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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 160/2016

Αθήνα, 4/11/2016
Αρ. πρωτ.: 7383

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Για την ανάδειξη αναδόχου για
:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ / ΦΥΛΆΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ»
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
•

Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ. Α΄/2011) για τη «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον
Ν.4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ τ. Α’ 159/10-8-2012).

•

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/ τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Ά/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα “Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Ά/15-9-2011), άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3558/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
Την αρ. πρωτ. 7304/11-11-2015 απόφαση του Συμβουλίου του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 4η/11-11-2015) για το διορισμό του
Εμμανουήλ Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 823/τ.ΥΟΔΔ΄/17-11-2015).
Την αρ. πρωτ. 198585/Ζ1/7-12-2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) Διαπιστωτική Πράξη
του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Εμμανουήλ
Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και
Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της παρούσας.
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• Το με αρ. πρωτ. 202648/Ζ1/10-12-2015
έγγραφο
•

•

του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο η θητεία του Πρύτανη του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι τετραετής και λήγει στις 31/8/2019.
Την αρ. πρωτ. 7945/9-12-2015 Απόφαση Πρύτανη περί ορισμού Αναπληρωτών
Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και καθορισμός της σειράς
αναπλήρωσης Πρύτανη, όπως εγκρίθηκε με την με αρ. 8093 Απόφαση του
Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 2960/Β΄/31-12-2015).
Την αρ. πρωτ. 2386/13-4-2016 Απόφαση Πρύτανη περί αποδοχής παραίτησης του
Αναπληρωτή Πρύτανη, Καθηγητή Σπυρίδωνος Σπύρου και τροποποίησης της υπ’
αριθμ. 7945/9-12-2015 απόφασης Πρύτανη, όπως εγκρίθηκε με την με αρ. 2478
Απόφαση του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ
1234/Β΄/27-4-2016).

•

Την με αρ. πρωτ. 7373/4-11-2016 Εντολή Πρύτανη (ΑΔΑΜ: 16REQ005339937 2016-11-04), για την πραγματοποίηση του έργου «παροχή υπηρεσιών
νυκτοφυλάκων/φυλάκων με σκοπό τη φύλαξη των κτηρίων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών», προϋπολογισμού ποσού μέχρι 74.400,00 € πλέον ΦΠΑ.

•

Την με αρ. πρωτ. 01/1/4-11-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης-Προέγκρισης
με ΑΔΑ: Ω78Θ469Β4Μ-17Μ με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους
74.400,00 € με τη διαδικασία Συνοπτικού Διαγωνισμού βάσει του άρθρου 117 του
Ν. 4412/2016, σε βάρος του Κωδ. Αριθ. 0892.00 «Φύλαξη ακινήτων» από τον
τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου του οικονομικού έτους 2017.
Προκηρύσσουμε

