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Α∆Α: ΨΝ5ΒΟΡΡΛ-ΕΦΒ
Αθήνα, 28/01/2019
Α. Π.: 141

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
(ΕΜΣΤ)

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ)

ΣΥΜΒΑΣΗ

Παροχή υπηρεσιών τετράμηνης φύλαξης
του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης

CPV

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ

40.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
49.600,00 (με ΦΠΑ 24%)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλλιρρόης
& Αμβρ. Φραντζή (πρώην
εργοστάσιο
ΦΙΞ),Τ.Κ.
–
Πόλη:117 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Κωνσταντίνος Κοντογιάννης
Τηλέφωνα: 2111019083,9008,9047
Mail: protocol@emst.gr
Τηλ. Κέντρο:211-1019000
Ιστότοπος: www.emst.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον
προϋπολογισμό του ΕΜΣΤ, από τις
πιστώσεις του ΠΔΕ 2017 από Εθνικούς
Πόρους –ΣΑΕ 014/2015ΣΕ01400001,
ΚΑΕ:8297
141
28.01.2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
( τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 1 17 τ ο υ Ν . 4 4 1 2/1 6 )

ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Περίληψη διακήρυξης, τίτλος, σύντομη περιγραφή της σύμβασης, εκτιμώμενη
αξία, τόπος υλοποίησης και διάρκεια σύμβασης
Θεσμικό πλαίσιο
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών
Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού
Ενστάσεις
Σύμβαση
Υποχρεώσεις Αναδόχου.
Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ

σελ
.3
4
5
6
8
9
9
11
12
13
13
16
17
19
36
49
50

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 52
78
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία : 11.02.2019
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 11:00 μμ
Ημερομηνία: 11.02.2019
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 12.00 μ
Γραφεία ΕΜΣΤ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ.
ΦΡΑΝΤΖΗ (ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ) , ΑΘΗΝΑ
Εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες από την επομένη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

KAE

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64
Ν.4172/2013)

ΚΑΕ:8297

40.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού
0,06% υπέρ της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.
4412/2016
Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος
εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα
με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Άρθρο 1 : Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Επωνυμία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ)

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ (ΠΡΩΗΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ) ,

Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΑΘΗΝΑ
117 43
211-1019000 (κέντρο)
protocol@emst.gr
www.emst.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Βλέπε επόμενο πίνακα

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι :
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κωνσταντίνος Κοντογιάννης
1
Χρήστος Πράνταλος
2

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
211-1019004
211-1019022
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E-MAIL
kostas.kontogiannis@emst.gr
christos.prantalos@emst.gr
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Άρθρο 2: Περίληψη διακήρυξης, τίτλος, σύντομη περιγραφή της σύμβασης,
εκτιμωμένη αξία, τόπος υλοποίησης και διάρκεια σύμβαση
Τo Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Άρθρο 86
Ν.4412/2016), για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»,
συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών και η προς φύλαξη εγκατάσταση είναι το κτίριο του
Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να
επισκεφτούν τους χώρους του υπό φύλαξη κτιρίου μέχρι και 4 ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών κατόπιν συνεννόησης με τους
αρμόδιους υπάλληλους για παροχή πληροφοριών.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) του
κτιρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (κτίριο ΦΙΞ, Λεωφόρος
Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή), κάτω από τους ειδικότερους όρους, τρόπους
και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται κάτωθι:
ΕΜΣΤ (κτίριο ΦΙΞ, Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή)
Α/Α Θέση φύλαξης
ΗΜΕΡΕΣ
Βάρδιες
Άτομα
Παρατηρήσεις
1
Όλες τις
06:001
Ο εκάστοτε
Control room
ημέρες του
14:00
φύλακας του
έτους
control room
14:001
εκτελεί χρέη
22:00
Αρχιφύλακα.
22:001
06:00
2
Καθημερινά
22:001
Είσοδος
06:00
Προσωπικού
Σάββατα,
06:001
Κυριακές,
22:00
Αργίες
Αναλυτικότερη περιγραφή των υπηρεσιών φύλαξης, των ωραρίων και των ειδικότερων
απαιτήσεων, υποχρεώσεων, προδιαγραφών και της τεχνικής περιγραφής
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
διακήρυξης.
1.

