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ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης

των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π. Ε. Εύβοιας, µε χρονική διάρκεια ενός χρόνου από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης και µε προϋπολογισµό 52.000 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ ΑΊ9/01.02.1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α' 247 121Λ 1.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των
φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
5. Τις διατάξεις του Ν.3801/04.09.2009 (ΦΕΚ Α' 163) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» Άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης»
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ ΑΊ 12/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»
7. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α715.7.2010), Άρθρο 68 «Συµβάσεις εργολαβίας
εταιρειών παροχής υπηρεσιών»
8. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ ΑΊ41/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη»
αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων»
9.Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ ΑΊ73) «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων»
10.Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει.
11.Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150 /10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
12.Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ ΑΊ94/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες»

1

ΑΔΑ: ΒΛΛ07ΛΗ-3ΤΔ
13.Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ Ά/27-12-2010) « Οργανισµός Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ».

14. Την αριθµ. (οικ) 110644/2651/1-10-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ

2538/Β΄/9-10-2013) µε την οποία συµπληρώθηκε η αρ. (οικ) 10544/297/30-1-2013 όµοια περί
ανάθεσης άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 373/Β΄/19-02-2013).
15.Την αριθµ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ Β' 1291/11.08.2010) Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση
των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
16.Το αρ. 95174/3807/14-08-13 έγγραφο του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης και την ανάγκη που
έχει προκύψει για την φύλαξη των χώρων του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενοτήτας Εύβοιας και της
διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού
17. Τις µε αριθ. 9180/367/25-01-13 και 94914/3798/14-08-13 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγµατοποίηση της δαπάνης και δέσµευσης της αναγκαίας πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών
φύλαξης κτιρίων της Περιφερειακής Ενοτήτας Εύβοιας.
18. Την αριθµ. 1037/04-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
περί « Έγκρισης διενέργειας πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, για
την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Μεγάρου της Περιφερειακής
Ενοτήτας Εύβοιας»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων του Μεγάρου της Π. Ε. Εύβοιας, για χρονικό
διάστηµα ενός (1) έτους.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (52.000,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν το κτίριο που προκηρύσσεται µε την παρούσα.
Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, ∆/νση
∆ιοικητικού - Οικονοµικού - Τµήµα Προµηθειών, Λ. Χαϊνά 93, γραφείο 305 (3ος όροφος), έως και την
Πέµπτη 24/10/2013, και ώρα 14:30 µµ.
Τεύχη του ∆ιαγωνισµού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από
την ανωτέρω Υπηρεσία.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.
Ηµεροµηνία, ώρα διεξαγωγής και τόπος διενέργειας του διαγωνισµού: Παρασκευή 25/10/2013 και ώρα
11:00, αίθουσα συνεδριάσεων της Π. Ε. Εύβοιας (∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, ∆ιοικητήριο - 3ος
όροφος).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της
ηµέρας του διαγωνισµού.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π. Σ. Ε.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΝΟΣ
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ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της Π. Ε.
Εύβοιας.
Ειδικότερα πρόκειται για τη φύλαξη των χώρων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας και όλων των
αντικειµένων περιουσίας του Μεγάρου (αυτοκίνητα, εξοπλισµοί και εγκαταστάσεις) καθώς και την
φύλαξη µε άµεση επέµβαση σε περίπτωση κινδύνου (µετά από λήψη σηµάτων συναγερµού), για χρονικό
διάστηµα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, για τους χώρους, τις ηµέρες και τις
ώρες οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 2 - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α. Ολα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισµοί.
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας και συστηµάτων ασφαλείας και
διαθέτουν ειδική άδεια λειτουργίας επιχείρησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2518/97
(ΦΕΚ ΑΊ64), όπως αυτές ισχύουν µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις.

ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής
δικαιολογητικά:
(1) ∆ιαβιβαστικό Έγγραφο Υποβολής της προσφοράς στον διαγωνισµό, το οποίο κατατίθεται εκτός του
κυρίως φακέλου προσφοράς και µε αναγραφή της διάρκειας ισχύος προσφοράς, για την
πρωτοκόλλησή του (όπως αναφέρεται στην §2 του Άρθρου 4).
(2) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007, ποσού ύψους 5% επί
του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π. Α.
Σε περίπτωση που η εγγύηση συµµετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχειά, που αναγράφονται
στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007 και του άρθρου 6 της παρούσας, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
(3)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, η
οποία θα φέρει ως ηµεροµηνία, την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς και στην οποία θα
αναγράφονται:
α. Τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης όπου συµµετέχουν.
β. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής1 της προσφοράς τους
• ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα της παρ.1 του άρθρου 43 του
Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης ,της απάτης,
της εκβίασης ,της πλαστογραφίας ,της ψευδορκίας ,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
• ∆εν τελούν το τελευταίο εξάµηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε

1»»»

«Επι αποστολής της προσφοράς ταχυδροµικα, ως ηµεροµηνία υποβολής είναι αυτη της καταθεσης στην
ταχυδροµική υπηρεσία, οπότε την ηµεροµηνία αυτή πρέπει να φέρει και η σχετική υπεύθυνη δήλωση» (∆ιαρκής
Κώδικας Προµηθειών και Μισθώσεων - Τόµος Γ' - Μέρος Α'. Π∆ 118/2007. Καν. Προµηθειών ∆ηµοσίου. Άρθρα 1-25.
∆ιαγωνισµοί - Ερµηνεία · σελ. 44158)
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πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
• Είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
• Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο .
• ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει η ειδική εκκαθάριση
του νόµου 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).
γ) να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των παραπάνω
δικαιολογητικών.
(4) Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν
µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆ 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α' 290),
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παραγρ. 6 του Π.∆. 118/2007. κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
α) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο
από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης ,της απάτης, της εκβίασης ,της
πλαστογραφίας ,της ψευδορκίας ,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής , έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει κατά την ηµεροµηνία
της άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ότι είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό
και το ειδικό επάγγελµα τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Β) ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της
Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περιπτωσης 1 του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007
2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/07.
3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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Γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων[α] & [β] ανωτέρω και επιπλέον :
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του νόµου 1892/1990 όπως
εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής η ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα
ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2)
του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την
αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990,
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση.
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο
διαγωνισµό επιχείρησης.

