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ΠΑΤΡΑ, 20/01/2017

Αρ. Διακήρυξης 1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγκότη Σταματική, Αντωνοπούλου Ιωάννα, Λυκούδη Κων/να
ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ: 2610 99 66 22, 99 66 56, 96 90 55
ΑΡΙΘΜ. FAX : 2610 99 66 77
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 792/20-01-2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠ’
ΑΡΙΘ. (1/2017)
για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού
και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο χρηματοδοτείται από τον
ΕΛΚΕ Π.Π.
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ (ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ)

Ημερομηνία
Δημοσίευσης
στο ΚΗΜΔΗΣ

Ημερομηνία
δημοσίευσης στον
περιφερειακό ή
τοπικό τύπο

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στο ΦΕΚ

20/01/2017

20/01/2017

20/01/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το ν. 4250/2014 (Α΄74/26-03-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις και λοιπές ρυθμίσεις»
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3. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ ΄34/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για τη πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα».
4. Το π.δ. 25/2014 (ΦΕΚ Α 44/25.2.2014) «Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων»
5. Της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/21-10-2013 τ.Β΄)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
6. Της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/2012 τ.Β΄) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων»
7. Την Κ.Υ.Α. 679/22.08.96 (ΦΕΚ Β΄ 826/22.8.1996), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.
3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 03.09.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Το N. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α' 195/06-09-2011)
9. Το Ν. 3548/2007(ΦΕΚ Α 68/20.3.2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
10.Το π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 377 παρ.1 περ. 59 του ν. 4412/2016.
11.Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
12.Το Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις».
13.Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
14.Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999] – Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
15.Τον Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών
16.Το Εγχειρίδιο Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
του
Πανεπιστημίου Πατρών
17. Την υπ΄αριθμό Συνεδρίαση 491/23-12-2016 ορισμού οργάνων διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων του ΕΛΚΕ-Π.Π.
18. Την υπ΄αριθμόν Συνεδρίαση 491/23-12-2016 έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού της
Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ – Π.Π.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την παροχή
υπηρεσιών: «Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους
του Πανεπιστημίου Πατρών», όπως περιγράφονται στα Παραρτήματα της παρούσας και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .
2. Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των
Εβδομήντα Οχτώ Χιλιάδων Εξακοσίων Ευρώ (78.600,00€) μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, ήτοι Ενενήντα Εφτά Χιλιάδων Τετρακοσίων Εξήντα Τεσσάρων Ευρώ
(97.464,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο
ημερών (22) από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
4. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

20/01/2017

www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΑ Παρασκευή

13/02/2017
ΗΜΕΡΑ Δευτέρα
ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 7 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα: 13.00. Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται
η 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα: 18.00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται
στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». Οι
προσφορές θα αποσφραγισθούν τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την παραπάνω καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται
στην παράγραφο 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας.
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Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια
πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε κάθε στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, αμέσως μετά την αποσφράγιση, οι έχοντες
το σχετικό δικαίωμα προσφέροντες δύνανται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα
των αποσφραγισθέντων φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην
οικεία νομοθεσία.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα συνημμένα
μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) θα διατίθεται από τον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας
Αρχής, http://research.upatras.gr/
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους
του παρόντος Διαγωνισμού.
Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί μία φορά στο Φ.Ε.Κ - Τεύχος Διακηρύξεως
Δημοσίων Συμβάσεων, σε τέσσερις (4) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας
και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος Διαύγεια. Επίσης το τεύχος της προκήρυξης
θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
5.1. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση
ενώσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων) τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε: α) ένα
κράτος - μέλος της Ένωσης ή β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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5.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

5.2.1.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί στο
100% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης και αφορά τις τρεις (3) τελευταίες
οικονομικές χρήσεις από την δημοσίευση της παρούσας.
5.2.2. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τις ανάγκες της
παρούσας σύμβασης, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα
αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής
δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
5.2.3 Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις
δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
5.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
5.3.1 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στη φύλαξη κτιριακών εγκαταστάσεων,
αλλά και τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία, που αποδεικνύεται με κατάλληλες
συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν κατά την τελευταία τριετία της
διενέργειας του διαγωνισμού.
5.3.2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν περιπολικά αυτοκίνητα, κέντρο λήψης για την
παρακολούθηση περιπολιών, πλατφόρμα για την παρακολούθηση των αυτοκινήτων μέσω GPS,
φορητούς και σταθερούς πομποδέκτες και αναμεταδότες για την εξασφάλιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
5.3.3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν Αντίγραφο της άδειας εργασίας του
προσωπικού ασφαλείας του Αναδόχου που απασχολεί το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2016 με
ελάχιστο αριθμό φυλάκων δέκα (10) άτομα, η οποία εκδίδεται από Αστυνομική Αρχή, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
3 του Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/08-10-2008) και θα συνοδεύεται από:
1. Μισθολογικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) μηνών,
2. Περιοδική Δήλωση ΑΠΔ για το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης και ανάλυση
μόνο για το προσωπικό φύλαξης,
3. Αποδεικτικά καταθέσεων αδιάκοπης καταβολής μισθοδοσίας ανωτέρω προσωπικού.
5.3.4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν Ειδικής Άδειας Λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από
τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/τ.Α’/08-10-2008).
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5.3.5. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα
πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά, εν ισχύ, που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο διαπιστευμένο
φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 για
το αντικείμενο του έργου που είναι φύλαξη χώρων μέσω συνεχών περιπολιών. Επίσης απαιτείται
η προσκόμιση του διεθνούς αναγνωρισμένου πρότυπου OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008
για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη σύμβαση,
να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την
εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους ιδίως με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις
δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
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ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

6.1. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης εφόσον υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση για έναν ή
περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.20088, σελ. 42).
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαίου
1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2-003 σελ. 54), καθώς και όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής.
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄48).
δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕL 164 της
22.6.2002, σελ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
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του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, «Σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005), τις διατάξεις της Οδηγίας
2006/70/Ε Κ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε Ε L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με
το ν. 3691/2008 (Α` 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α` 173),
όπως ισχύουν.
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (EEL 101 της 15.4.2011, σελ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (Α΄215),
6.2 Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
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6.4 Επίσης ο οικονομικός φορέας αποκλείεται της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
β) Τελεί υπό πτώχευση, έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή τελεί σε
άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του
γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις ότι συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) Εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν.
4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο παρεμβατικά
μέσα
ε) έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή του.
στ) έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή
η) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79,
θ) επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον
αποκλεισμό ή στην ποιοτική επιλογή οικονομικών φορέων ή στην ανάθεση της παρούσας
σύμβασης
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6.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή κατά τη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης ο
προσφέρων ή ο υποψήφιος που είναι ένωση οικονομικών φορέων κατά την έννοια του άρθρου
19 του ν. 4412/2016, όταν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου στο
πρόσωπο ενός από τα μέλη της ένωσης
6.6. Ο προσφέρων ή ο υποψήφιος αποκλείεται, επίσης, όταν συντρέχει κάποια από τις
περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου στο πρόσωπο τρίτων φορέων που παρέχουν προς τον
προσφέροντα ή τον υποψήφιο οικονομική, χρηματοοικονομική ή τεχνική ικανότητα,
6.7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις ανωτέρω παραγράφους (6.1 – 6.6) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό
αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει
αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας
παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος
- μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη
λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο 6
ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα
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οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο
των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που
τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»…………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
«ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»…………………… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»…………………..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»…..…………………..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»…..……………..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».…………………… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»... ………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Π.Π.
Καθηγητής Δημοσθένης Κ. Πολύζος
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου
εξοπλισμού και υποδομών στους
χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