2.

Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το τον προϋπολογισμό του ΕΜΣΤ, από
τις πιστώσεις του ΠΔΕ 2017 από Εθνικούς Πόρους–ΣΑΕ 014/2015ΣΕ01400001,
ΚΑΕ:8297.
Συμβατική διάρκεια: 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης » (Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβροσίου Φραντζή (πρώην
εργοστάσιο ΦΙΞ) Τ.Κ. 117 43, Αθήνα. τηλ.: 211-1019054) με καταληκτική ημερομηνία
[5]
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υποβολής τους την 11.02.2019 και ώρα 11:00 μ.μ. οπότε και θα πραγματοποιηθεί η
αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται
σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής(www.emst.gr).
Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ.
επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την
αναθέτουσα αρχή (protocol@emst.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε
περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την
αναθέτουσα αρχή το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω
προθεσμίας δεν εξετάζονται.
Άρθρο 3: Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται :
Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :
 Τις διατάξεις του νόμου 2557/24-12-1997 (ΦΕΚ Α’ 271) «Θεσμοί, μέτρα και
δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3658/22-042008 (ΦΕΚ A’ 70) «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και
άλλες διατάξεις», για την ίδρυση και λειτουργία του ΕΜΣΤ.
 Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
 Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
 Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό
Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α)
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
 Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
 Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου
Δημοσίων
Συμβάσεων
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
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Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Έγκριση του
"Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρο υ 79 παρ. 4
το υ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω
των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).
Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Το Π.Δ. 78/1-08-2017 (ΦΕΚ τ. Α’108/1-8-2017), Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).
Την
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/515465/40462/38333/2557/04.12.2017
για τον διορισμό μελών του ΔΣ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Την ανάγκη φύλαξης και ασφάλειας του κτηρίου του Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) για την διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών
εύρυθμης λειτουργίας.
Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το ΕΜΣΤ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της υπηρεσίας, το οποίο έλαβε
Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ: 19REQ0043805222019-0128).
Την από 21.01.2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ περί έγκρισης της σκοπιμότητας
διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού, έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών
Την με Αρ. Πρωτ. ΑΔΑ: ΩΜΩΥΟΡΡΛ-ΖΤΤ Απόφαση συγκρότησης επιτροπών
του διαγωνισμού.
Την με Αρ. Πρωτ. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης στον ΚΑΕ 8297 οικ. έτους 2019
ΑΔΑΜ: 19REQ0043805272019-01-28.
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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Άρθρο 4: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε (α)κράτος - μέλος της Ένωσης, (β) του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (EOX), (γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει
την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) παραπάνω και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία κατά την απόλυτη κρίση του «Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης» για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4.2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
1. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
τους δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια
επιλογής που περιγράφονται στο άρθρο 73 N.4412/2016.
2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για υπηρεσίες του Δημοσίου με κοινή
απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.
3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με
τις παραπάνω κυρώσεις.
4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ως άνω λόγου
αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
4.3 Στοιχεία τεχνικής ικανότητας – απαιτήσεις συμμετοχής:
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρίες οι οποίες:
- Είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της
χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του
αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού
- Είναι εφοδιασμένες με άδεια λειτουργίας ως εταιρείες παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας, εκδοθείσα από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με το Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ Ά 9) , η οποία να
είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς
- Δεν τους έχει επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού από διαγωνισμούς και
γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
- Έχουν επισκεφτεί το κτίριο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
- Διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων, όπου να
προκύπτει ότι καλύπτονται ασφαλιστικά για υλικές ζημιές και σωματικές
βλάβες
- Έχουν αναλάβει τη φύλαξη Δημοσίων ή Ιδιωτικών κτιρίων κατά τη διάρκεια
των (3) τελευταίων ετών, έχουν ενεργό πελατολόγιο ανάλογου ή μεγαλύτερου
ύψους της σύμβασης και διαθέτουν συστατικές επιστολές για καλή εκτέλεση
έργου.
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Διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την ορθή
εκτέλεση της σύμβασης:
Το προσωπικό που θα παρέχουν στο ΕΜΣΤ για την εκτέλεση του έργου θα
πρέπει να διαθέτει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του φύλακα και είναι
εκπαιδευμένο στον χειρισμό και την λειτουργία των παρακάτω συστημάτων:
1) Σύστημα συναγερμού
2) Σύστημα πυρανίχνευσής
3) Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (cctv)
4) Σύστημα ελεγχόμενης εισόδου (access control)