Συνοπτικό Διαγωνισμό βάση του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για παροχή υπηρεσιών νυκτοφυλάκων/φυλάκων με
σκοπό τη φύλαξη των κτηρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως αναφέρεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται μέχρι του ποσού των
60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του
Κωδ. Αριθ. 0892.03 «Φύλαξη ακινήτων» από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου ,του οικονομικού έτους 2017. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, δε θα
πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού.
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από
κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), την 22/11/2016
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιμελητείας, Πατησίων 76 (ισόγειο), προκειμένου να
αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών, παρουσία των συμμετεχόντων.
Η διακήρυξη διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ: www.aueb.gr, στην ιστοσελίδα του
Κεντρικού
Ηλεκτρονικού
Μητρώου
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ):
http://www.eprocurement.gov.gr, ενώ θα διατίθεται και σε έντυπη μορφή από το γραφείο
του Τμήματος Επιμελητείας , Πατησίων 76 (ισόγειο),τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΑΡΘΡΟ 1ο: Δικαίωμα Συμμετοχής
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε
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κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό
τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Κατάρτιση - υποβολή προσφορών
Κλειστές προσφορές θα κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434, Αθήνα, Κεντρικό Κτήριο – ισόγειο, μέχρι
22/11/2016 (ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού), ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00πμ.
Οι προσφορές αυτές θα παραμείνουν κλειστές, μέχρι την αποσφράγισή τους από την
αρμόδια Επιτροπή.
Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή
courier στην προαναφερθείσα διεύθυνση, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές
περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη
του ενδιαφερομένου. Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών, λαμβάνεται υπόψη η
ημερομηνία παράδοσης στο Ο.Π.Α. και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή
παραλαβής του φακέλου από το courier. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται
στην υπηρεσία -με οποιοδήποτε τρόπο- εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου,
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι
ενδείξεις:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Παροχής υπηρεσιών νυκτοφυλάκων/φυλάκων με σκοπό τη φύλαξη των κτηρίων
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 160/2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Ο.Π.Α.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 22/11/2016 και μέχρι ώρα 9:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 22/11/2016 και ώρα 9:30 π.μ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Επωνυμία, Διεύθυνση, αρ. τηλ., αρ. fax, e-mail)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο.
Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν
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ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, εντός επτά (7)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση
ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους,
που μπορούν να αναφέρονται στην αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένοι και να
μην φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχει 3 ξεχωριστούς
σφραγισμένους υποφακέλους, που θα πρέπει στην εξωτερική τους όψη να φέρουν τις ίδιες
ενδείξεις που θα φέρει και ο εξωτερικός φάκελος, ως εξής:
1.

Φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» με αντίγραφο (δηλ. εις
διπλούν).

2.

Φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» με αντίγραφο (δηλ. εις διπλούν).

3.

Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» με αντίγραφο (δηλ. εις διπλούν).

Α. Περιεχόμενο φακέλου Α- Δικαιολογητικά Συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού)
1.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και του διαγωνιζόμενου και θα δηλώνεται ότι:.
•

αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

•
η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για 120 ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
•
δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση (σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016) και αναλαμβάνει την υποχρέωση
για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης.
•
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του και
αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
•
δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις για οποιονδήποτε λόγο (σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016).
•
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
•
δεν έχουν κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την
ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους,
•
αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
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•
Αναλαμβάνει την υποχρέωση
τ για την απαρέγκλιτη εφαρμογή της εργατικής και

ασφαλιστικής νομοθεσίας, σχετικά με την καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν
μπορεί να υπολείπονται των κατώτατων ορίων που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία και τις τυχόν ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την τήρηση του
νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
•

Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).

•
Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, σε περίπτωση που το
Πανεπιστήμιο αποφασίσει ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού.
2.
Παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στον
διαγωνισμό με εκπρόσωπο.
3.
Ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου των εταιρειών παροχής υπηρεσιών
φύλαξης περί μη επιβολής σε βάρος τους προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής
νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
4.
Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού
προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση, ΦΕΚ ή επικυρωμένο αντίγραφο
ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα
της νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως
με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
5.
Ειδική Άδεια Λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3707/2008
«Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και γραφείων
ιδιωτικών ερευνών» (ΦΕΚ 209/τ.Α΄/8-10-2008).
6.

Άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής-ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή
αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, τα οποία
αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική, καθώς και την τεχνική και
επαγγελματική του ικανότητα, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά
στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
6α. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
•

Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
μεγαλύτερο από το 300% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τα έτη 2013, 2014 και 2015 και να
παρουσιάζει κατά μέσο όρο κερδοφορία.

•

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων για τα έτη 2013, 2014 και 2015, σε περίπτωση που
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.