CPV 79713000-5

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΔΑΠΑΝΗ 78.600 €

Φ.Π.Α

18.864 €

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών
Α. φόρος 8% στην παροχή υπηρεσιών

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %

Β.
0,06%
Ανεξάρτητης
Συμβάσεων

υπέρ
της
Ενιαίας
Αρχής
Δημοσίων

Γ. 0,02% υπέρ του Δημοσίου

11

17PROC005715559 2017-01-20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1
Τρόπος Υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο ν.4412/2016.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης
Κρατικών Προμηθειών.
- Οι χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας
τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή
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αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται, στο Παράρτημα
XΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο
κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
- Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής
χορηγούμενης από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.
- Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής
εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως
πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Πριν την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, ο προσφέρων ή ο υποψήφιος
μπορεί να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή αποσύρει την προσφορά του.
1.2 Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως έξης : (α) ένας
υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και (β) ένας
υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα.
1.2.1 Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
1.2.1.2. «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο ν.4412/2016, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
1.2.1.2.1 Εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72 Ν. 4412/2016) στο διαγωνισμό για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μη
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συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι για το ποσό των Χιλίων πεντακοσίων
εβδομήντα δύο Ευρώ (1.572,00 €), η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή στα κράτη μέλη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα
αυτό. Μπορεί επίσης να εκδοθεί από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχεται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. Η εγγυητική επιστολή προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα στην Αρμόδια
Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει :
 Την ημερομηνία έκδοσης.
 Τον εκδότη.
 Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, που είναι ο ΕΛΚΕ Π.Π.
 Τον αριθμό της εγγύησης
 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
 Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
 Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και την παρεχόμενη
υπηρεσία.
 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία τοποθετείται τουλάχιστον τριάντα
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή 7 μήνες μετά τη διενέργεια
του διαγωνισμού.
o Και τους όρους ότι :
-

-

Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως.
Ο εκδότης της εγγύησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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1.2.1.2.2. Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 2
του ν.4412/2016 στην οποία δηλώνεται:
- ότι έλαβε γνώση της προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους.
- ότι δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού, σύμφωνα
με τα άρθρα 73 και 74 του ν.4412/2016 ήτοι,
- ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα
παρακάτω αδικήματα :
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.20088, σελ. 42).
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαίου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2-003 σελ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας
αρχής.
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄48).
δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕL 164 της 22.6.2002, σελ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, «Σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005), τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/Ε Κ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε Ε L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν.
3691/2008 (Α` 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α` 173),
όπως ισχύουν.
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
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πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL 101 της 15.4.2011, σελ.1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215),
- -Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
- τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου
οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
- όταν του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που
αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή του.
- πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη ήτοι,
 Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ούτε τελεί σε άλλη ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του
 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
 Δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24
του Ν. 4412/2016, ή (Εφόσον η κατάσταση αυτή υφίσταται) να δηλώσει την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του ν.
4412/2016 (τα μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής, των γνωμοδοτικών και
αποφαινόμενων οργάνων και των οργάνων διοίκησης της αναθέτουσας αρχής) και των
συγγενικών τους προσώπων υπό την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
(συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή
απεριορίστως, εκ πλαγίως δε έως και τετάρτου βαθμού των προσώπων της ανωτέρω
περίπτωσης)
 Δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.
 Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
 Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του,
 Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
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που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και είναι
σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
79 του Ν.4412/2016,
Δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό ή στην ποιοτική επιλογή οικονομικών φορέων
ή στην ανάθεση της παρούσας σύμβασης
Ότι ικανοποιεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια επιλογής που έχουν
καθοριστεί με την παρούσα και ειδικότερα τα κριτήρια οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες,
όπως προσδιορίζονται στις παραγράφους 5.2 και 5.3 της παρούσας διακήρυξης
ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα αποτελούν
πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων (στην περίπτωση που υπάρχουν απλά
φωτοαντίγραφα).
ότι δεν θα εκχωρήσει ολόκληρη ή μέρος της υπηρεσία φύλαξης, επικοινωνίας ή
παρακολούθησης των περιπολιών σε τρίτους.

Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ.2 του Ν.
4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου για κάθε μέλος της ένωσης.
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές
δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να προσκομίζει την παρούσα δήλωση των εν λόγω
φορέων.
Η ως άνω δήλωση, σε περίπτωση νομικού προσώπου, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό
του.
1.2.1.2.3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου
νομικού προσώπου.
Ενδεικτικά απαιτείται η προσκόμιση καταστατικού όταν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρία,
απόσπασμα πρακτικού συλλογικού οργάνου διοίκησης όταν ο προσφέρων είναι κεφαλαιουχική
εταιρία. Σε κάθε περίπτωση στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, τα
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.
Επίσης, νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς εφόσον υποβάλλεται από τρίτο.
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1.2.1.2.4. Επισημαίνεται ότι η ως άνω δήλωση, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή
του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο
Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Η απαιτούμενη δήλωση του παρόντος άρθρου
υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η
εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
1.2.1.2.5. Πιστοποιητικά εκ των οποίων προκύπτει το ειδικό επάγγελμα του καθώς και η
εγγραφή του στο αρμόδιο Εμπορικό Επιμελητήριο.
1.2.1.3.

«Τεχνική Προσφορά».