Οι παραπάνω προϋποθέσεις και κριτήρια θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο
υποβολής προσφοράς όσο και κατά το χρόνο της τυχόν κατακύρωσης και σύναψης των
συμβάσεων και καθ’ όλη τη διάρκειά τους. Σε περίπτωση προσφοράς από ένωση
οικονομικών φορέων, οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται και από
κάθε μέλος αυτών. Ο φορέας που συμμετέχει αυτόνομα ή σε ένωση με άλλους φορείς
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να
μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές για το ίδιο Τμήμα.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής
όταν αυτό κατά την κρίση της απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Άρθρο 5: Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών
5.1. Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιέχει (2)
χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα
σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής:
α) Στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, που θα υποβληθεί σε ένα (1)
πρωτότυπο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 3 της παρούσας έγγραφα.
β) Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1)
πρωτότυπο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 4 της παρούσας οικονομικά στοιχεία
της προσφοράς.
Οι δύο (2) επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο
εξωτερικός φάκελος (Τίτλος Διαγωνισμού και Επωνυμία Υποψηφίου με στοιχεία
επικοινωνίας) και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση. Οι προσφορές θα συνταχθούν
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και θα ακολουθούν τυχόν
προσαρτώμενα υποδείγματα, η χρήση των οποίων (ως προς τα αναφερόμενα
στοιχεία) είναι, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών, υποχρεωτική.
5.2. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές οποιασδήποτε
φύσης.
5.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατό ογδόντα (180)
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη
της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση
ύπαρξης ανάγκης παράτασης της ισχύος των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα
απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τους υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες
πριν από την λήξη ισχύος των προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την
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παράταση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως
Υποψήφιοι, ενώ αν δεν την αποδεχθούν παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.
Άρθρο 6: Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα,
σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα (οι προσφορές και οι αιτήσεις
συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών) :
6.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙΙ), της οποίας το ποσό θα
πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης,
χωρίς Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να
υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
6.2. Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα V “Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.4412/2016
(Α 147)” το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τα
σχετικά κριτήρια επιλογής.
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από
κάθε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ
κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται
6.3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και
οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και
των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από
τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., 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.
6.4. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων - σύμπραξης, δήλωση των
προσώπων που την απαρτίζουν περί :
 αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της
σύμβασης, και περί επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή
Κοινοπραξίας).
 αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας
ευθύνης εις ολόκληρο,
 ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα
οριζόμενα στην παρούσα,
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τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας,
(επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή
πίνακα) των υπό ανάληψη υπηρεσιών,
 (επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν
την υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό συμφωνητικό.
Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του Ελληνικού
δικαίου ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες
στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας
Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.
6.5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι ο φορέας πληροί τα στοιχεία
τεχνικής ικανότητας – απαιτήσεις συμμετοχής του άρθρου 4.3 της παρούσας.
Σε περίπτωση προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, οι παραπάνω
προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται και από κάθε μέλος αυτών και θα πρέπει
να υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση από κάθε μέλος.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
6.6. Πιστοποιητικό ISO 14001, για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης.
6.7. Πιστοποιητικό OSHAS 18001, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της
Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία
6.8. Πιστοποιητικό ISO 9001, για την εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
6.9. Πιστοποιητικό ISO 27001, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών
Σημειώσεις – διευκρινίσεις- λοιπές διευκρινήσεις :
(α) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
συμμετέχοντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
(β) Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου προσκομίζονται κείμενα ανάλογη
αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ.
ένορκη δήλωση), συνοδευόμενα απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στα
ελληνικά.
Άρθρο 7: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
7.1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, νόμιμα υπογεγραμμένο,
θα τοποθετηθεί, με ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης
μέσα στον κύριο φάκελο, με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. Στην
οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρονται οι επιμέρους τιμές, η συνολική
προσφερόμενη τιμή, και ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
7.2. Η τιμή της Προσφοράς, θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση
αυτού έως δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα είναι τελική και σ’ αυτήν θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
7.3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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7.4. Σφάλματα - λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιμών.
7.5. Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι
αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των
απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 8: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού
