεια εύτε του ΑΝΑΔΟΦΟΤ εύτε
του προςωπικού φύλαξησ η οπούα αποδειχτεύ. Οι ωσ ϊνω υπηρεςύεσ καλύπτονται δια αςτικόσ
ευθύνησ μϋχρι του ποςού των 10.000.0000,00 € (δϋκα εκατομμυρύων ευρώ) για όλη την
περύοδο αςφϊλιςησ, για όλεσ τισ περιπτώςεισ όπωσ προκύπτει από το υπ’ αριθμ.
_______________________ αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο τησ Αναδόχου με την εταιρεύα _____________
Ανώνυμη Αςφαλιςτικό Εταιρεύα Ζημιών, το οπούο λόγει την ____________________ και ωσ εκ τούτου
οφεύλει η ανϊδοχοσ να προςκομύςει ςτο Σαμεύο ανανϋωςη του ωσ ϊνω αςφαλιςτηρύου
ςυμβολαύου με λόξη αυτού.
Διευκρινύζεται ότι, υφύςταται Αςτικό Ευθύνη για τυχόν ζημιϋσ που θα προκληθούν από
υπαύτιεσ πρϊξεισ ό παραλεύψεισ του προςωπικού που θα διαθϋτει η Ανϊδοχοσ κατϊ την
διϊρκεια τησ φύλαξησ, επιτόρηςησ και αςφϊλειασ.
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Ωρθρο 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι ςυμβαλλόμενοι αναγνωρύζουν και ςυνομολογούν ότι τόςο το προςωπικό φύλαξησ
όςο και ο επόπτησ και κϊθε εν γϋνει πρόςωπο το οπούο χρηςιμοποιεύ η Ανϊδοχοσ για την
εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του δυνϊμει του παρόντοσ, δεν αποτελούν προςωπικό
του Σαμεύου ούτε και ςυνδϋονται με καμύα απολύτωσ ϋμμονη ςχϋςη με αυτόν. Σα
παραπϊνω πρόςωπα απαςχολούνται αποκλειςτικϊ από την Ανϊδοχο, ο οπούοσ εύναι και
ο μόνοσ υπεύθυνοσ ϋναντι αυτών για οποιαδόποτε αιτύα.
2. Όλα τα γεγονότα που αφορούν την εκτϋλεςη του ϋργου τησ φύλαξησ, επιτόρηςησ και
αςφϊλειασ καταγρϊφονται ςε ειδικϊ δελτύα αναφορών και παραδύδονται όλα
ανεξαιρϋτωσ ςτο Σμόμα Προμηθειών του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
3. Σο προςωπικό τησ Αναδόχου ωσ προσ το λειτουργικό ςκϋλοσ κατϊ την διϊρκεια ιςχύοσ
τησ μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων ςύμβαςησ ςυνεργαςύασ όςο και κατϊ την διϊρκεια τησ
εκτϋλεςησ των εργαςιών φύλαξησ, επιτόρηςησ και αςφϊλειασ υποχρεούται να
ακολουθεύ τισ εκϊςτοτε εκδιδόμενεσ οδηγύεσ & τα προβλεπόμενα από τον Τπαλληλικό
Κώδικα που διϋπει το Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
4. ύνδεςμοι ςυνεργαςύασ προσ την τόρηςη τησ παρούςασ πολιτικόσ μεταξύ των
ςυμβαλλομϋνων εταιριών ορύζονται οι κ.κ. ________________ και ______________________ του
Σαμεύου και οι κ.κ. _______________________ τησ Αναδόχου .
5. Η Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη κατόπιν ςχετικόσ τηλεφωνικόσ ειδοπούηςησ
με την χρόςη ιδύων μϋςων (ατόμου και αυτοκινότου) να παρϊςχει κϊθε δυνατό βοόθεια
για την αντιμετώπιςη ϋκτακτησ ανϊγκησ ςε θϋματα Τγιεινόσ & Αςφϊλειασ του
προςωπικού του Σαμεύου (π.χ. μεταφορϊ τραυματύα ό αςθενούσ εργαζομϋνου) αν και
εφόςον υπϊρχει η δυνατότητα από την Ανϊδοχο την παρούςα ςτιγμό και ουδεμύα
ευθύνη φϋρει ςε περύπτωςη που δεν υπϊρχει δυνατότητα μεταφορϊσ του.
6. Η Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να διαθϋτει Κϋντρο Λόψεωσ ημϊτων 24ωρου λειτουργύασ
μϋςω του οπούου όταν πρόκειται για κακόβουλη εξωτερικό ενϋργεια θα πρϋπει να
επιλαμβϊνονται αναλόγωσ για την ϋγκαιρη ειδοπούηςη των αρμόδιων αρχών. Επύςησ, το
προςωπικό τησ Αναδόχου θα φροντύζει για την απομϊκρυνςη τυχόν ταραχοποιών από
τουσ χώρουσ των γραφεύων του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. χρηςιμοποιώντασ τον τρόπο και τα μϋςα
που ορύζει η Ανϊδοχοσ.
7. Η παροχό υπηρεςιών περιπολιών υποχρεωτικϊ θα ςυνοδεύεται με παροχό υπηρεςιών
κϋντρου λόψεωσ ςημϊτων ςυναγερμού. Η υπηρεςύα αυτό προώποθϋτει τη ςύνδεςη του
ςυςτόματοσ αςφαλεύασ με το Κϋντρο τησ αναδόχου εταιρεύασ. Η Ανϊδοχοσ πρϋπει να
διαθϋτει ςτην ϋδρα τησ Κϋντρο Λόψησ και Επεξεργαςύασ ημϊτων υναγερμού, με ςκοπό
40