6β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος,
5
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πρέπει να διαθέτει οργάνωση, 2016-11-04
δομή, μέσα, και προσωπικό

επαρκές σε πλήθος και
δεξιότητες, με τα οποία να είναι ικανός να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα,
στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του, εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών
Συμμετοχής, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δραστηριοποιείται τουλάχιστον τρία (3) έτη στη
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η πλήρωση της συγκεκριμένης απαίτησης θα
αποδεικνύεται από το αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας από το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη (Ν. 2518/97 ΦΕΚ 164/Α/97 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3707/2008 ΦΕΚ
209/Α/2008) το οποίο οφείλει να προσκομίσει.
Συνοπτική εταιρική παρουσίαση όπου θα περιγράφονται τα κάτωθι χαρακτηριστικά του
υποψήφιου Αναδόχου:
•
•
•
•

Επιχειρηματική δομή (Οργάνωση και Απασχολούμενο Προσωπικό)
Εγκαταστάσεις
Εξοπλισμός
Χρησιμοποιούμενα μέσα/εργαλεία

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές και ικανό για την ανάληψη του Έργου:
Α- Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει κατάσταση του προσωπικού
θεωρημένη από αρμόδια αρχή σχετική με το εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του, το οποίο
πρέπει να υπερβαίνει τα 20 άτομα τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο πριν την ημερομηνία
υποβολής της προσφορας. Δεν απαιτείται επικύρωση της κατάστασης προσωπικού σε
περίπτωση επίσημης ηλεκτρονικής υποβολής της στην αρμόδια κρατική υπηρεσία.
Β- Οι φύλακες που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης θα πρέπει να
είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για την προστασία των φοιτητών, του προσωπικού και
κάθε παραβρισκόμενου στους χώρους των κτηρίων προσώπου, την φύλαξη των χώρων
και του εξοπλισμού.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου
Δικαιολογητικών) συγκεντρωτικό Πίνακα καταγραφής των στελεχών που θα συμμετέχουν
στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α. Νυχτοφύλακες Κεντρικού Κτιρίου ΟΠΑ
Α/Α

Όνομα Μέλους Ομάδας
Έργου

Θέση στην Ομάδα
Έργου

Έτη Εμπειρίας

Νυκτοφύλακας
Νυκτοφύλακας
Β. Νυχτοφύλακες – Φύλακες Κτιρίου ΤΡΟΙΑΣ
Α/Α

Όνομα Μέλους Ομάδας
Έργου

Θέση στην Ομάδα
Έργου
Νυκτοφύλακας
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Νυκτοφύλακας

Για την απόδειξη της εμπειρίας των φυλάκων και του Συντονιστή, ο υποψήφιος ανάδοχος
θα πρέπει να υποβάλει σχετικά βιογραφικά τους.
Σημειώνεται ότι κρίνεται αναγκαίο να είναι το ίδιο προσωπικό σε σταθερή και μόνιμη
βάση, κατά το δυνατόν, καθώς οι συχνές αλλαγές προσώπων απαιτούν χρόνο
προσαρμογής.
Επίσης, οι φύλακες θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με τον νόμο 3707/2008 περί
άδειας φυλάκων (Πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτική Ασφαλείας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα «Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την
έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.3707/2008» (να προσκομίζεται το σχετικό αντίγραφο
της άδειας)
Η Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του τεκμηριώνεται από την προσκόμιση
Πιστοποιητικού ISO 9001: 2008 στα πεδία εφαρμογής φύλαξης κτιρίων το οποίο να
βρίσκεται σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από αναγνωρισμένο
οργανισμό.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και
αποδεδειγμένη εμπειρία σε υπηρεσίες παρόμοιες με τη ζητούμενη. Ο υποψήφιος
Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα
στοιχεία τεκμηρίωσης.
Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, αναλόγων
με το περιγραφόμενο από την παρούσα διακήρυξη.
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το εξής υπόδειγμα:
Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ
(από –
έως)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ (%)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΣΗΣ

Όπου:
- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη / σε παραγωγική λειτουργία.
-

«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:
o

εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει
συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.

o

εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
βεβαίωση καλής εκτέλεσης του ιδιώτη Οργανισμού υπογεγραμμένη από τον
Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή συστατική
επιστολή ή υπεύθυνη δήλωση, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.
7
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Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι όσο το