8.1. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης»
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των
προσφορών και των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Οικονομική
Προσφορά» γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή του «Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης» και, εφόσον είναι εφικτό, ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση,
με την παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων όσων διαγωνιζομένων υπέβαλαν
εμπρόθεσμα προσφορά και επιθυμούν να παραστούν.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
8.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
 Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αποσφραγίζεται και
μονογράφεται από την Επιτροπή κατά φύλλο και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.
 Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δημόσια και μονογράφεται κατά φύλλο ο
φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων διαγωνιζομένων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια και
καταγράφει στο Πρακτικό τις τιμές των προσφορών, κατά τη σειρά μειοδοσίας
τους, κηρύσσοντας την λήξη της διαδικασίας του διαγωνισμού.
8.3. Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα
Αρχή την ανάθεση της σύμβασης στον διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την
αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, που
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα ν’ αποφασίσει ελεύθερα για την έγκριση ή την ματαίωση εν όλω ή εν
μέρει αιτιολογημένα της διαδικασίας ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους
όρους του άρθρου 106 του N.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής
του Διαγωνισμού. Επίσης αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
8.4. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης
μεταχείρισης, να προχωρήσει σε έλεγχο της ορθότητας όλων των υποβληθέντων
δικαιολογητικών καθώς επίσης και να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους
διαγωνιζομένους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα
στοιχεία του φακέλου με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής μέσα σε
συγκεκριμένη προθεσμία. Ως “αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση
διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως
“συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων
στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία
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του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τη συνδρομή κάποιας από τις
προϋποθέσεις της παρούσας. Ισχύει το άρθρο 102 του N.4412/2016.
8.5. Το Πρακτικό, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αντίγραφό του
αποστέλλεται σε όλους τους διαγωνιζομένους με τηλεομοιοτυπία (fax). Ως χρόνος
παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση της συσκευής
τηλεομοιοτυπίας (fax) επί του διαβιβασθέντος εγγράφου.
Άρθρο 9. Ενστάσεις
9.1. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής
έχουν μόνο οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του
Διαγωνισμού. Οι ενστάσεις συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα,
κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης» και υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
9.2. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της
Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης».
9.3. α. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου
της Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο
στάδιο.
β. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά
της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
γ. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016. Μετά την άπρακτη
πάροδο δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεσή της, η καταβολή
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο ή εάν ο διαγωνιζόμενος προβεί σε
πλήρη, ολοσχερή και ανεπιφύλακτη ανάκληση καθ’ όλο το περιεχόμενο της
ένστασης, εξ υπαρχή, ως εάν μηδέποτε είχε υποβληθεί.
9.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016.
Άρθρο 10. Σύμβαση
10.1.Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα
διέπετε από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς
το περιεχόμενο της παρούσας. Σχέδιο της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Ι) της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της
εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.
10.2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές
τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για το «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης».
10.3. Προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση
εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα
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του Παραρτήματος ΙV της παρούσας διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό
5% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και χρόνο ισχύος 10 μήνες, η οποία
επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από
την αναθέτουσα αρχή, καθώς και η προσκόμιση σε σφραγισμένο φάκελο των
κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικών κατακύρωσης προς απόδειξη των
δηλωθέντων στη παράγραφο 3.2 της διακήρυξης:
10.4 Οι Έλληνες πολίτες:
α. 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:
i) Για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
ν.4412/2016, ήτοι:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351
της 29.1.1998, σελ.1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ.2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ. 48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344
της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α΄173)
και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305).
ii) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης,
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ. 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 σε αναγκαστική
διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
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της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού (παρ.2 του άρθρου 75 του v.4412/2016) και ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
10.5 Οι αλλοδαποί:
α. 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 περίπτωσης α της ως άνω
παραγράφου 7.4.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία.
γ. 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 σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία
της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 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.
10.6 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 7.4 και 7.5 αντίστοιχα.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού
προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά :
- στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,
- στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, στους νόμιμους εκπροσώπους
του.
β. 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 v.1892/1990
(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
[15]