Ο φορέας συντάσσει την τεχνική προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε
περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική προσφορά) Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική
απόδειξη υποβολής προσφοράς.
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσει τον Πίνακα
Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος Δ’, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες διευκρινήσεις
και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία που θα δηλώνονται σε αυτόν.
Ελάχιστος αριθμός ατόμων που απαιτείται για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών της
φύλαξης είναι ένα (1) άτομο και ένα (1) αυτοκίνητο φύλαξης, που θα είναι σε συνεχή
επικοινωνία και συνεργασία με το προσωπικό φύλαξης του Πανεπιστημίου Πατρών και με
το κέντρο επιχειρήσεων και παρακολούθησης των αυτοκινήτων του αναδόχου όλο το
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει τον απαραίτητο κάθε φορά εξοπλισμό, ο οποίος
θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
1) Σύνδεση σε 24ώρη βάση με το κέντρο επιχειρήσεων του Αναδόχου,
2) Δυνατότητα εντοπισμού οχημάτων και προσωπικού όλο το 24ώρο,
3)Μετάδοση των πληροφοριών αυτών, σε πραγματικό χρόνο, στο εξουσιοδοτημένο
προσωπικό με κατάλληλο λογισμικό σε συσκευές tablets, smartphones κλπ.
4) Η επιτήρηση πρέπει να περιλαμβάνει:
 Επικοινωνίες τύπου GPS
 Ασυρμάτους τύπου CB (σταθεροί και φορητοί)
 Κινητά τηλέφωνα
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον άλλα δύο (2) εφεδρικά αυτοκίνητα
φύλαξης για τα οποία θα προσκομίσει τις άδειες κυκλοφορίας και τα οποία θα μπορεί να τα
διαθέσει για την φύλαξη του Πανεπιστημίου Πατρών, και επιπλέον τρία (3) άτομα
προσωπικό, κατ’ ελάχιστο, για τις ανάγκες της φύλαξης.
Επεξηγήσεις του συνοπτικού πίνακα τεχνικής προσφοράς:
α) Αποδεδειγμένη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών σε αντίστοιχο αντικείμενο για το οποίο
προκηρύσσεται ο διαγωνισμός (φύλαξη κτιριακών εγκαταστάσεων). Ο κάθε διαγωνιζόμενος
πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις υπηρεσιών καλής εκτέλεσης έργου από φορείς με τους
οποίους συνεργάστηκε που να αφορούν στη φύλαξη κτιριακών εγκαταστάσεων με
απασχολούμενο προσωπικό για τα τελευταία τρία (3) έτη, ήτοι των ετών 2014, 2015 και 2016
καθώς και πίνακα με τους αντίστοιχούς πελάτες, το είδος του έργου και την διάρκεια. Η κάθε
βεβαίωση θα πρέπει να αφορά παροχή υπηρεσίας φύλαξης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
β) Αριθμός προσωπικού που απασχολεί στην επιχείρησή του ο προσφέρων κατά την διάρκεια
του προηγούμενου της διενέργειας διαγωνισμού έτους {2016 (ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός
δέκα (10) άτομα φύλακες)}. Ο αριθμός του προσωπικού θα προκύπτει από σχετικά έγγραφα του
ΙΚΑ (ΑΠΔ) και θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας και θα διαθέτει την
απαιτούμενη νόμιμη άδεια.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να βεβαιώνεται:
ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να διαθέσει ο προσφέρων για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών. Η αποζημίωση του Αναδόχου για την έκτακτη απασχόληση δεν θα αναφέρεται
ξεχωριστά αλλά θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς του. [ελάχιστος απαιτούμενος
αριθμός: επί πλέον τρία (3) άτομα].
δ) Κατάσταση με περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και αναλυτική περιγραφή
του εξοπλισμού που τυχόν θα εγκαταστήσει ο προσφέρων, με δαπάνες του, καθώς και του
τρόπου παρακολούθησης της άμεσης επέμβασης:
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1. Να γίνει αναφορά στα περιπολικά αυτοκίνητα του υποψήφιου αναδόχου, με τους αριθμούς
κυκλοφορίας, τις φωτοτυπίες των αδειών κυκλοφορίας και σε φωτογραφίες με τα διακριτικά
τους.
2. Περιγραφή του κέντρου λήψης και επιχειρήσεων της εταιρείας για την παρακολούθηση των
περιπολιών.
3. Αναφορά της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των αυτοκινήτων
μέσω GPS από τα κινητά του Πανεπιστημίου Πατρών και από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
4. Αναφορά του αριθμού των φορητών και σταθερών VHF και αναμεταδοτών με τις σχετικές
άδειες.
5. Περιγραφή του κύριου και εφεδρικού εξοπλισμού του υποψήφιου αναδόχου.
ε) Περιγραφή μέτρων που θα λάβει ο προσφέρων για την διασφάλιση της ποιότητας της
υπηρεσίας φύλαξης λόγω της ιδιαιτερότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας (χώροι εκπαίδευσης,
χώροι έρευνας, χώροι επιστημονικών εργαστηρίων κλπ.).
Η μη κατάθεση ΟΛΩΝ των προαναφερθέντων εγγράφων και δικαιολογητικών στο φάκελο
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτη.
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές
δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση δέσμευσης των φορέων αυτών να
θέσουν στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους.
1.2.1.4. Περιεχόμενο υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται στο αρμόδιο
Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. Ο φορέας συντάσσει την οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση
διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος
και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο. Από το
σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.
Ο φάκελος με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία
προσφοράς, που τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,
σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην οικονομική
προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μία (1) τιμή ανά 8ώρο για όλο το 24ώρο.
Η Οικονομική προσφορά θα είναι αναλυτική και θα περιλαμβάνει: α) Την προσφερόμενη τιμή
(σε ευρώ) η οποία θα περιλαμβάνει την αξία της εργολαβίας φύλαξης συνολικά χωρίς τον ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων – επιβαρύνσεων – υλικών - εγκαταστάσεων του
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εργολάβου (νόμιμες αποζημιώσεις - σύμφωνα με τους κανόνες της Εργατικής Νομοθεσίας –
μισθοί, δώρα και επιδόματα προσωπικού που θα απασχολεί, εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς, κρατήσεις υπέρ Δημοσίου κ.λ.π. έξοδα, αποζημιώσεις επί πλέον φυλάκων που θα
χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις έκτακτων και επειγουσών αναγκών του Πανεπιστημίου), τα
οποία (έξοδα - επιβαρύνσεις) δεν θα φαίνονται στην τιμή προσφοράς του εργολάβου, αλλά θα
είναι υπολογισμένα μέσα σ’ αυτήν. β) Το γενικό ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), για το σύνολο της προσφοράς. γ) Το συνολικό ποσό της προσφοράς,
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. δ) Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε ευρώ. Προσφορά
σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών (αριθμητικώς και ολογράφως),
υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος
ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία. Οι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με
σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή συνολική τιμή απορρίπτονται.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε
προσφερόμενη υπηρεσία, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση
αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενη υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην
Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής,
υπερισχύει η τιμή μονάδας.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να
τα παρέχουν.
Η Οικονομική Προσφορά θα αφορά την παροχή υπηρεσιών για δώδεκα (12) μήνες.
Συμμόρφωση των υποψηφίων με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-07-2010)
«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
από το άρθ. 22 του Ν. 4144/2013, σύμφωνα με το οποίο:
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Όταν το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός
προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, αναθέτουν ή προκηρύσσουν διαγωνισμό για παροχή
υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης, οφείλουν να ζητούν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα
εξής:
•
τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο,
•
τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,
•
τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι,
•
το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
αυτών των εργαζομένων,
•
το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία, τα οποία θα περιέχονται σε κλειστό
και σφραγισμένο φάκελο με τη σχετική ένδειξη. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην
προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
Στην περίπτωση, όπου το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχει μεταβληθεί, θα
πρέπει να επισυναφθούν τα ισοδύναμα έγγραφα.
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των
υπηρεσιών φύλαξης, παρακολούθησης και προμήθειας και τοποθέτησης υλικών, το κέρδος και οι
νόμιμες, υπέρ Δημοσίου και Τρίτων, κρατήσεις και λοιπές δαπάνες.
1.3 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, συνταγμένα ή
μεταφρασμένα επίσημα στην Ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια (με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στα αγγλικά χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική). Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν.1497/1984 (Α΄188).
Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της ημέρας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η προσφορά που θα ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν οι προσφέροντες κλήθηκαν να
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους πέραν του χρόνου που ορίζεται ανωτέρω, και
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αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη της ισχύος τους, οι προσφορές τους ισχύουν και τους
δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της,
κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο ανωτέρω. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί προσφέροντες.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ανά πάσα στιγμή από τους προσφέροντες ή τους
υποψηφίους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και πριν την ολοκλήρωσή της, να υποβάλουν το
σύνολο ή τμήμα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τις πληροφορίες και
δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή του ο προσφέρων/ υποψήφιος, αν, κατά την άποψή
τους, είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας της διαδικασίας.
2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