δυνατόν πιο αναλυτικά και
εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του προσφέροντος στην
υλοποίηση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης Έργων.
Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του προσφέροντος στα ανωτέρω
θέματα.
Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες,
τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.
Β. Περιεχόμενο φακέλου Β - Τεχνική Προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού)

Η Τεχνική Προσφορά την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει με ποινή
αποκλεισμού, να είναι σύμφωνη με το παράρτημα Α΄,:
Γ. Περιεχόμενο φακέλου Γ - Οικονομική Προσφορά
Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους (εις διπλούν), σύμφωνα
με το Παράρτημα Β, υπογεγραμμένο από τον συμμετέχοντα (ή τον νόμιμο εκπρόσωπο
αυτού κλπ, κατά περίπτωση). Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ (€), θα
αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίδουν την τιμή σε
ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη του
συμφωνητικού. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδώνυπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων ειδών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις
μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή το αποφασίζον όργανο. Από
τις διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν 120 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά
τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της
8

ΑΔΑ: ΩΙ3Σ469Β4Μ-Χ37

16PROC005343018
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 2016-11-04
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος της
προμήθειας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα, δημόσια.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, που θα γίνει δημόσια, δύναται να
παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 117 του
Ν. 4412/2016, ως εξής:
Την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού που ορίζεται στην παρούσα,
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των προσφορών, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον υποφάκελο με
τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», τον υποφάκελο με την «Τεχνική Προσφορά» και τον
υποφάκελο της «Οικονομικής Προσφοράς».
Α. Αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι πρώτοι υποφάκελοι («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά»). Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του
διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που
απορρίπτονται, αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.
Β. Στη συνέχεια, αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι υποφάκελοι με τις οικονομικές
προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους κρίθηκαν κατάλληλες και
καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή.
Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού γενικώς, δεν είναι
δεκτές, εκτός εάν αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το
Πανεπιστήμιο.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς για τυπικούς ή
ουσιαστικούς λόγους, η οικονομική προσφορά επιστρέφεται χωρίς να ανοιχτεί και ο
προμηθευτής δεν έχει, ούτε διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση κατά του Πανεπιστημίου.
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων του συμφωνητικού, το ύψος της οποίας, αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, εκτός Φ.Π.Α., πριν ή κατά το στάδιο
υπογραφής του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Την ημερομηνία έκδοσης
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Τον εκδότη
Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται
Τον αριθμό της εγγύησης
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
Τους όρους ότι:
α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
β) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου
Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Την ημερομηνία λήξης της εγγύησης
Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
Τον αριθμό και τον τίτλο του σχετικού συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου του συμφωνητικού.
Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορεί επίσης να εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα αντίστοιχα έγγραφα της εγγύησης, αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Επισημαίνεται ότι
η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ.
Παράβαση οποιουδήποτε όρου του συμφωνητικού, συνεπάγεται κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής «καλής εκτέλεσης», υπέρ του Πανεπιστημίου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (άρθρο 105, Ν. 4412/2016)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να
υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο εντός 10 ημερών , τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014(Α’74),των
δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις του
καθώς και την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνητικού. Ο χρόνος ισχύος της
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Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Συμφωνητικού πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο κατά δύο μήνες τουλάχιστον.