19PROC004383367 2019-01-28

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).
10.7 Οι συνεταιρισμοί:
α. 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 α της παραγράφου6.6.1.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.6.1, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της
παραγράφου 6.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 6.6.3.
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
10.8. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει
στην Ένωση.
10.9. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν
από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα
άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση προς τον ανάδοχο
για προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης,
κοινοποιείται και στους λοιπούς συμμετέχοντες, προκειμένου αυτοί εφόσον
επιθυμούν να παραστούν στη διαδικασία αποσφράγισης και ελέγχου των
δικαιολογητικών, που θα προηγηθεί της υπογραφής της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά ή δεν πληροί
την άνω προϋπόθεση ή δεν προσέλθει για υπογραφή σύμβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή θα προβεί στις προβλεπόμενες από το ν.4412/2016 κυρώσεις και θα
επαναλάβει τη σχετική διαδικασία καλώντας τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη να
προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Άρθρο11. Υποχρεώσεις Αναδόχου.
11.1. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά με το «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης », υποχρεούται δε
να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση
της υπηρεσίας.
11.2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση
της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για
την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
[16]
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11.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο
Ανάδοχος θα Αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων
του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε
έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με τη υπηρεσία που θα εκτελέσει χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη έγκριση του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης».
Άρθρο 12. Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού.
12.1. Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με την από 21.01.2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης,
είναι το ΕΜΣΤ.
12.2. Γίνεται μνεία ότι ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του
ν.4412/2016.
ΑΘΗΝΑ,

28.01.2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Παπαναστασίου

[17]