2.1 Στάδια ηλεκτρονικής αποσφράγισης
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και
ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται
ηλεκτρονικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Τεχνικής Προσφοράς». Το αρμόδιο
όργανο προβαίνει κατ' αρχάς στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία
στον έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας της τεχνικής προσφοράς. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.
Σε επόμενη συνεδρίαση, αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά και ελέγχεται και αξιολογείται η
οικονομική προσφορά όσων υποψηφίων έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η
τεχνική προσφορά.
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2.2. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
2.2.1.
ΣΤΑΔΙΟ
I:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στα παρακάτω:
Καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα ελέγχου αυτών σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Ελέγχει και αξιολογεί τα περιεχόμενα των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και
τους φακέλους των τεχνικών προσφορών όσον αφορά την πληρότητά τους.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά τα παραπάνω συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό αξιολόγησης
των προσφορών στο οποίο τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών,
αποστέλλοντας το προς το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο αποφαίνεται
σχετικά.
Με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφαση
του αρμοδίου οργάνου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη αυτών κατά το πρώτο
στάδιο, η αναθέτουσα αρχή ορίζει την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών
και ενημερώνει τους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, που δεν
αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.
Σε περίπτωση που κάποια προσφορά απορριφθεί, ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται.
2.2.2 ΣΤΑΔΙΟ II: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε παραπάνω.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώριση και αξιολόγηση των οικονομικών
Προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
Σε περίπτωση ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών ακολουθείται από την αρμόδια Επιτροπή η
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 90 του ν.4412/2016.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει και υπογράφει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την
αποδοχή ή την απόρριψη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και το οποίο διαβιβάζει εγγράφως στο αρμόδιο
αποφασίζον όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
Με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφαση
του αρμοδίου οργάνου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
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Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη αυτών η Αναθέτουσα
Αρχή ενημερώνει ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον προσωρινό ανάδοχο να προβεί στην
υποβολή των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
2.2.3. Παροχή διευκρινίσεων
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.2.1 της παρούσας, που έχουν υποβάλει, ή να
διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής τους προσφοράς κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από
τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν
λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και
των φακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς
από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς
το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση
αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) και
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με τον νόμο,
τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το
πρώτο εδάφιο δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή
εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση,
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση της ως άνω παραγράφου δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση
συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, να ζητήσει έγγραφη
διευκρίνιση του περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς, αν περιέχει ασάφειες,
ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς ή τη μεταβολή στην
κατάταξη των προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές.
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Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις
ανωτέρω παραγράφους, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, επίκειται αποκλεισμός του
από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

2.2.4 Απόρριψη προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει,
σε
κάθε
περίπτωση,
προσφορά:
- Η οποία είναι ελλιπής κατά τα ανωτέρω ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων
περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της
σύμβασης.
-Στην οποία η τιμή δεν είναι απόλυτα προσδιορισμένη.
-Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3
-Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με την παράγραφο2.2.3.
- Η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου
της σύμβασης.
- Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
- Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.
3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ– ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
3.1 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, του
ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας της τεχνικής ή των τεχνικών προσφορών και της
αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί ηλεκτρονικά τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
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Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας 20
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74)
όλων των δικαιολογητικών που καθορίζονται κατωτέρω, ως αποδεικτικά στοιχεία για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης. Τα στοιχεία και
δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας
που διενεργεί το διαγωνισμό.
3.2 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής κατά τον χρόνο της κοινοποίησης της ηλεκτρονικής ειδοποίησης της
παρούσας παραγράφου και είναι τα εξής :
3.2.1 -Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς) έκδοσης
τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
παραγράφου 1.2.1.2.2. της παρούσας. Στην περίπτωση νομικών προσώπων ημεδαπών ή
αλλοδαπών τότε το απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) αφορά ιδίως τους διαχειριστές,
όταν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. και
ΙΚΕ). Σε κάθε περίπτωση νομικού προσώπου το απόσπασμα αφορά τα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή τα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του νομικού προσώπου.
3.2.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις (εθνικές) διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
3.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής έκδοσης, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
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που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 3.2.2 και 3.2.3., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε
μέλος της ένωσης.
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές
δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να προσκομίζει τα ως άνω δικαιολογητικά των εν λόγω
φορέων.
3.2.4 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του οικονομικού
φορέα προσκομίζονται (ένα ή περισσότερα) από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών
κινδύνων.
β) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
γ) Δήλωση περί του ετήσιου κύκλου εργασιών που αντιστοιχεί στο 100% του προϋπολογισμού
της παρούσας διακήρυξης και αφορά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις από την
δημοσίευση της παρούσας
3.2.5. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του οικονομικού φορέα προσκομίζονται τα

ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Αντίγραφο της Ειδικής Άδειας Λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του
Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3707/2008
(ΦΕΚ 209/τ.Α’/08-10-2008).
β. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, απαραίτητη είναι η
πιστοποίηση της επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου με Πιστοποιητικά εν ισχύ που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το
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διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 για το αντικείμενο του έργου που είναι φύλαξη χώρων μέσω
συνεχών περιπολιών. Επίσης απαιτείται η προσκόμιση του διεθνούς αναγνωρισμένου πρότυπου
OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία.
γ. Αντίγραφο της άδειας εργασίας του προσωπικού ασφαλείας του Αναδόχου που απασχολεί το
πρώτο τρίμηνο του έτους 2017 με ελάχιστο αριθμό φυλάκων δέκα (10) άτομα, η οποία εκδίδεται
από Αστυνομική Αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/08-10-2008) και θα
συνοδεύεται από:
1. Μισθολογικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) μηνών,
2. Περιοδική Δήλωση ΑΠΔ για το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης και ανάλυση
μόνο για το προσωπικό φύλαξης,
3. Αποδεικτικά καταθέσεων αδιάκοπης καταβολής μισθοδοσίας ανωτέρω προσωπικού.
Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά για όλα
τα μέλη της ένωσης.
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες άλλων φορέων
θα πρέπει να προσκομίζει τα ως άνω δικαιολογητικά των εν λόγω φορέων.
3.3. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν
δηλώσει ότι πληρούν σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.2.2. , οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες
έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την ανωτέρω δήλωση και μέχρι την ημέρα της
ηλεκτρονικής ειδοποίησης της παραγράφου 3.1, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της
ηλεκτρονικής ειδοποίησης της ιδίας ως άνω παραγράφου. Σε περίπτωση έγκαιρης και
προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του
προηγούμενου εδαφίου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον αυτή είχε προσκομισθεί,
σύμφωνα με τις παραγράφους 1.2.1.2., και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.
3.4 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να
τα συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς, κατ΄ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.

29

17PROC005715559 2017-01-20

3.5. Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν ως άνω είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε
προσκομισθεί και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.3 της παρούσας, η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση,
σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
3.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
3.7 Αν από τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρούσας προκήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε
προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη άρθρου 104 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με
την παρούσα προκήρυξη η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
3.8. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης είτε
κατακύρωσης της σύμβασης.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
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3.9 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί με απόδειξη, αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε κάθε
προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λπ.), επί αποδείξει. Οι χρήστες οικονομικοί φορείς έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλους
τους ανωτέρω φακέλους.
3.10 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις : α) άπρακτη πάροδος
της προθεσμίας άσκησης ένστασης του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και β) κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της
απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημέρων από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Επίσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της υπό τους όρους του άρθρου 133 του
ν. 4412/2016.
5.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Χρόνος ολοκλήρωσης
5.1.1. Χρόνος ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι 12 μήνες από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
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5.1.2. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του
ν. 4412/2016. Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ολοκλήρωσης και της
αναφερθείσας παράτασής του, από υπαιτιότητα του προμηθευτή, η Επιτροπή Ερευνών του
ΕΛΚΕ/Π.Π. θα δικαιούται να επιβάλλει στον προμηθευτή τις κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα
πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016.
5.2 Όροι πληρωμής
5.2.1 Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και συγκεκριμένα ανά μήνα,
μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής του έργου και μετά την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων
παραστατικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει κάθε μήνα:
α. Τιμολόγιο
β. Ασφαλιστική Ενημερότητα
γ. Φορολογική Ενημερότητα
δ. Κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί στο Πανεπιστήμιο
ε. Θεωρημένη από το ΙΚΑ Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)
ζ. Αντίγραφο μισθολογικής κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού
η. Απόδειξη κατάθεσης μισθοδοσίας προσωπικού σε ατομικούς τραπεζικούς
λογαριασμούς, σε περίπτωση που η πληρωμή των εργαζομένων πραγματοποιείται μέσω
τραπέζης.
θ. Βεβαιώσεις αποδοχών, υπογεγραμμένες από τον κάθε υπάλληλο ξεχωριστά, σε
περίπτωση που η πληρωμή τους δεν πραγματοποιείται μέσω τραπέζης, καθώς και κάθε άλλο
δικαιολογητικό που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων
που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο
Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Οι πληρωμές γίνονται υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα
Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή.
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5.2.2. Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του
ΕΛΚΕ/Π.Π., με εντολή του επιστημονικά υπευθύνου του έργου, εφόσον έχει προηγηθεί η
καταβολή της χρηματοδότησης του έργου, από τον Φορέα Χρηματοδότησης
Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία και στα
έγγραφα της σύμβασης (αρ. 200 παρ. 6 ν. 4412/2016).
6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
6.1 Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με διάρκεια 7 μήνες και συγκεκριμένα στο ποσό
των Χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (1.572,00 €), σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του
Παραρτήματος ΣΤ της παρούσας. Προσφορές χωρίς εγγύηση δεν λαμβάνονται υπόψη και
απορρίπτονται.
6.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα προσκομιστεί υποχρεωτικά από τον
προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με διάρκεια 3 μήνες μετά τον
συμφωνημένο χρόνο παρεχόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος
ΣΤ της παρούσας.
6.3 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 ν. 4412/2016,
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή στα
κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να αφορούν
κάθε μέλος ξεχωριστά.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
7.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η παρούσα διακήρυξη και η υπό σύναψη σύμβαση διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο
127 του Ν. 4412/2016 το οποίο και εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία. Ο οικονομικός φορέας
υποβάλλει τις ενστάσεις ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή
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υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός
φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής
λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η
ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν
υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί
ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως
ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. Όσον αφορά στην
κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ΄αριθ. Π1/2390/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2677/2013).
Μετά την υποβολή των ενστάσεων η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα μέσα από το
Σύστημα ιδίως: Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων. Πιστοποιημένοι χρήστες από το
φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά
και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς
ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής τους.
8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Για κάθε διαφορά που αφορά την παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και
αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Πάτρας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στόχος της παρεχόμενης υπηρεσίας φύλαξης είναι ο συνεχής έλεγχος του εξωτερικού χώρου του
Πανεπιστημίου Πατρών, συνολικού μήκους 15 χιλιομέτρων και ο αριθμός ελέγχων κάθε σημείου
ανά ώρα είναι 2 φορές. Ως εξωτερικός χώρος ορίζεται, κάθε δρόμος, κάθε κτήριο, κάθε
παράδρομος και κάθε parking ξεκινώντας από το Γυμναστήριο, την Φοιτητική Εστία μέχρι την
Ιατρική Σχολή, συμπεριλαμβανομένων όλων των κτηρίων, κεντρικών δρόμων και παράδρομων
σε όλη την έκταση του χώρου του Πανεπιστημίου.