∆) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι
ο πρόεδρος του διοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007,
εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ιδίου
άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
3) Βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

Ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Η
υποβαλλόµενη προσφορά της Ένωσης προµηθευτών θα υπογράφεται είτε από όλους τους προµηθευτές
που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην
προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της
ένωσης προµηθευτών.

ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο Μειοδότης υποχρεούται επί ποινή αποκλεισµού και εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία
ειδοποίησής του, να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο τα κάτωθι έγγραφα και πιστοποιητικά:

5

ΑΔΑ: ΒΛΛ07ΛΗ-3ΤΔ
• Ειδική άδεια λειτουργίας επιχείρησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2518/97 (ΦΕΚ
ΑΊ64) «ΠΕΡΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
• ∆ικαιολογητικά κατοχής & χρήσης ασυρµατικών συσκευών ή εταιρικά συµβόλαια κινητής
τηλεφωνίας/επικοινωνίας.
• Αδεια για την ειδική στολή της Εταιρείας φύλαξης, εγκεκριµένη από το/τα Αρµόδιο/α Υπουργείο/α.
• Το ΦΕΚ συστάσεως της Εταιρείας*.
• Καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει µε τις τροποποιήσεις του, σε ακριβές αντίγραφο*.
• Πρόσφατο θεωρηµένο αντίγραφο κατάστασης προσωπικού από την επιθεώρηση Εργασίας.
*Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης κατατίθεται η βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού
προσώπου επιτηδευµατία από την αρµόδια ∆ΟΥ
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη
συµπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρονικό
διάστηµα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του
∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συµπληρωθούν
από το συµµετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων επί αποδείξει, µέχρι
την Πέµπτη 24-10-2013 και ώρα 14:30 µ.µ. στη διεύθυνση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
Τµήµα Προµηθειών (Γραφείο 305)
∆ιοικητήριο (Λ. Χαϊνά 93)
Τ.Κ.: 34100, Χαλκίδα ____________
υπό τη µορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ, που
θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και του Αποδέκτη, τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ», Αριθµός ∆ιακήρυξης:
116223/4190/16-10-13 και ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 24/10/2013. Η
προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστηµένη. Όσες
προσφορές υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν µόνο αν πρωτοκολληθούν µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα
λήξης της προθεσµίας υποβολής.
2. Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής
προσφοράς υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, προκειµένου να
αναγραφεί ο αριθµός εισερχοµένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το
έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς (τουλάχιστον 120 ηµερολογιακές ηµέρες
από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού).
Εκπρόθεσµες προσφορές δεν θα παραλαµβάνονται ή εφόσον παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν θα αποσφραγίζονται.
∆ΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει σε δύο ( 2) αντίγραφα:
3.1 Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην §1 του
παρόντος Άρθρου ανωτέρω και την εξής: «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ο οποίος θα
περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό.
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3.2 Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην §1του
παρόντος Άρθρου ανωτέρω και την εξής: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς συµπληρωµένο σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ'.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αποφύγουν τον µεγάλο όγκο Τεχνικής Προσφοράς και να
µεριµνήσουν για τις απολύτως ουσιώδεις πληροφορίες (πχ αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης
θεωρούνται ως µη αξιολογήσιµα) µε σαφή, κωδικοποιηµένο και περιεκτικό τρόπο.
4 Χωριστό -επί ποινή απορρίψεως σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που
αναφέρονται στην §1 παρόντος Άρθρου ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο
φάκελος αυτός θα περιέχει το «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» συµπληρωµένο σύµφωνα
µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος ∆'.
5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, η δε Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να
καθαρογράψει, µονογράψει και σφραγίσει την διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής
∆ιενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.).
Αναλυτικότερα:
Α) ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθµό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ.Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
5.1 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως
5.2 Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
5.3 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
5.4 Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
εγγύησης. Πέραν των ανωτέρω που ισχύουν για όλες τις εγγυήσεις, κατά περίπτωση πρέπει:
Β) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλ. ύψους 2.600 € (δύο
χιλιάδες εξακόσια ΕΥΡΩ).
• Αν η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται έστω κι ελάχιστα του ανωτέρω απαιτούµενου ποσού, η
προσφορά δεν γίνεται δεκτή,
β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των κοινών προϋποθέσεων της παρ. Α. του παρόντος
Άρθρου και τα ακόλουθα:
5.4.1
Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού II. Την ηµεροµηνία
λήξης της ισχύος της εγγύησης.
(Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ),
γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:
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5.4.1.1
Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
5.4.1.2
Ο αριθµός της διακήρυξης
5.4.1.3
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
5.4.1.4
Η ηµεροµηνία έκδοσής της
5.4.1.5
Τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ
των υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την
Υπηρεσία.
Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να κάνουν χρήση του Υποδείγµατος Εγγυητικής Επιστολής
Συµµετοχής που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Α.
Γ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης,
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
I. Την ηµεροµηνία της σχετικής σύµβασης.
5.4.2
Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης είναι απεριόριστος.
Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Β