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Η αναθέτουσα αρχή θα κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο .
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη του
Συμφωνητικού επέρχονται εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:
α)
άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις ενστάσεων
β)
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο και καλείται να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εφόσον ο φάκελος των δικαιολογητικών και η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αξιολογηθεί ως
παραδεκτός, ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος, δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό εντός δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του
αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. Σε αυτή την περίπτωση, η αναθέτουσα
αρχή αποφασίζει την ανάθεση στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο.
Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του συμφωνητικού μετά τη σύναψη και την υπογραφή
του.
Ο προσωρινός ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή το
συμφωνητικό όταν:
Το συμφωνητικό δεν υπογράφηκε ή η εκτέλεση της ανάθεσης δεν πραγματοποιήθηκε με
απόφαση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Οι από το συμφωνητικό κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του Ο.Π.Α.
συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.
ΑΡΘΡΟ 9Ο : Διάρκεια Σύμβασης
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε ΕΥΡΩ (€) με χρηματικό ένταλμα, σε μηνιαία βάση ,
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια υπηρεσιών από
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Η πληρωμή θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικώνδικαιολογητικών (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κ.λ.π.). Από κάθε τιμολόγιο του
αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά
νόμους και σχετικές εγκυκλίους.
Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της
Αναθέτουσας Αρχής για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της
προμήθειας ή εξ αφορμής αυτού.
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Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Το Ο.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος
διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν
αποκτούν κανέναν δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από
το Ο.Π.Α. για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με τη διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στη σχετική
διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων
της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του Αναδόχου ποινική
ρήτρα για κάθε παράβαση όρου και να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας και την
αποκατάσταση κάθε αμέσου ή εμμέσου ζημίας.
ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαδικαστική διαφορά με τον προμηθευτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των
δικαστηρίων της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΓΕΝΙΚΑ
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών
διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν
οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Αθήνα, 4- 11-2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
OIKONOMIKOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Καθηγητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α. Παροχή υπηρεσιών νυκτοφυλάκων για τη φύλαξη των κεντρικών κτηρίων του ΟΠΑ
(κεντρικό κτήριο, κτήριο Δεριγνύ 3-7 και πτέρυγα Αντωνιάδου), για χρονικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών, από την υπογραφή του συμφωνητικού. Η φύλαξη θα
πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Κυριακή με ωράριο απασχόλησης 22:00 έως 06:00 και
με απασχόληση δύο ατόμων, ενός από Δευτέρα έως Παρασκευή και ενός από Τετάρτη έως
Κυριακή. Οι βάρδιες απεικονίζονται στο κάτωθι πίνακα:
ΗΜΕΡΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΤΟΜΑ
1
1
2
2
2
1
1

ΩΡΑΡΙΟ
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00

Β. Παροχή υπηρεσιών φυλάκων - νυκτοφυλάκων για τη φύλαξη του κτηρίου επί των οδών
Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από 15/01/2017
έως 14/1/2018. Η φύλαξη θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο
απασχόλησης 22:00 έως 06:00, Σαββατοκύριακα και αργίες με 24ωρη απασχόληση, με
έναν φύλακα ανά βάρδια. Οι βάρδιες απεικονίζονται στο κάτωθι πίνακα:
ΗΜΕΡΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΤΟΜΑ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ΩΡΑΡΙΟ
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η φύλαξη θα είναι συνεχής και αποκλειστική και θα καθοριστεί επακριβώς κατά χώρο και
καθήκοντα από την αρμόδια υπηρεσία.
•
•

Η συλλογή τυχόν εγκαταλελειμμένων στους κοινόχρηστους χώρους αντικειμένων.
Η φύλαξη θα γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με
τουλάχιστον 3ετη συναφή εμπειρία και ηλικίας άνω των 25 ετών.
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• Ο κάθε φύλακας θα απασχολείται
ημερησίως με πλήρες/συνεχόμενο οκτάωρο και
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