Περιγραφή καθηκόντων φύλαξης και Υποχρεώσεων προσωπικού φύλαξης:
1) Το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται από τον ανάδοχο για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου
θα πρέπει να είναι αποδεκτό από το Πανεπιστήμιο, λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου που θα
εκτελεί (χώροι εκπαίδευσης, χώροι εργαστηρίων τα οποία περιλαμβάνουν επιστημονικά όργανα
μεγάλης οικονομικής αξίας).
2) Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή φύλαξη των χώρων όλων των κτιρίων και θα
είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το προσωπικό φύλαξης του Πανεπιστημίου
Πατρών
3) Η δαπάνη για τα είδη και υλικά, παρακολούθηση, επέμβαση καθώς και ο πάσης φύσεως
εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί και χρειασθεί στη φύλαξη των κτιρίων θα βαρύνουν εξ’
ολοκλήρου τον ανάδοχο καθώς επίσης και τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του
αυτοκινήτου φύλαξης.
4) Για τυχόν ατυχήματα των εργαζομένων του αναδόχου ευθύνεται πάντα ο ανάδοχος με τον
οποίο αυτοί συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και όχι το Πανεπιστήμιο το οποίο
συνδέεται με την προς υπογραφή εργολαβική σύμβαση μόνο με τον εργολάβο.
Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο θα πρέπει:
α) να αμείβεται από τον ανάδοχο στο τέλος κάθε μήνα και μετά την εκτέλεση της παρεχόμενη
απ’ αυτό υπηρεσίας (άσχετα με το χρόνο αμοιβής του αναδόχου από το Πανεπιστήμιο) και
β) να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον
ανάδοχο.
Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να ελέγχει την τήρηση της Ασφαλιστικής, Εργατικής και λοιπής
Νομοθεσίας και να καταγγείλει τις παραβάσεις της.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ισχύουσας Εργατικής
Νομοθεσίας όσον αφορά:
α) στην καταβολή των νόμιμων αποδοχών των φυλάκων που θα απασχολεί στο Πανεπιστήμιο,
β) στην τήρηση του ωραρίου,
γ) στην ασφαλιστική κάλυψή τους,
δ) στους όρους υγιεινής και ασφάλειας των απασχολούμενων από αυτόν στο Πανεπιστήμιο, κλπ.
5) Το πρόγραμμα εργασίας της φύλαξης θα καθορίζεται από τον Ανάδοχο.
6) Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύμβασης και η διαπίστωση της σωστής φύλαξης των
χώρων θα γίνεται κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου που
θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου.
7) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του απασχολούμενου προσωπικού ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του σύμφωνα με τις υποδείξεις
της αρμόδιας υπηρεσίας του Πανεπιστημίου.
8) Ο Ανάδοχος:
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α) Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη
ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.
β) Θα τηρεί «βιβλίο ή βιβλία συμβάντων» όπου θα καταχωρούνται ανά πάσα στιγμή όλα τα
συμβάντα σχετικά με τη φύλαξη και θα ενημερώνεται σε καθημερινή βάση οι υπεύθυνοι του
Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης θα καταγράφονται, καθημερινά, η ώρα έναρξης και τα
χιλιόμετρα που γράφει το κοντέρ καθώς και η ώρα λήξης με τον αριθμό των χιλιομέτρων, όπου
θα υπολογίζεται η διαφορά της απόστασης που διανύθηκε.
γ) Ευθύνεται για την εποπτεία του προσωπικού του. Η εποπτεία θα ασκείται από διορισμένο
εκπρόσωπό του, στον καθορισμένο τόπο εργασίας.
Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του αναδόχου θα πρέπει κατά καιρούς να διαθέτει χρόνο για
διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις με τον υπεύθυνο του Πανεπιστημίου, για θέματα που τυχόν
ανακύψουν στη πράξη, θέματα αμοιβαίας ενημέρωσης και παραλαβή εγγράφων αναφορών, όπου
και όταν αυτές απαιτούνται.
9) Οι απασχολούμενοι στον ανάδοχο φύλακες υποχρεούνται:
α) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να είναι σοβαροί, προσεκτικοί, παρατηρητικοί και
αποτελεσματικοί και πρέπει να συμπεριφέρονται προς τρίτους με ευγένεια, θάρρος και
αποφασιστικότητα.
β) Να φορούν τις τυποποιημένες στολές της εταιρείας με όλα τα εξαρτήματά της, εξοπλισμό και
σήμα.
γ) Να γνωρίζουν ακριβώς που βρίσκονται όλα τα κτήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και τον
τρόπο άμεσης πρόσβασης σε αυτά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
δ) Να εκτελούν όλα τα καθήκοντα τα οποία νομίμως τους έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τις
καθορισθείσες και συμφωνηθείσες διαδικασίες
10) Παρέχεται η δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο να επιβάλλει πρόστιμο το οποίο θα
παρακρατείται από το ποσό που έχει να λάβει ο ανάδοχος, ή να καταγγείλει την σύμβαση εφ’
όσον αυτός δεν τηρεί τους όρους της, ύστερα από απόφαση της Πρυτάνεως και εισήγηση της
αρμόδιας επιτροπής του Πανεπιστημίου. Το ποσό του προστίμου που θα επιβάλλεται στον
ανάδοχο θα είναι της τάξεως του 10-50% της μηνιαίας χωρίς ΦΠΑ αποζημίωσής του και το
ακριβές ποσό θα ορίζεται από την Πρύτανι.
Το χρηματικό ποσό παρακρατείται από την αποζημίωση φύλαξης του αντίστοιχου μήνα και
κοινοποιείται στον ανάδοχο, η δε απόφαση της Πρυτάνεως συνοδεύει τα δικαιολογητικά της
πληρωμής του.
11) Ο ανάδοχος στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από την παρούσα
διακήρυξη, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις της Διοίκησης του
Πανεπιστημίου σχετικά με την χρησιμοποίηση του προσωπικού που απασχολεί για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας.
12) Ωράριο Εργασίας: Ένα (1) άτομο για οκτώ (8) ώρες όλες ανεξαρτήτως τις ημέρες του
χρόνου. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού του ωραρίου, το οποίο μπορεί να
μεταβάλλει ανάλογα με τις ανάγκες του.