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται το ανώτερο σε 52.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.
Τα στοιχεία των προκηρυσσόµενων υπηρεσιών, παρατίθενται στο Άρθρο 7 & στο Παράρτηµα Γ'.
Επί του συµβατικού τιµήµατος που θα προκύψει χωρίς Φ.Π.Α., θα γίνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Με την προσφορά, η τιµή για την δαπάνη υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας δίνεται για το σύνολο των υπηρεσιών σε ΕΥΡΩ, και αναγράφεται στο «Τεύχος Οικονοµικής
Προσφοράς» του Παραρτήµατος.
2. Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
συµπληρώσουν τον «ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του Τεύχους
Οικονοµικής Προσφοράς, που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆' της παρούσας.
3. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η. προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και των ∆ιαδικασιών
∆ιαπραγµάτευσης.
6. Σύµφωνα µε το Άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α') «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών
παροχής υπηρεσιών»\
Όταν το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆), 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:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων,
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι,
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών
των εργαζοµένων.
8
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών πρόχειρος γίνεται µε κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, οπότε ο προσφέρων αυτήν κρίνεται
«Μειοδότης».
Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ.
Η χαµηλότερη τιµή θα πρέπει να καλύπτει τα προβλεπόµενα σύµφωνα µε το Άρθρο 68 του Ν. 3863 (ΦΕΚ
115 Α') που παρατίθενται ανωτέρω.
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κριθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ως
απορριπτέες, θα καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες που προκηρύσσονται µε την παρούσα, αφορούν τη φύλαξη των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας και όλων των αντικειµένων περιουσίας του Μεγάρου
(αυτοκίνητα, εξοπλισµοί και εγκαταστάσεις) καθώς και την φύλαξη µε άµεση επέµβαση σε περίπτωση
κινδύνου (µετά από λήψη σηµάτων συναγερµού), για τους χώρους, τις ηµέρες και τις ώρες οι οποίες
αναγράφονται αναλυτικά στην παρούσα.
Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Χαϊνά 93 & Ραούλ Φολερώ σε οικόπεδο 6.985 µ2 και αποτελεί
τετραόροφο κτίσµα µε Υπόγειο.
Συγκεκριµένα:
Στο Υπόγειο µε εµβαδόν 2.991,26 µ2 υπάρχουν θέσεις πάρκιγκ, τα αρχεία των υπηρεσιών, τα
µηχανοστάσια, λεβητοστάσια και αντλιοστάσια.
Στο Ισόγειο µε εµβαδόν 2.454,86 µ2 υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών, κυλικείο, η αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων και το Συνεδριακό Κέντρο.
Στον Α΄ όροφο µε εµβαδόν 1.382,12 µ2 υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών.
Στον Β΄ όροφο µε εµβαδόν 1.382,12 µ2 υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών.
Στον Γ΄ όροφο µε εµβαδόν 1.392,62 µ2 υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών, το γραφείο Περιφερειάρχη, το
γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, γραφεία Τύπου .
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Κτίριο
Μέγαρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
∆ιεύθυνση επί της οδού Χαϊνά 93, Χαλκίδα
Ωράρια
• Η παροχή υπηρεσιών να γίνεται µε ένστολους φύλακες από τις 15 : 00 µ.µ µε τη λήξη
του ωραρίου έως 07 : 00 π.µ το πρωί καθ’ όλη τη διάρκεια του µηνός , καθηµερινές.
Φύλαξης
• Τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα καθ’ όλο το 24ωρο µε τρεις βάρδιες 07 : 00 – 15
: 00, 15 : 00 – 23 : 00 και 23 :00 – 07 :00.
Λοιπά

-Η φύλαξη είναι για όλες τις ηµέρες του έτους (365 ηµέρες) µε την εγκατάσταση στο κτίριο ενός
φύλακα της αναδόχου εταιρείας και µε λήψη σηµάτων συναγερµού και ειδοποίηση της εταιρίας
για άµεση επέµβαση σε περίπτωση κινδύνου µε παράλληλη ειδοποίηση των σωµάτων ασφαλείας
(αστυνοµία κλπ. ), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του κτιρίου και της περιουσίας του.
-0 Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει το κλειστό σύστηµα παρακολούθησης (κάµερες, οθόνες,
καταγραφείς κλπ) για το διάστηµα που θα ισχύει η σύµβαση και το οποίο θα καλύπτει επαρκώς
τους χώρους εσωτερικά και περιµετρικά του κτιρίου. Επίσης οφείλει να παρακολουθεί και να
χειρίζεται τα παρακάτω συστήµατα που υπάρχουν στο Μέγαρο Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας:
1. Πυρασφάλειας
α. Σύστηµα πυρανίχνευσης κτιρίου
β. Συστήµατα Κατάσβεσης
2. Σύστηµα BMS – Παρακολούθηση και χειρισµός λειτουργικών
παραµέτρων κτιρίου
α. Λειτουργία & Βλάβη µηχανηµάτων
β. Έλεγχος Θερµοκρασίας χώρων
γ. Λοιπά συστήµατα αυτοµατισµού και ελέγχου

Η φύλαξη θα γίνεται από έναν (1) φύλακα ανά βάρδια και βάσει τούτου θα υπολογισθεί το τίµηµα φύλαξης.
_______________________________________________

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η Ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται να τηρεί τις προδιαγραφές και τους κανόνες που
απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία
•

• Επιτήρηση

και φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
Φρούρηση εισόδων και άλλων ευπαθών σηµείων των εγκαταστάσεων
• Ολόπλευρη παρακολούθηση του κτιρίου και του εγγύς περιβάλλοντα χώρου.
• Έλεγχο των εισερχοµένων ατόµων.
• Επιτόπου άµεση επέµβαση περιπολικού της εταιρίας, σε αποστολή σήµατος κινδύνου από τον φύλακα,
για την ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων.
• Οι φύλακες να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι και εξοπλισµένοι για την επίβλεψη και προστασία των
Χώρων
• Θα εκτελούν ανά δύο ώρες περίπολο στους τρεις ορόφους και στο υπόγειο του κτιρίου.
• πρέπει να είναι άρτια ενηµερωµένοι έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε κάθε δυσάρεστη
κατάσταση και στην αποφυγή κάθε κινδύνου (ληστεία, κλοπή, φθορά περιουσίας, σεισµό, πυρκαγιά κ.λπ.)
•
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• Θα πρέπει να είναι άρτια ενηµερωµένοι έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε κάθε δυσάρεστη
κατάσταση και στην αποφυγή κάθε κινδύνου (ληστεία, κλοπή, φθορά περιουσίας, σεισµό, πυρκαγιά κ.λπ.)

Θα φορούν ειδική στολή εγκεκριµένη από το/τα Αρµόδιο/α Υπουργείο/α µε το διακριτικό της Εταιρείας
Φύλαξης
• θα είναι εξοπλισµένοι µε φακό και θα έχουν µέσα ασύρµατης επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο ή φορητό
ασύρµατο).
• θα τηρούν βιβλίο συµβάντων και θα ενηµερώνουν σχετικά την ∆/νση ∆ιοικητικού –Οικονοµικού της
Π.Ε. Εύβοιας
•