19PROC004383367 2019-01-28

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα κατωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την ανωτέρω
προκήρυξη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΜΣΤ»
Στην Αθήνα σήμερα ………………………………………, μεταξύ των κάτωθι
συμβαλλομένων:
1. αφενός Του φορέα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ » (εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή»), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ.
Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ) ,Τ.Κ.:117 43, ΑΘΗΝΑ,
ΑΦΜ ___________ - ΔΟΥ __________), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την υπ’
αριθ.___θέμα / ____ συνεδρίαση /________ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
για
την
υπογραφή
της
παρούσας
από
τον
_________________________________________,
2. αφετέρου της εταιρείας ………………………. με έδρα ………………………..,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από
……………………………….. (εφεξής «Ανάδοχος»).
Έχοντας υπόψη:
1. Τους όρους της διακήρυξης του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης » του
από …………. 2019 συνοπτικού διαγωνισμού.
2. Την υπ’ αριθ. ……………………….. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης », με την οποία κατακυρώθηκε η
ανάθεση της υπηρεσίας στον ανάδοχο.
3. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας σύμβασης.
4. Ότι το Μουσείο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το
Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και σκοπό
έχει τη διάσωση και ανάδειξη καλλιτεχνικών έργων, τα οποία ανήκουν στην
ιστορία της σύγχρονης τέχνης, την προαγωγή της αισθητικής καλλιέργειας και
της καλλιτεχνικής παιδείας, την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε
θέματα της σύγχρονης τέχνης και κάθε άλλο συναφές θέμα με τους ανωτέρω
σκοπούς.
5. Ότι το Μουσείο προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς αυτούς, μεταξύ
άλλων, συγκροτεί ενδεικτικά συλλογές ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευών
και άλλων εγκαταστάσεων με πολυμέσα, σχέδια, χαρακτικά, φωτογραφίες,
βίντεο και άλλα και φυλάσσει, αρχειοθετεί, εκθέτει σε κατάλληλα
διαμορφωμένους χώρους, που ανήκουν στην κυριότητά του ή του έχουν
παραχωρηθεί με άλλο νόμιμο τρόπο όλα τα εκτιθέμενα αντικείμενα.
6. Ότι το Μουσείο επιθυμεί να συνάψει σύμβαση συνεργασίας με εταιρία που
διαθέτει τα απαραίτητα νόμιμα εχέγγυα, την εμπειρία, ικανότητα και
κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου να αναλάβει τη φύλαξη όλων των χώρων
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στους οποίους βρίσκονται, φυλάσσονται και εκτίθενται τα κάθε είδους
αντικείμενα που ανήκουν στην κυριότητα του Μουσείου ή έχουν νομίμως
παραχωρηθεί σε αυτό.
7. Ότι η Εταιρία είναι επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, κατέχουσα την
υπ’ αριθμόν …………….. από …………….. ισχύουσα ειδική άδεια
λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2518/1997, όπως αυτός κάθε
φορά ισχύει και κάθε άλλης συναφούς νομοθετικής διάταξης.
8. Ότι η Εταιρία διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών
επιτήρησης και φύλαξης κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και
εγκαταστάσεων, καθώς και ότι διαθέτει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή
και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, προκειμένου να ανταποκρίνεται
στο έργο της φύλαξης κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και
εγκαταστάσεων.
9. Ότι η Εταιρία επιθυμεί να συνεργαστεί με το Μουσείο για να αναλάβει το έργο
της φύλαξης των εγκαταστάσεων του Μουσείου επί της Λεωφόρου
Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ).
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η φύλαξη, επιτήρηση και ασφάλεια του κτηρίου του
ΕΜΣΤ, η επιτήρηση και φύλαξη των κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών, των
υποδομών και εγκαταστάσεων και η προστασία των φυσικών προσώπων (υπαλλήλων,
επισκεπτών, συναλλασσομένων κλπ) κάτω από τους ειδικότερους όρους, τρόπους και
τις προϋποθέσεις, που ορίζονται κάτωθι.
Η φύση των δραστηριοτήτων του ΕΜΣΤ, η Συλλογή έργων σύγχρονης τέχνης του και
η πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεών του καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική την
υπηρεσία φύλαξής τους.
Το κτήριο του ΕΜΣΤ συνολικής έκτασης 20.000,00 τμ αποτελείται από 7 ορόφους
προσβάσιμους στο κοινό, 1 όροφο γραφείων και 2 υπόγεια με μηχανολογικές
εγκαταστάσεις και δώμα. Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται εκθεσιακοί χώροι και
χώροι κυκλοφορίας κοινού, χώροι εκδηλώσεων, χώροι εστίασης (κοινού και
προσωπικού), εργασιακοί χώροι, βιβλιοθήκη, αρχεία, αποθηκευτικοί χώροι έργων
τέχνης και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εργαστήριο συντήρησης, χώρος
φορτοεκφόρτωσης, πωλητήριο κά.
Οι απαιτήσεις φύλαξης αφορούν τις κάτωθι θέσεις φύλαξης ως εξής:
ΕΜΣΤ (κτίριο ΦΙΞ, Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή)
Α/Α Θέση φύλαξης
ΗΜΕΡΕΣ
Βάρδιες
Άτομα
Παρατηρήσεις
1
Όλες τις
06:001
Ο εκάστοτε
Control room
ημέρες του
14:00
φύλακας του
έτους
control room
14:001
εκτελεί χρέη
22:00
Αρχιφύλακα.
22:001
06:00
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Είσοδος
Προσωπικού