ΑΔΑ: 91ΙΤ46587Η-ΛΣ1
να λαμβϊνει ςόματα ςυναγερμού από τουσ ςυνδεδεμϋνουσ με το Κϋντρο και να ειδοποιεύ
τισ Αρμόδιεσ Κρατικϋσ Αρχϋσ και τα δηλωθϋντα εξουςιοδοτημϋνα ϊτομα. Σο Κϋντρο
πρϋπει να λειτουργεύ ςε 24ωρη βϊςη όλο το χρόνο, να εύναι εξοπλιςμϋνο με μηχανόματα
ςύγχρονησ τεχνολογύασ και επανδρωμϋνο με ειδικευμϋνουσ χειριςτϋσ. Ο χειριςτόσ του
Κϋντρου μετϊ τη λόψη του μηνύματοσ κινδύνου θα ακολουθόςει επακριβώσ τισ οδηγύεσ
του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. (ειδοπούηςη τησ Αςτυνομύασ ό ϊλλησ αρμόδιασ Κρατικόσ Αρχόσ,
ειδοπούηςη υπευθύνου κλπ). ε περύπτωςη που το ςόμα «alarm» ληφθεύ κατϊ τισ
χρονικϋσ περιόδουσ που ϋχει αναληφθεύ το ϋργο «περιπολιών» από την Ανϊδοχο, θα
αποςτϋλλεται επύ τόπου Επόπτησ αυτόσ.
Ωρθρο 6: ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Για την καλό εκτϋλεςη των όρων τησ παρούςασ ςύμβαςησ, η Ανϊδοχοσ ϋχει καταθϋςει την υπ’
αριθ. ________________ εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ Σρϊπεζασ ______________