Θα υπάρχει δυνατότητα άµεσης αντικατάστασής τους σε περίπτωση ασθένειας κατά την ώρα της
υπηρεσίας τους ή τυχόν κριθούν ακατάλληλοι από την υπηρεσία µας.
• Θα έχουν άµεση επικοινωνία µε τους υπευθύνους, θα εκτελούν τις νόµιµες εντολές αυτών πρόθυµα
και θα επεµβαίνουν δυναµικά σε περίπτωση κινδύνου.
• Θα τηρούνται όλοι οι Νόµοι οι σχετικοί µε την εργασία (εργατική νοµοθεσία) δηλαδή καταβολή νοµίµων
αποδοχών οι οποίες (σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την
οικεία ΣΣΕ, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων, φόρων, καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών (εργοδότη και ασφαλισµένου) κ.λπ. και ο ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών
για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση
του ανωτέρου όρου θα καταγγέλεται η σύµβαση.
•

•
Η Ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται να προβεί σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους της
Υπηρεσίας στην αναγκαία συντήρηση των συστηµάτων συναγερµών που είναι εγκατεστηµένα στο Μέγαρο
της ΠΕ Εύβοιας, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη και αποτελεσµατική λειτουργίας τους.
Σε περίπτωση που προκληθούν ζηµιές, φθορές, κλοπές ή διαρρήξεις στις ώρες ευθύνης ο ανάδοχος
υποχρεούται στην αποκατάσταση ζηµιών µέχρι του ποσού των 50.000 €.

ΑΡΘΡΟ 8 - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25-10-2013 και ώρα 11:00 π.µ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του 3ου ορόφου της Π. Ε. Εύβοιας (∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, ∆ιοικητήριο).
2. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές τους µέχρι την Πέµπτη
24-10-2013 και ώρα 14:30 µ.µ. στη Γραµµατεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού στο ισόγειο.
3. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας και ώρας υποβολής (παρ. 2 παρόντος άρθρου) καµία προσφορά
δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσµη.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρούσα Απόφαση (πλήρες τεύχος Αναλυτικής Προκήρυξης), η περίληψη ∆ιακήρυξης, καθώς και
όλα τα Παραρτήµατα (λοιπά τεύχη του διαγωνισµού), διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης, στις ιστοσελίδες www.pste.gov.gr και www.naevias.gr ενώ
περίληψη της παρούσας θα αποσταλεί για δηµοσίευση στην εφηµερίδα:
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ»
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο βάσει του ν.
3548/2007.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας
Προκήρυξης, µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την κατάθεση των προσφορών για τον διαγωνισµό,
από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 19 «Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών» του υπ'
αριθµ. 118/2007 Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή
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πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ' ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει.
3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια.
4. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που
προσφέρθηκαν.
5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 Π∆ 118/2007 την ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω,
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ.
2, Π∆ 118/2007 λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά
προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία και ο
χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ.2 Π∆ 118/2007 µετά
την υποβολή τους.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού όργανο σύµφωνα µε
το άρθρο 15 παρ.2α,β,γ,δ του Π.∆ 118/07.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού
ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προυπολογισµένης αξίας της παρεχόµενης υπηρεσίας το
ύψος της οποίας δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων
(5000) €.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους
όρους της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της
Προκήρυξης ή δεν πληρούν υποχρεωτικές απαιτήσεις.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για διάστηµα εκατόν είκοσι
(120) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, το οποίο και θα πρέπει να
αναγράφεται στο διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό.
Σε περίπτωση παράλειψης της ανωτέρω αναγραφής, θεωρείται πως ο υποψήφιος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα την ανωτέρω χρονική ισχύ στην προσφορά του. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην
Προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας.
Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή της κατακύρωσης.
Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση
του Έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµβαλλόµενων µερών, καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη.
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα
συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύµβασης.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών για δύο (2) µήνες (ή παραπάνω σε
εξαιρετικές περιπτώσεις) από τη συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης εκτέλεσης των υπηρεσιών µε τους
ίδιους όρους.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνει τµηµατικά µε την πρόοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών
ακολουθούµενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007 από τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού της ΠΕ Εύβοιας και σύµφωνα µε την καθιερωµένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από
την Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον
ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών.
-Πρωτόκολλο πιστοποίησης παρεχόµενων υπηρεσιών.
-Τιµολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
-Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
-Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον προµηθευτή, ήτοι:
- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%,
-Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,
-ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ΠΕ
Εύβοιας, να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το
οποίο δεν έχει συµπεριληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου
φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική
σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή και καλείται να υπογράψει την σύµβαση ο αµέσως επόµενος
στην κατάταξη υποψήφιος. Σε αυτόν που κηρύσσεται έκπτωτος εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆
118/2007.
Για πληµµελή εκτέλεση του έργου φύλαξης των αναφερόµενων στην παρούσα κτιρίων, θα επιβάλλεται στον
ανάδοχο, από την αναθέτουσα αρχή, αντίστοιχου ποσού ποινική ρήτρα, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος
13
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των παραλείψεων του, παρακρατούµενη από τη µηνιαία αµοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω
ρήτρα θα διπλασιάζεται, διατηρούµενου του δικαιώµατος καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του
αναδόχου εκπτώτου.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συνεχίζει να µην τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις η αναθέτουσα
αρχή διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης φύλαξης των κτιρίων των οποίων την
φύλαξη ανέλαβε ο ανάδοχος και δεν τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις καθώς και κατάπτωσης της
εγγυητικής επιστολής του.
Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, πριν την ηµεροµηνία
λήξεως του χρόνου σύµβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ηµερησίως για κάθε ηµέρα
διακοπής και µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης, ίσης µε το 1/30 της µηνιαίας αµοιβής του.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν
σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα
Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι
τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Χαλκίδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ονοµασία Τράπεζας..................
Κατάστηµα
...........................
(∆/νση: οδός - αριθµός, Τ.Κ., FAX) .............................. Ηµεροµηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ .......................
Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ........... ΕΥΡΩ
•

•

•

•

•

•
•

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
υπέρ της
εταιρείας
..........................................
∆/νση
.............................................. για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο
επαναληπτικό διαγωνισµό της ...................................... για την
............................................................... σύµφωνα µε την υπ'
αριθµ......./ .......∆/ξή 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 τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή
µη η απαίτησή σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την.....................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων θα
πρέπει, πέραν των υποχρεωτικών διατυπώσεων στο Άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης, να διατυπώνεται ο όρος:
«Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η
απαίτησή σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.»
ή
«η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.∆.
118/2007».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ονοµασία Τράπεζας ..................
Κατάστηµα
...........................
(∆/νση: οδός - αριθµός, Τ.Κ., FAX)

Ηµεροµηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ .............