Έλεγχος Εγκαταστάσεων:
1) Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης και εφόσον εκ των πραγμάτων είναι αδύνατη η αποκατάσταση
αυτής, ο επί της υπηρεσίας φύλακας θα πρέπει να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία του
Ιδρύματος.
2) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι φύλακες υποχρεούνται να ειδοποιούν την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος και να χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά μέσα
του Ιδρύματος, τον χειρισμό και την θέση των οποίων θα έχουν φροντίσει να γνωρίζουν πολύ
καλά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α) Αποδεδειγμένη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών σε αντίστοιχο αντικείμενο για το οποίο
προκηρύσσεται ο διαγωνισμός (φύλαξη κτιριακών εγκαταστάσεων) για τα έτη 2014, 2015,
2016.
Αριθμός βεβαιώσεων υπηρεσιών καλής εκτέλεσης έργου (τουλάχιστον πέντε
(5)):………………………………………………………
β) Αριθμός προσωπικού που απασχολεί στην επιχείρησή του ο προσφέρων κατά την διάρκεια
του προηγούμενου της διενέργειας του διαγωνισμού έτους (2016 – ελάχιστος απαιτούμενος
αριθμός δέκα (10) άτομα φύλακες)
Συνολικός αριθμός φυλάκων……………………………………….
Θα προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα του ΙΚΑ (ΑΠΔ) και θεωρημένες καταστάσεις της
Επιθεώρησης Εργασίας.
γ) Αριθμός επί πλέον (αυτών που προβλέπονται στη διακήρυξη) ατόμων που μπορεί να διαθέσει
ο προσφέρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Πανεπιστημίου
Πατρών.
Αριθμός επί πλέον ατόμων:………………………………………………………
Δεν έχω καμία οικονομική απαίτηση για την έκτακτη απασχόληση των επί πλέον ατόμων.
δ) Κατάσταση με περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης
Εξοπλισμός (24ώρο Κέντρο Επιχειρήσεων και Παρακολούθησης οχημάτων, κύρια και
εφεδρικά αυτοκίνητα, CB, πλατφόρμες, κλπ )…………………………………
ε) Μέτρα που θα λάβει ο προσφέρων για την διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας φύλαξης
λόγω της ιδιομορφίας της παρεχόμενης υπηρεσίας (χώροι εκπαίδευσης φοιτητών, χώροι
έρευνας, χώροι επιστημονικών εργαστηρίων, κλπ.) (Θα επισυναφθεί σχετική μελέτη)
Μέτρα…………………………………………

Ημερομηνία…………………..
(Υπογραφή – Σφραγίδα Προσφέροντα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ
(Με ένα άτομο ανά περιπολικό)
Ωράριο φύλαξης:

Εξοπλισμός:
1. …………….
2. …………….
3. ………………
(ν). ……………….

Συνολική τιμή ανά μήνα για κάθε 8ώρη
βάρδια, για κάθε περιπολικό με 1 άτομο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην οικονομική μου προσφορά έχει συνυπολογιστεί εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών φύλαξης, παρακολούθησης και προμήθειας και τοποθέτησης
υλικών, το κέρδος και οι νόμιμες, υπέρ Δημοσίου και Τρίτων, κρατήσεις και λοιπές δαπάνες.

Ημερομηνία…………………..
(Υπογραφή – Σφραγίδα Προσφέροντα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τίτλος έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ»
Συμβάλλονται:
Αφενός μεν:
Α. Ο καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, ως
νόμιμος εκπρόσωπος της του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή)
Β. Η ………….. Δ/νση …………., ………., ………., ΑΦΜ …………, ΔΟΥ ……….
(ο
Ανάδοχος)
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Σύμφωνα με:
1. την υπ’ αριθμόν ……. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου
Πατρών
2. την από …-…-…… προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων ……. και
3. την από ….. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ
ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο
Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την υπηρεσία της φύλαξης
και προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου
Πατρών.
(στο εξής θα καλείται το Έργο), στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με τίτλο
«…………………………».
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΗΜΑ
Το συνολικό τίμημα για την προμήθεια των ειδών δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των
………………… πλέον ΦΠΑ και ………………………………… συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα
χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο:
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα ανά μήνα, μετά την ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του
έργου και μετά την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών, που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει κάθε μήνα:
α. Τιμολόγιο
β. Ασφαλιστική Ενημερότητα
γ. Φορολογική Ενημερότητα
δ. Κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί στο Πανεπιστήμιο
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ε. Θεωρημένη από το ΙΚΑ Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)
ζ. Αντίγραφο μισθολογικής κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού
η. Απόδειξη κατάθεσης μισθοδοσίας προσωπικού σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, σε
περίπτωση που η πληρωμή των εργαζομένων πραγματοποιείται μέσω τραπέζης.
θ. Βεβαιώσεις αποδοχών, υπογεγραμμένες από τον κάθε υπάλληλο ξεχωριστά, σε περίπτωση που
η πληρωμή τους δεν πραγματοποιείται μέσω τραπέζης, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που
τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή για
την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων
που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο
Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Οι πληρωμές γίνονται υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα
Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΟΠΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα προσφέρονται στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία του
Πανεπιστημίου Πατρών.
ΑΡΘΡΟ 6. ΜΕΘΟΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Η φύλαξη θα γίνεται σύμφωνα με τη διακήρυξη, τους γενικούς όρους αυτής και της προσφοράς
του αναδόχου.
Το προσωπικό του αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, θα πρέπει να είναι αποδεκτό
από το Πανεπιστήμιο Πατρών, λόγω της ιδιομορφίας του έργου που θα εκτελεί. Οι ώρες & η
μέθοδος φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου θα πρέπει να είναι αυτές
που αναφέρονται στη διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
Για τυχόν ατυχήματα των εργαζομένων, ευθύνεται πάντα ο ανάδοχος και όχι το Πανεπιστήμιο.
Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε
ασφαλιστικούς οργανισμούς και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο. Ο έλεγχος της τήρησης
των όρων της σύμβασης και η διαπίστωση της καλής εκτέλεσής της, θα γίνεται από την αρμόδια
επιτροπή που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του απασχολούμενου προσωπικού, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις
του Πανεπιστημίου. Παρέχεται η δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο να επιβάλλει πρόστιμο το οποίο
θα παρακρατείται από το ποσό που έχει να λάβει ο Ανάδοχος ή να καταγγείλει την σύμβαση, εφ’
όσον αυτός δεν τηρεί τους όρους της, ύστερα από εισήγηση των επιβλεπόντων και απόφαση του
οργάνου της διοίκησης του φορέα. Το πόσο του προστίμου που θα επιβάλλεται στον ανάδοχο,
θα ορίζεται με απόφαση του οργάνου της διοίκησης του φορέα.
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Ο ανάδοχος, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από την παρούσα
διακήρυξη, είναι υποχρεωμένος, να λαμβάνει υπόψη υποδείξεις της Διοίκησης του
Πανεπιστημίου σχετικά με τη χρησιμοποίηση του προσωπικού που απασχολεί για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας.
Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς συναίνεση του Πανεπιστημίου) το έργο, πριν την ημερομηνία
λήξεως του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας (προς το
Πανεπιστήμιο).
Στην ανωτέρω περίπτωση το Πανεπιστήμιο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου θα έχει η αρμόδια επιτροπή που θα συγκροτηθεί
με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η περιοδική και οριστική περαίωση του έργου θα γίνει με
την οριστική και ποσοτική παραλαβή και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού, από την ορισθείσα
επιτροπή. Στην περίπτωση, που υπάρχουν παρατηρήσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να
συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από τη διατύπωση αυτών των παρατηρήσεων.
ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο,
εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης, την προσφορά του, την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους της σύμβασης,
διαφορετικά καλείται να αποζημιώσει κατά νόμο τον εργοδότη.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε υπηρεσία εκτελείται σε σχέση με την
παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτή ή λύσουν
τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει:
 Ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις
υπηρεσίες του και
 Την άμεση αντικατάσταση όσων συνεργατών αποχώρησαν, με άλλους ανάλογης
εμπειρίας και προσόντων, κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5)
ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο
προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
6. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να
υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη
κρίση της, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά
συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν
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απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε
τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα
τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα,
κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ
των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού
τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών,
συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως
Τράπεζας.
7. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης
ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον
Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που
προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το
ύψος του ποσού της Σύμβασης.
8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών
τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του
Έργου.
9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της
Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
10. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα
μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς,
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής,
η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.
11. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί με
τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 9. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
1.- Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς
τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
2.- Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής .
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3.- Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί
η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή
σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
4.- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται:
1.- Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται
για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
2.- Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή
προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης
φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την
αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά
την ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και
καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της
εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν
στα Δικαστήρια της Πάτρας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.
ΑΡΘΡΟ 10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς
αυτές να έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα 10% επί του συμβατικού τιμήματος.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία των
παρεχόμενων υπηρεσιών και αυτές δεν ολοκληρωθούν, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
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Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10)
περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της
προθεσμίας. τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν εκτελεστεί οριστικά το σύνολο των παρεχόμενων
υπηρεσιών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές
συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις
κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα
υπογραφεί, με βάση την αρχή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Πατρών , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά
δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Απαγορεύεται η εκχώρηση, ενεχυρίαση, ή οποιαδήποτε μεταβίβασε των από την παρούσα
σύμβαση δικαιωμάτων και αξιώσεων της μειοδότριας εταιρείας σε τρίτους.
ΑΡΘΡΟ 15. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλόμενων.
Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της
από …….. προσφοράς του Αναδόχου και την από……. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Πατρών.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται ως
ακολούθως :
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………/……../2017