με

ημερομηνύα λόξησ __________________ το ύψοσ τησ οπούασ αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 5% τησ ςυνολικόσ
ςυμβατικόσ αξύασ του Ϊργου, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α., ότοι εγγυητικό επιςτολό
ποςού _______________€ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην υπ’ αριθ. πρωτ. ________________ Διακόρυξη
/2017.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτην Ανϊδοχο με την λόξη τησ ςύμβαςησ και
εφόςον τηρόθηκαν όλοι οι όροι τησ παρούςασ και την εκκαθϊριςη του ςυνόλου των
απαιτόςεων από τα ςυμβαλλόμενα μϋρη.
Ωρθρο 7: ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Κανϋνα ςυμβαλλόμενο μϋροσ δεν μπορεύ να υποκαταςταθεύ ςτα δικαιώματα και υποχρεώςεισ
του που απορρϋουν από το παρόν παρϊ μόνο μετϊ από ϋγγραφη ςυναύνεςη του ϊλλου
ςυμβαλλόμενου μϋρουσ.
Ωρθρο 8: ΠΛΗΡΗ ΤΜΥΨΝΙΑ
Η παρούςα ςύμβαςη εύναι η μόνη που ιςχύει μεταξύ των εδώ ςυμβαλλομϋνων μερών, περιϋχει
την πλόρη και ολοκληρωμϋνη βούληςη και ςυμφωνύα των μερών και υπεριςχύει κϊθε ϊλλησ
προηγούμενησ ςυμφωνύασ και δόλωςησ μεταξύ των μερών ςε ςχϋςη με το ςυμβατικό
αντικεύμενο.
Ωρθρο 9: ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Σο προςωπικό τησ Αναδόχου δεν επιτρϋπεται να λαμβϊνει, διαχειρύζεται, εξετϊζει, αντιγρϊφει,
διαβϊζει αντικεύμενα ό ϋγγραφα που βρύςκονται ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ του Σαμεύου. Σο
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προςωπικό τησ Αναδόχου δεν επιτρϋπεται να ανούγει ντουλϊπια, ςυρτϊρια και τουσ φακϋλουσ
ςτα γραφεύα και λοιπούσ χώρουσ.
Σο προςωπικό τησ Αναδόχου απαγορεύεται να επιδιώκει ςκόπιμα να ενημερωθεύ, να εξετϊςει,
να ανακαλύψει και να αντιγρϊψει πληροφορύεσ ςχετικϋσ με προώόντα, ςχϋδια, επιχειρηςιακϋσ
δραςτηριότητεσ ό οποιεςδόποτε ϊλλεσ πληροφορύεσ υπϊρχουν ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ
του Σαμεύου. Εϊν τυχαύα, προςωπικό τησ Αναδόχου αποκτόςει τϋτοια γνώςη, πρϋπει να φερθεύ
με απόλυτη εμπιςτευτικότητα και δεν πρϋπει να αποκαλύψει αυτϋσ τισ πληροφορύεσ ςε
οποιοδόποτε ϊλλο πρόςωπο, εκτόσ από τουσ υπευθύνουσ του Σαμεύου.
Σο προςωπικό τησ Αναδόχου θα αναφϋρει αμϋςωσ οποιοδόποτε περιςτατικό ενδεχομϋνωσ τουσ
κϊνει να υποψιαςτούν ότι απόρρητεσ πληροφορύεσ ϋχουν κλαπεύ, διαδοθεύ ό αντιγραφεύ από μη
εξουςιοδοτημϋνο πρόςωπο.
Ωρθρο 10: ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ
Αρμόδια για την επύλυςη κϊθε διαφορϊσ που ανακύπτει κατϊ την εκτϋλεςη τησ παρούςασ εύναι
αποκλειςτικϊ τα Δικαςτόρια τησ Αθόνασ.
Κϊθε τροποπούηςη τησ παρούςησ ςυμφωνεύται και καταρτύζεται μόνο εγγρϊφωσ.
Αφού ϋγιναν αμοιβαύωσ αποδεκτϊ και ςυνομολογόθηκαν τα παραπϊνω, ςυντϊςςεται η
παρούςα ύμβαςη και υπογρϊφεται ςε τρύα πρωτότυπα, ϋνα για την Ανϊδοχο και δύο για το
Σαμεύο.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την «Ανϊδοχο»

Για το Ν.Π.Δ.Δ.

«…………………………………….»

«ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ»

______________________________

_____________________________

ΚΑΠΟΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ

φραγύδα & Τπογραφό

Διοικητόσ & Πρόεδροσ του Δ..

…………………………………………
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