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ

ΕΥΡΩ

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ .................... (ολογράφως)......................... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η
υποχρέωση µας, υπέρ της εταιρίας..............................................∆/νση… για την καλή εκτέλεση από
αυτήν των όρων της σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια …………………… προς
κάλυψη αναγκών του ..................... και το οποίο καλύπτει το 10% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας
....................................ΕΥΡΩ αυτής.
•

•

•

•

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωση σας ολικά ή
µερικά χωρίς καµιά από µέρος µιας αντίρρησης ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου
Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ' εµάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµιά ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί (στο ∆ηµόσιο
και Ν.Π.∆.∆.), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. - ∆.Ο.Υ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL

Ηµεροµηνία: ......

Για τον υποψήφιο Ανάδοχο

Σφραγίδα/Υπογραφή

Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου
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Β. ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Κτίριο Μέγαρο Π.Ε. Εύβοιας
∆ιεύθυνση επί της οδού Λ. ΧΑΪΝΑ 93, ΧΑΛΚΙ∆Α
Ωράρια
• Η παροχή υπηρεσιών να γίνεται µε ένστολους φύλακες από τις 15 : 00
Φύλαξης
µ.µ µε τη λήξη του ωραρίου έως 07 : 00 π.µ το πρωί καθ’ όλη τη
διάρκεια του µηνός , καθηµερινές.
• Τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα καθ’ όλο το 24ωρο µε τρεις βάρδιες
07 : 00 – 15 : 00, 15 : 00 – 23 : 00 και 23 :00 – 07 :00.
Λοιπά

-Η φύλαξη είναι για όλες τις ηµέρες του έτους (365 ηµέρες) µε την
εγκατάσταση στο κτίριο ενός φύλακα της αναδόχου εταιρείας και µε
λήψη σηµάτων συναγερµού και ειδοποίηση της εταιρίας για άµεση
επέµβαση σε περίπτωση κινδύνου µε παράλληλη ειδοποίηση των
σωµάτων ασφαλείας (αστυνοµία κλπ. ), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
προστασία του κτιρίου και της περιουσίας του.
-0 Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει το κλειστό σύστηµα
παρακολούθησης (κάµερες, οθόνες, καταγραφείς κλπ) για το διάστηµα
που θα ισχύει η σύµβαση και το οποίο θα καλύπτει επαρκώς τους
χώρους εσωτερικά και περιµετρικά του κτιρίου. Επίσης οφείλει να
παρακολουθεί και να χειρίζεται τα παρακάτω συστήµατα που υπάρχουν
στο Μέγαρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας:
1. Πυρασφάλειας
α. Σύστηµα πυρανίχνευσης κτιρίου
β. Συστήµατα Κατάσβεσης
2. Σύστηµα BMS – Παρακολούθηση και χειρισµός λειτουργικών
παραµέτρων κτιρίου
α. Λειτουργία & Βλάβη µηχανηµάτων
β. Έλεγχος Θερµοκρασίας χώρων
γ. Λοιπά συστήµατα αυτοµατισµού και ελέγχου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η µη συµφωνία µε κάποια από τα κάτωθι αποτελεί λόγο αποκλεισµού. Η υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωµα εξέτασης της µη συµφωνίας µε κάποια εκ των δεσµεύσεων µόνο στην περίπτωση που ο
υποψήφιος προβεί σε τεκµηριωµένη ανάλυση.

∆εσµεύσεις Υλοποίησης Παρεχοµένων
Υπηρεσιών

Απάντηση
Υποψήφιου (ΝΑΙ /
ΟΧΙ)

Η φύλαξη θα γίνεται από έναν (1) φύλακα ανά
βάρδια και βάσει τούτου θα υπολογισθεί το
τίµηµα φύλαξης.
2. Η Ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται να
τηρεί τις προδιαγραφές και τους κανόνες που
απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία.
3. Επιτήρηση και φύλαξη κινητών και ακίνητων
περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων της
ΠΕ Εύβοιας.
4. Τήρηση βιβλίου συµβάντων και σχετική
ενηµέρωση της ∆/νσης ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού της ΠΕ Εύβοιας
5. Φρούρηση εισόδων και άλλων ευπαθών
σηµείων των εγκαταστάσεων
6. 6. Ολόπλευρη παρακολούθηση του κτιρίου και
του εγγύς περιβάλλοντα χώρου.
7. Έλεγχο των εισερχοµένων ατόµων.
8. 8. Επιτόπου άµεση επέµβαση περιπολικού της
εταιρίας, σε αποστολή σήµατος κινδύνου από
τον φύλακα, για την ενίσχυση της ασφάλειας των
κτιρίων.
9. Οι φύλακες να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι
και εξοπλισµένοι για την επίβλεψη και προστασία
των χώρων.
10. Θα εκτελούν ανά δύο ώρες περίπολο στους
τρεις ορόφους και στο υπόγειο του κτιρίου.
11.
1.
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11. Θα πρέπει να είναι άρτια ενηµερωµένοι έτσι
ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε κάθε
δυσάρεστη κατάσταση και στην αποφυγή κάθε
κινδύνου (ληστεία, κλοπή, φθορά περιουσίας,
σεισµό, πυρκαγιά κ.λπ.)
12. Θα φορούν ειδική στολή εγκεκριµένη από
το/τα Αρµόδιο/α Υπουργείο/α µε το διακριτικό
της Εταιρείας φύλαξης
13. θα είναι εξοπλισµένοι µε φακό και θα έχουν
µέσα ασύρµατης επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο
ή/και φορητό ασύρµατο)
14. Θα υπάρχει δυνατότητα άµεσης
αντικατάστασης τους σε περίπτωση ασθένειας
κατά την ώρα της υπηρεσίας τους ή τυχόν κριθούν
ακατάλληλοι από την υπηρεσία.
15. Θα έχουν άµεση επικοινωνία µε τους
υπευθύνους, θα εκτελούν τις νόµιµες εντολές
αυτών πρόθυµα και θα επεµβαίνουν δυναµικά σε
περίπτωση κινδύνου.
16. Θα τηρούνται όλοι οι Νόµοι οι σχετικοί µε την
εργασία (εργατική νοµοθεσία) και τις διατάξεις για
αµοιβές, δηλαδή καταβολή νοµίµων αποδοχών οι
οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία
ΣΣΕ, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών,
αποζηµιώσεων, φόρων, καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών (εργοδότη και ασφαλισµένου) κ.λπ. και ο
ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών
Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που
προκύπτει από αυτές. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί παράβαση του ανώτερου όρου θα
καταγγέλλεται η σύµβαση.
17. Η Ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται να
προβεί σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους της
Υπηρεσίας στην αναγκαία συντήρηση των
συστηµάτων συναγερµών που είναι εγκατεστηµένα
στο Μέγαρο της Π.Ε. Εύβοιας, ώστε να
διασφαλίζεται η άριστη και αποτελεσµατική
λειτουργίας τους.
18. Άµεση επέµβαση σε κάθε σήµα συναγερµού
που θα ληφθεί από το 24ωρο κέντρο λήψεως
σηµάτων συναγερµού της εταιρίας σε περίπτωση
κινδύνου του κτιρίου, ώστε να εξασφαλίζεται
η προστασία τους και η προστασία της
περιουσίας του.
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Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ & ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Συµπληρώστε περιεκτικά και σύντοµα στα πεδία της στήλης «Απάντηση υποψηφίου».
1. Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής (νοµική µορφή, οργανόγραµµα,
εξοπλισµός).
Απάντηση υποψηφίου

2. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του προσφέροντος
υπηρεσίες, πελατολόγιο).

(προϊόντα,

Απάντηση υποψηφίου

3. Σύντοµη µεν αλλά σαφή περιγραφή για τον τρόπο µε τον οποίο προτίθεται ο
διαγωνιζόµενος να υλοποιήσει το συγκεκριµένο έργο, τον τρόπο εκπαίδευσης του
χρησιµοποιούµενου προσωπικού καθώς και του τρόπου εποπτείας των
φυλάκων.
Απάντηση υποψηφίου
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4.Τα στοιχεία της Σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι του
υποψηφίου:
ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’

ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. - ∆.Ο.Υ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL

Ηµεροµηνία:.......

Για τον υποψήφιο Ανάδοχο

Σφραγίδα / Υπογραφή
Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία για τον υπολογισµό του ελάχιστου νόµιµου εργοδοτικό κόστος που πρέπει να καλύπτει η προσφορά:
• Χώροι του Μεγάρου Π.Ε. Εύβοιας για όλες τις ηµέρες & ώρες όπως αναφέρονται και στο «Τεύχος
Τεχνικής Προσφοράς» και άµεση επέµβαση σε περίπτωση λήψης σήµατος συναγερµού
• µε ετήσιο υπολογισµό
• αργίες θεωρούµενες ότι συµπίπτουν σε εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα έως και Παρασκευή)
• ένα (1) φύλακα ανά Βάρδια.
• η ισχύουσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εργαζοµένων στην οποία υπάγεται ο υποψήφιος.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 68 του Ν. 3863 (ΦΕΚ 115 Α') «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών»:
1. Όταν το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆), 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:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων,
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι,
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία
υπάγονται οι εργαζόµενοι.
* Η Αναθέτουσα Αρχή, ως εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών φύλαξης ορίζει τουλάχιστον
το 3% (τρία τοις εκατό), και ο υποψήφιος ανάδοχος -επί ποινή απορρίψεως- δεν µπορεί να συνυπολογίσει ποσοστό
µικρότερο αυτού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς µε Βάση το Άρθρο 68 του Ν. 3863 (ΦΕΚ 1 1 5 Ά ) «Συµβάσεις
εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών»
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Περιγραφή
Πεδίο συµπλήρωσης
1) Αριθµός εργαζοµένων:

.………………………

2) Ηµέρες και ώρες εργασίας:

.………………………

3) Συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία
υπάγονται οι εργαζόµενοι (να επισυναφθεί
αντίγραφο της στο τέλος):

……………………….

4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
4.1 Ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις
πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των
εργαζοµένων:
4.2 Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε Βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά:
4.3 Κόστος Αναλωσίµων (αν υπάρχει):

…………………………€
(ολογράφως ΕΥΡΩ)
………………………€
.………………………€
…………………………€

4.4 Εργολαβικό κέρδος:

.…………………………€

4.5 Νόµιµες υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις:

…………………………€

4.6 ∆ιοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών
(τουλάχιστον 3%):

…………………………€

5) ΦΠΑ
6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

…………………………€
…………………………€
(ολογράφως ΕΥΡΩ)

Οποιαδήποτε επιπλέον διευκρινιστική ανάλυση του υπολογισµού του κόστους µπορεί να
επισυναφθεί στο τέλος της οικονοµικής προσφοράς.
ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ: αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι

εργαζόµενοι του

υποψηφίου Αναδόχου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων της ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ».
Στη Χαλκίδα, σήµερα …. ……………………………………….2013 στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας, οι υπογράφοντες ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. ∆ηµήτριος Βουρδάνος
εκπροσωπών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις τη Περιφερειακή ενότητα Εύβοιας µε ΑΦΜ 997947718 ∆ΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ
και o …………………………………………….νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας µε την επωνυµία
«…………………………………………………………………………………………………………………….»,που εδρεύει στην ………………. επί της
οδού ……………………………….. στην………………………µε Α.∆.Τ ………………… Α.Φ.Μ …………………………..
συµφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ ΑΊ9/01.02.1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις
Συναφών Θεµάτων».
3.Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α' 247 121Λ 1.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
5. Τις διατάξεις του Ν.3801/04.09.2009 (ΦΕΚ Α' 163) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» Άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης»
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ ΑΊ 12/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»
7. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α715.7.2010), Άρθρο 68 «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών
παροχής υπηρεσιών»
8. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ ΑΊ41/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» αρ.
21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων»
9. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ ΑΊ73) «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων»
10.Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει.
11.Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150 /10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
12.Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ ΑΊ94/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
13.Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ Ά/27-12-2010) « Οργανισµός Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ».
14. Την αριθµ. (οικ) 110644/2651/1-10-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ

2538/Β΄/9-10-2013) µε την οποία συµπληρώθηκε η αρ. (οικ) 10544/297/30-1-2013 όµοια περί ανάθεσης
άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 373/Β΄/19-02-2013).
15.Την αριθµ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ Β' 1291/11.08.2010) Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
16.Το αρ. 95174/3807/14-08-13 έγγραφο του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης και την ανάγκη που έχει
προκύψει για την φύλαξη των χώρων του ∆ιοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και της
διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού
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17. Τις µε αριθ. 9180/367/25-01-13 και 94914/3798/14-08-13 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση της δαπάνης και δέσµευσης της αναγκαίας πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης
κτιρίων της Περιφερειακής Ενοτήτας Εύβοιας
18. Την αριθµ. 1037/04-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί
« Έγκρισης διενέργειας πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, για την
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του ∆ιοικητηρίου της Περιφερειακής Ενοτήτας
Εύβοιας»

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους:
1.1. Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του
Μεγάρου της ΠΕ Εύβοιας & η φύλαξη µε άµεση επέµβαση σε περίπτωση κινδύνου ( µετά από λήψη σηµάτων
συναγερµού), για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους».
1.2. Η παροχή των υπηρεσιών, θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της προκήρυξης του έργου,
που έγινε µε την υπ. αρ... ………….απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας & την υπ' αρ.
...................... απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την
κατατεθειµένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και σύµφωνα µε τους γενικούς όρους των Π.∆. 118/2007
και 60/2007 για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις της προκήρυξης του εν λόγω έργου.

ΑΡΘΡΟ 2: Συµβατικά στοιχεία:
Τα συµβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: α) Σύµβαση
β) ∆ιακήρυξη - Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης γ) Προσφορά του Αναδόχου δ) Κατακυρωτική απόφαση
2.2. Τροποποίηση των όρων της συµβάσεως αυτής είναι δυνατή µόνο µε κοινή συµφωνία των µερών και γίνεται
αποκλειστικά µε έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συµβαλλοµένους.
2.3. Η παρούσα Σύµβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε µετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς.
2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών µπορεί να έχει
ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 9 κατωτέρω.
2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του Αναδόχου
Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται µόνο εγγράφως και να αποστέλλεται
ταχυδροµικώς ή µε courier ή µε τηλεοµοιοτυπία είτε να παραδίδεται δια χειρός, προκειµένου το περιεχόµενό
τους να είναι δεσµευτικό για τα συµβαλλόµενα µέρη, αποκλειόµενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης µορφής
επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική µορφή, στο πλαίσιο
της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων µε την Αναθέτουσα Αρχή.
2.1.

ΑΡΘΡΟ 3: ∆ιάρκεια της Σύµβασης
3.1. Το συµβατικό έργο θα περαιωθεί κατά την περίοδο από .....……………….έως…………………………………….
Με τη
σύµφωνη γνώµη των αντισυµβαλλοµένων, δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) µήνες το έργο µε τις ίδιες
προδιαγραφές και τιµές της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ετήσιο κόστος φύλαξης
συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων, ....... € (ολογράφως)
του διοικητικού κόστους, άνευ ΦΠΑ:
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης, της παροχής δηλ. πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ.
περιπτώσεις άρθρου 6 α/α 16, άρθρου 3.1 παρ. β ή σε άλλες απρόβλεπτες/εξαιρετικές καταστάσεις) σε

27

ΑΔΑ: ΒΛΛ07ΛΗ-3ΤΔ

συνάρτηση και συµφωνία µε την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. Στην παραπάνω τιµή περιλαµβάνονται
πλήρως τα προβλεπόµενα έξοδα για την εκτέλεση των υπηρεσιών.
Η παραπάνω τιµή θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνει τµηµατικά µε την πρόοδο εκτέλεσης του έργου ακολουθούµενης της
διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007 από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας και σύµφωνα µε την καθιερωµένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την Υπηρεσία
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον ανάδοχο των
απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών:
Πρωτόκολλο/βεβαίωση πιστοποίησης των υπηρεσιών. Τιµολόγιο εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε». Εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». Φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
- Υπέρ Μ.Τ.Π. Υ 3%,
-Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,
-ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου.
Ο Φ.Π. Α. βαρύνει την Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΡΘΡΟ 5: ∆ΙΑΚΡΙΤΑ ΕΙ∆Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες που προκηρύσσονται µε την παρούσα, αφορούν τη φύλαξη των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας και όλων των αντικειµένων περιουσίας του Μεγάρου
(αυτοκίνητα, εξοπλισµοί και εγκαταστάσεις) καθώς και την φύλαξη µε άµεση επέµβαση σε περίπτωση
κινδύνου (µετά από λήψη σηµάτων συναγερµού), για τους χώρους, τις ηµέρες και τις ώρες οι οποίες
αναγράφονται αναλυτικά στην παρούσα.
Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Χαϊνά 93 & Ραούλ Φολερώ σε οικόπεδο 6.985 µ2 και αποτελεί τετραόροφο
κτίσµα µε Υπόγειο.
Συγκεκριµένα:
Στο Υπόγειο µε εµβαδόν 2.991,26 µ2 υπάρχουν θέσεις πάρκιγκ, τα αρχεία των υπηρεσιών, τα µηχανοστάσια,
λεβητοστάσια και αντλιοστάσια.
Στο Ισόγειο µε εµβαδόν 2.454,86 µ2 υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών, κυλικείο, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
και το Συνεδριακό Κέντρο.
Στον Α΄ όροφο µε εµβαδόν 1.382,12 µ2 υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών.
Στον Β΄ όροφο µε εµβαδόν 1.382,12 µ2 υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών.
Στον Γ΄ όροφο µε εµβαδόν 1.392,62 µ2 υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών, το γραφείο Περιφερειάρχη, το γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη, γραφεία Τύπου .