θα υπογράφει στο σχετικό παρουσιολόγιο.
Κρίνεται αναγκαίο να είναι το ίδιο προσωπικό σε σταθερή και μόνιμη βάση, κατά το
δυνατόν, καθώς οι συχνές αλλαγές προσώπων απαιτούν χρόνο προσαρμογής.
Το ωράριο εργασίας (βάρδιες) για μέρος ή το σύνολο του προσωπικού καθώς και
οι χώροι φύλαξης ενδέχεται να τροποποιηθούν σε έκτακτες κατά την κρίση του
Πανεπιστημίου περιπτώσεις, μετά από 48ωρη (ή όσο το δυνατόν έγκαιρη) γραπτή
γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο.
Ο φύλακας θα ελέγχει όλες τις πόρτες, οι οποίες πρέπει να είναι κλειστές και
ασφαλισμένες. Σε περίπτωση που βρεθούν πόρτες ανοικτές ή ανασφάλιστες, τις
κλειδώνει.
Μετά το πέρας της εργασίας θα σβήνει όλα τα εσωτερικά φώτα, εκτός όσων είναι
απαραίτητα για την ασφάλεια των κτιρίων. Σε περίπτωση προβλήματος, θα το
καταγράφει και θα ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία.
Όταν εντοπίζονται τυχόν διαρροές ή φθορές εγκαταστάσεων, θα ενημερώνει το
συντομότερο δυνατόν την αρμόδια υπηρεσία.
Ο εξωτερικός έλεγχος θα γίνεται περιμετρικά του κτιρίου και των εγκαταστάσεων.
Θα εντοπίζει τυχόν διαρροές-φθορές, φώτα αναμμένα και θα ενεργεί όπως
ανωτέρω.
Κατά τη διάρκεια της βάρδιας του ο φύλακας θα έχει τεταμένη την προσοχή του
προκειμένου να αντιληφθεί ασυνήθιστες ή ύποπτες κινήσεις και θορύβους.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, προσπαθεί να τη σβήσει χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα
πυροσβεστικά μέσα. Ταυτόχρονα ειδοποιεί το Κέντρο Ασφαλείας και την
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακολουθεί τις οδηγίες που του έχουν δοθεί από
την αρμόδια υπηρεσία.
Διασφαλίζει και διαφυλάσσει από κακόβουλες ενέργειες το φυλασσόμενο κτίριο,
καθώς και τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.
Δίνει πληροφορίες, εξυπηρετεί και κατευθύνει όποιον εισέρχεται στο χώρο.
Σε περίπτωση διεξαγωγής διαφόρων εκδηλώσεων οι φύλακες θα ενημερώνονται
για τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις ή ειδικές εντολές που ισχύουν.
Θα ελέγχει και θα χειρίζεται την γκαραζόπορτα του κτιρίου, παράλληλα με τον
έλεγχο της πρόσβασης από την κεντρική είσοδο.
Θα φυλάσσει τα κλειδιά όλων των χώρων του κτιρίου σε ειδικό κλειδοφυλάκιο.
Σε περίπτωση σοβαρού ζητήματος, συμβάντος, έκτακτης ανάγκης και
οποιουδήποτε προβλήματος, ενημερώνονται οι υπεύθυνοι και γίνεται καταγραφή
των συμβάντων.
Ο ανάδοχος και το προσωπικό δεν συνδέονται με καμία σχέση εργασίας με την
Αναθέτουσα Αρχή.
Η εκτέλεση του έργου θα επιτηρείται από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας
Αρχής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει το προσωπικό του σε τακτούς χρόνους.
Σε περίπτωση μη παροχής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα έστω και μίας ημέρας
ή σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων των υπαλλήλων του
αναδόχου, καταπίπτει αποκλειστικά υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος
του αναδόχου ποινική ρήτρα ίση με το ποσό των 100,00 € ημερησίως.
Ρητά ορίζεται ότι το προσωπικό του αναδόχου ΔΕΝ θα φέρει οπλισμό ΟΥΤΕ θα
φορά ειδική στολή, αλλά πολιτική περιβολή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6
του Ν.3707/2008 και θα φέρει δελτίο ταυτότητας εργαζομένου και ειδικό
διακριτικό σήμα (κονκάρδα).
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ΑΡΑΡΤΗΜΑΒ’
Η φύλαξη θα πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με
τουλάχιστον 3ετη συναφή εμπειρία και ηλικίας άνω των 25 ετών.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού,
πίνακα συμπληρωμένο ευκρινώς, με:
α) Τον Αριθμό των εργαζομένων:
………………………………………………………………….
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας:
……………………………………………………………
γ) Η Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι είναι:
……………..
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
των ως άνω εργαζομένων, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (σε ευρώ):
…………… (αριθμητικά) …………… (ολογράφως)
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης (σε ευρώ): …………… (αριθμητικά) …………(ολογράφως)
στ) Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ , καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
(σε ευρώ): ……………(αριθμητικά) …………… (ολογράφως)
ζ) Το ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), στο σύνολο της προσφοράς (σε ευρώ):
…………… αριθμητικά) …………… ολογράφως)
η) Το γενικό σύνολο της προσφοράς , καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (σε ευρώ): …………… (αριθμητικά) ……… (ολογράφως)