2

Καθημερινά

22:0006:00
06:0022:00

Σάββατα,
Κυριακές,
Αργίες

1
1

Άρθρο 2ο - Γενικοί Όροι
Η Εταιρία αναλαμβάνει να παρέχει τις υπηρεσίες της:


σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και των παραρτημάτων αυτής



ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες για τέτοιου είδους υπηρεσίες, διαδικασίες και
μεθόδους,



ακολουθώντας το σύνολο των εφαρμοστέων κανόνων ασφάλειας και υγιεινής
σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και



συμμορφούμενη με τις εκάστοτε οδηγίες του ΕΜΣΤ.

Άρθρο 3ο - Τόπος παροχής των υπηρεσιών
H Εταιρία θα παρέχει για όλη τη χρονική έκταση ισχύος της παρούσης συμβάσεως τις
υπηρεσίες της στους χώρους του Μουσείου, επί της Λεωφόρου Καλλιρρόης και
Αμβροσίου Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ) Αθήνα.
Άρθρο 4ο –Διάρκεια της Σύμβασης- ανωτέρα βία
α. Η παρούσα σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου και έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών
από ………………… έως ……………… και δύναται να καταγγελθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας.
β. Η ισχύς της παρούσης αναστέλλεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και ως τοιαύτες
θεωρούνται οι: θεομηνία, σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, επιδημία, ατύχημα, έκρηξη,
μποϊκοτάζ, στάσεις, εμφύλιες διαμάχες, πόλεμος, ένοπλη σύγκρουση, εισβολή, κατοχή,
επιδρομή στρατιωτικών δυνάμεων, εχθροπραξίες, τρομοκρατικές πράξεις, εμπάργκο,
ιονισμένη ακτινοβολία, βιολογική, χημική ή πυρηνική μόλυνση, μόλυνση από αμίαντο
η προϊόντα αυτού ή παρεμφερείς καταστάσεις. Παράλειψη ή καθυστέρηση
εκπλήρωσης από οποιοδήποτε μέρος των συμβατικών του υποχρεώσεων δεν συνιστά
παραβίαση της παρούσης ούτε γεννά απαιτήσεις αποζημίωσης στον βαθμό που αυτή η
παράλειψη ή καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που
[21]
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συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας που έχει ως συνέπεια την αδυναμία τήρησης της
Σύμβασης η Εταιρία οφείλει να γνωστοποιήσει το γεγονός ανωτέρας βίας εντός δύο (2)
ημερών από την επέλευση του στο Μουσείο. Η μη επίδοση της ως άνω γνωστοποίησης
από την Εταιρία της αποστερεί το δικαίωμα να επικαλεσθεί το γεγονός της ανωτέρας
βίας.
Άρθρο 5ο - Αμοιβή - Τρόπος Πληρωμής
Η συνολική αμοιβή της υπηρεσίας που έχει ανατεθεί, όπως αναλύεται στην οικονομική
προσφορά του αναδόχου και εφόσον εκτελεσθεί το σύνολο της υπηρεσίας, ανέρχεται
στο ποσό των ………………………. ευρώ (………………. €) πλέον Φ.Π.Α. 24%,
ήτοι συνολικού ποσού ………………… ευρώ . (……………. €).
Στο τέλος κάθε τρέχοντος μήνα η Εταιρία θα συντάσσει Αίτηση Πληρωμής στην οποία
θα αναγράφονται τα εξής:
-Υπηρεσίες που έχει εκτελέσει.
-Το Τίμημα που αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες υπηρεσίες.
-Νόμιμες κρατήσεις, συμψηφισμοί και παρακρατήσεις που προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία
-Ο αναλογών ΦΠΑ.
Το Μουσείο θα ελέγχει την Αίτηση Πληρωμής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από
την ημερομηνία παραλαβής της και θα προβεί ενδεχομένως σε διορθώσεις , ή έγκρισή
της.
Μετά την έγκριση της Αίτησης Πληρωμής ο Εταιρία υποχρεούται να προσκομίσει στο