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον ΕΛΚΕ/………..

Για το δεύτερο συμβαλλόμενο

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
1. Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμετοχής
Δήλωση προς την Αναθέτουσα Αρχή
Προς το ………………………….. – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Για την συμμετοχή στον υπ ‘ αριθ. ……………… Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Ανοικτές
Διαδικασίες για την προμήθεια/ παροχή υπηρεσιών ……………..………

Ο
κάτωθι
υπογράφων
………………………………………………………..(όνομα),
…………………………….(ιδιότητα), ως νόμιμος εκπρόσωπος του/της ……………….. δηλώνω
υπεύθυνα ότι :
- ότι έλαβα γνώση της προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχoμαι στο
σύνολό τους
- δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού,
σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν.4412/2016 ήτοι,
- δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα
παρακάτω αδικήματα:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.20088, σελ. 42).
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαίου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2-003 σελ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας
αρχής.
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄48).
δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕL 164 της 22.6.2002, σελ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, «Σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005), τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/Ε Κ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε Ε L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν.
3691/2008 (Α` 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α` 173),
όπως ισχύουν.
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL 101 της 15.4.2011, σελ.1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215),
-Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
- Θα τηρώ τις υποχρεώσεις μου στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
- όταν μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσω κάθε δικαιολογητικό ή
έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνω στην
παρούσα.
- πληρώ τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη
ήτοι,
•
Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ούτε έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχω
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ούτε τελώ σε άλλη ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου
•
Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
•
Δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 24 του Ν. 4412/2016, ή (Εφόσον η κατάσταση αυτή υφίσταται) να δηλωθεί η
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 24
του ν. 4412/2016 (τα μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής, των γνωμοδοτικών
και αποφαινόμενων οργάνων και των οργάνων διοίκησης της αναθέτουσας αρχής) και
των συγγενικών τους προσώπων υπό την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.
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4412/2016 (συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή
απεριορίστως, εκ πλαγίως δε έως και τετάρτου βαθμού των προσώπων της ανωτέρω
περίπτωσης)
•
Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.
•
Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
•
Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά μου,
•
Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχω αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016,
•
Δεν έχω επιχειρήσει και δε θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία
ανάθεσης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό ή στην ποιοτική
επιλογή οικονομικών φορέων ή στην ανάθεση της παρούσας σύμβασης
•
Ικανοποιώ τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια επιλογής που έχουν
καθοριστεί με την παρούσα και ειδικότερα τα κριτήρια οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες,
όπως προσδιορίζονται στις παραγράφους 5.2 και 5.3 της παρούσας διακήρυξης
 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα αποτελούν
πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων (στην περίπτωση που υπάρχουν απλά
φωτοαντίγρα.
 ότι δεν θα εκχωρήσει ολόκληρη την υπηρεσία φύλαξης ή μέρος αυτής ή την υπηρεσία
επικοινωνίας ή την παρακολούθηση των περιπολιών σε τρίτους.
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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Εκδότης :
……………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης :
……………………………………………………………………………………………
Προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο– Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ …………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού
των
ΕΥΡΩ
…………………………………………
υπέρ
της
Εταιρείας
………………………………………………, οδός ………………………………, αριθμός
………………………… με Α.Φ.Μ. ……………….. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των
εταιρειών (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε
μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό
της ……………………… για την εκπόνηση του έργου ………………………… σύμφωνα με
την με αριθμό ………………… Προκήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαίτησης σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………… .
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν
από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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3.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Τoν Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Ε.Μ.Π.
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής…………………….
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
……} Α.Φ.Μ. …………………..
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
Α.Φ.Μ. …………………..
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο και τον αριθμό της σύμβασης),που αφορά στο
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με
αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με
αριθμό................... προκήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο σας,
που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Η παρούσα ισχύει μέχρις …………………………………….
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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