Α. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ – ΑΡΓΙΕΣ (Νυχτοφύλακες) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ

α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1

Μικτές αποδοχές προσωπικού
Με τριετή τουλάχιστον συναφή
προϋπηρεσία

2

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ

3

Επίδομα αδείας

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

15

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
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4

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ
επιδόματος αδείας

5

Δώρο Πάσχα

6

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ
δώρου Πάσχα

7

Δώρο Χριστουγέννων

8

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ
δώρου Χριστουγέννων

9

Κόστος αντικαταστατών
εργαζομένων σε άδεια

10

Σύνολο εργατικών με
εργοδοτικές εισφορές

11

Κόστος Εξοπλισμού

12

Κόστος διοικητικής
υποστήριξης

13

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεις

14

Εργολαβικό κέρδος

15

Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )

(άνευ ΦΠΑ)

16

Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )

(συμπ. ΦΠΑ)

Β. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ – ΑΡΓΙΕΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ (Νυχτοφύλακες-Φύλακες) ΚΤΗΡΙΟ
ΤΡΟΙΑΣ

α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1

Μικτές αποδοχές προσωπικού
Με τριετή τουλάχιστον συναφή
προϋπηρεσία

2

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ

3

Επίδομα αδείας

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

16

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
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4

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ
επιδόματος αδείας

5

Δώρο Πάσχα

6

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ
δώρου Πάσχα

7

Δώρο Χριστουγέννων

8

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ
δώρου Χριστουγέννων

9

Κόστος αντικαταστατών
εργαζομένων σε άδεια

10

Σύνολο εργατικών με
εργοδοτικές εισφορές

11

Κόστος Εξοπλισμού

12

Κόστος διοικητικής
υποστήριξης

13

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεις

14

Εργολαβικό κέρδος

15

Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )

(άνευ ΦΠΑ)

16

Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )

(συμπ. ΦΠΑ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1) Να παρουσιάζεται αναλυτικά και λεπτομερώς ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των επί
μέρους στοιχείων της δεύτερης στήλης («ΣΤΟΙΧΕΙΑ») του ως άνω πίνακα, όσον αφορά στο
μηνιαίο κόστος κατ’ άτομο.
2) Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί εύλογο ποσοστό
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, του εξοπλισμού, το εργολαβικό κέρδος, οι
νόμιμες, υπέρ Δημοσίου και τρίτων, κρατήσεις.
3) Οι ανωτέρω πίνακες πρέπει να συμπληρωθούν (με ποινή αποκλεισμού) σύμφωνα με την
κείμενη εργατική νομοθεσία.
4) Να επισυνάπτεται η ισχύουσα Σ.Σ.Ε που υπάγεται η αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων.
17
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Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων ειδών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις
μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή το αποφασίζον όργανο. Από
τις διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
………………

Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ. ……………………

Προς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.…………………(και ολογράφως)
…………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της
εταιρείας
………………………………………..
Δ\νση
………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν
των όρων της με αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια
……………………………………(αρ. διακήρυξης ………………..) προς κάλυψη αναγκών
του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή
της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., 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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