Κτίριο
Μέγαρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
∆ιεύθυνση επί της οδού Χαϊνά 93, Χαλκίδα
Ωράρια
• Η παροχή υπηρεσιών να γίνεται µε ένστολους φύλακες από τις 15 : 00 µ.µ µε τη λήξη
του ωραρίου έως 07 : 00 π.µ το πρωί καθ’ όλη τη διάρκεια του µηνός , καθηµερινές.
Φύλαξης
• Τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα καθ’ όλο το 24ωρο µε τρεις βάρδιες 07 : 00 – 15
: 00, 15 : 00 – 23 : 00 και 23 :00 – 07 :00.
Λοιπά
-Η φύλαξη είναι για όλες τις ηµέρες του έτους (365 ηµέρες) µε την εγκατάσταση στο κτίριο ενός
φύλακα της αναδόχου εταιρείας και µε λήψη σηµάτων συναγερµού και ειδοποίηση της εταιρίας
για άµεση επέµβαση σε περίπτωση κινδύνου µε παράλληλη ειδοποίηση των σωµάτων ασφαλείας
(αστυνοµία κλπ. ), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του κτιρίου και της περιουσίας του.
-0 Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει το κλειστό σύστηµα παρακολούθησης (κάµερες, οθόνες,
καταγραφείς κλπ) για το διάστηµα που θα ισχύει η σύµβαση και το οποίο θα καλύπτει επαρκώς
τους χώρους εσωτερικά και περιµετρικά του κτιρίου. Επίσης οφείλει να παρακολουθεί και να
χειρίζεται τα παρακάτω συστήµατα που υπάρχουν στο Μέγαρο Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας:
1. Πυρασφάλειας
α. Σύστηµα πυρανίχνευσης κτιρίου
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β. Συστήµατα Κατάσβεσης
2. Σύστηµα BMS – Παρακολούθηση και χειρισµός λειτουργικών
παραµέτρων κτιρίου
α. Λειτουργία & Βλάβη µηχανηµάτων
β. Έλεγχος Θερµοκρασίας χώρων
γ. Λοιπά συστήµατα αυτοµατισµού και ελέγχου

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Η Ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται να τηρεί τις προδιαγραφές και τους κανόνες που απορρέουν
από την κείµενη νοµοθεσία
•

• Επιτήρηση

και φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
Φρούρηση εισόδων και άλλων ευπαθών σηµείων των εγκαταστάσεων
• Ολόπλευρη παρακολούθηση του κτιρίου και του εγγύς περιβάλλοντα χώρου.
• Έλεγχο των εισερχοµένων ατόµων.
• Επιτόπου άµεση επέµβαση περιπολικού της εταιρίας, σε αποστολή σήµατος κινδύνου από τον φύλακα,
για την ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων.
• Οι φύλακες να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι και εξοπλισµένοι για την επίβλεψη και προστασία των
Χώρων
• Θα εκτελούν ανά δύο ώρες περίπολο στους τρεις ορόφους και στο υπόγειο του κτιρίου.
•

•

Θα πρέπει να είναι άρτια ενηµερωµένοι έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε κάθε δυσάρεστη
κατάσταση και στην αποφυγή κάθε κινδύνου (ληστεία, κλοπή, φθορά περιουσίας, σεισµό, πυρκαγιά κ.λπ.)

Θα φορούν ειδική στολή εγκεκριµένη από το/τα Αρµόδιο/α Υπουργείο/α µε το διακριτικό της Εταιρείας
Φύλαξης
• θα είναι εξοπλισµένοι µε φακό και θα έχουν µέσα ασύρµατης επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο ή φορητό
ασύρµατο).
• θα τηρούν βιβλίο συµβάντων και θα ενηµερώνουν σχετικά την ∆/νση ∆ιοικητικού –Οικονοµικού της
Π.Ε. Εύβοιας
•

Θα υπάρχει δυνατότητα άµεσης αντικατάστασής τους σε περίπτωση ασθένειας κατά την ώρα της
υπηρεσίας τους ή τυχόν κριθούν ακατάλληλοι από την υπηρεσία µας.
• Θα έχουν άµεση επικοινωνία µε τους υπευθύνους, θα εκτελούν τις νόµιµες εντολές αυτών πρόθυµα
και θα επεµβαίνουν δυναµικά σε περίπτωση κινδύνου.
• Θα τηρούνται όλοι οι Νόµοι οι σχετικοί µε την εργασία (εργατική νοµοθεσία) δηλαδή καταβολή νοµίµων
αποδοχών οι οποίες (σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία
ΣΣΕ, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων, φόρων, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
(εργοδότη και ασφαλισµένου) κ.λπ. και ο ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση
κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου όρου
θα καταγγέλεται η σύµβαση.
•

•
Η Ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται να προβεί σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους της
Υπηρεσίας στην αναγκαία συντήρηση των συστηµάτων συναγερµών που είναι εγκατεστηµένα στο Μέγαρο της
ΠΕ Εύβοιας, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη και αποτελεσµατική λειτουργίας τους.
Σε περίπτωση που προκληθούν ζηµιές, φθορές, κλοπές ή διαρρήξεις στις ώρες ευθύνης ο ανάδοχος
υποχρεούται στην αποκατάσταση ζηµιών µέχρι του ποσού των 50.000 €.
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ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Απαγορεύεται ρητά η µε οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν µέρει του έργου από τον Ανάδοχο σε
τρίτους.
ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος αδικαιολογήτως παραβαίνει ή αµελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται
σε πρόστιµο που µπορεί να φτάσει µέχρι το 10% της συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ανάλογα µε τη
βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της
επιτροπής παραλαβής.
2. Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε
απόφαση του αρµόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου
H µη τήρηση των όρων του παρόντος εκ µέρους της Εταιρείας απαλλάσσει την Π.Ε Εύβοιας από την
υποχρέωση καταβολής των οφειλοµένων προς την Εταιρεία για το χρόνο της µη τήρησης και της παρέχει το
δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση αζηµίως.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση όταν: α. Η σύµβαση δεν
υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν εκτελέστηκαν µε ευθύνη του ∆ηµοσίου, β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται µε
απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά η κύρωση της
κατάπτωσης ολικής ή µερικής της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η µε αριθµό εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης, ύψους .........................................................................€ (ολογράφως), µε ηµεροµηνία λήξης την
................... µε δικαίωµα παράτασης ισχύος κατόπιν απλού εµπρόθεσµου αιτήµατος της Αναθέτουσας Αρχής,
της Τράπεζας « ».
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών. Η παρούσα
σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 2286/95, του άρθρου 100 παράγραφος 3 του Π.∆. 30/96, του
Π.∆. 118/2007, του Π.∆. 60/2007, τους όρους της µε αριθµό …………… ∆ιακήρυξης και τους όρους προσφοράς
του αναδόχου.
Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα σύµβαση, αρµόδια δικαστήρια για την επίλυσή της
συµφωνείται πως θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Χαλκίδας. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε και
υπογράφτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π. Σ. Ε.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

σφραγίδα/υπογραφή
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΝΟΣ
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