Μουσείο τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Τιμολόγιο με τυπωμένη την φορολογική σήμανση όπως ο Νόμος ορίζει.
-Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
-Βεβαίωση Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, κλπ.).
-Τελευταία αναλυτική ονομαστική κατάσταση απόδοσης εισφορών και συνεισφορών
προς το ΙΚΑ (Αναλυτική περιοδική δήλωση).
Η Εταιρία θα προσκομίσει επίσης οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από
την ελληνική νομοθεσία και ζητηθεί από Μουσείο.
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Οι πληρωμές θα γίνονται εντός του επόμενου από την παραλαβή του τιμολογίου μηνός
και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί τα ως άνω δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι: Η Εταιρία θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνη για όλες τις
εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης,
Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημοσίων ή άλλων
φορέων, όπως το ΙΚΑ, κλπ. Το Συμβατικό Τίμημα δεν περιλαμβάνει Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας θα καταβάλλεται από το
Μουσείο στην Εταιρία με την πληρωμή κάθε Τιμολογίου.
γ. Η Εταιρία θεωρεί ότι η παραπάνω αμοιβή είναι δίκαιη, εύλογη και καλύπτει κάθε
έξοδο και αναγκαία δαπάνη της Εταιρίας που είναι απαραίτητα για την πρέπουσα και
σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και με τα συναλλακτικά ήθη εκπλήρωση των
υποχρεώσεών της.
Άρθρο 6ο- Καθήκοντα Εταιρίας-Επίβλεψη και έγκριση εργασιών από το Μουσείο
α. Η ακριβής περιγραφή των καθηκόντων της Εταιρίας, των υπαλλήλων και
συνεργατών αυτής, σχετικά με τον έλεγχο ασφαλείας του χώρου του Μουσείου
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης Διακηρύξεως.
β. Επιπροσθέτως των ανωτέρω καθηκόντων, σε κάθε περίπτωση που το Μουσείο
διοργανώνει ή συνδιοργανώνει κάποια ειδική έκθεση ή εκδήλωση, θα δικαιούται να
παρέχει στην Εταιρία και σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, συνεργάτες
αυτής, επιπρόσθετες, των γενικών καθηκόντων που αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ
της παρούσης Διακηρύξεως, έγγραφες ρητές και σαφείς αναλυτικές εντολές,
αναφορικά με τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων φύλαξης, επιτήρησης και
προστασίας των χώρων που το Μουσείο θα τους υποδεικνύει. Στις περιπτώσεις αυτές,
ήτοι της διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης από το Μουσείο κάποιας ειδικής έκθεσης ή
άλλης εκδήλωσης, το Μουσείο θα ενημερώνει σχετικά την Εταιρία και η οποία θα
υποχρεούται να υποδεικνύει εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση του Μουσείου
τα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τη λήψη και
συμμόρφωση προς τις ειδικές αυτές οδηγίες.
γ. Το Μουσείο δικαιούται σε περιόδους διοργάνωσης ορισμένης περιοδικής έκθεσης,
καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κρίνει σκόπιμο να ζητάει πρόσθετα μέτρα
φύλαξης από την Εταιρία, ενημερώνοντας σχετικά την Εταιρία μία (1) εργάσιμη ημέρα
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πριν, χωρίς τούτο να γεννά απαίτηση από την πλευρά της Εταιρίας για επιπρόσθετη
αμοιβή πέραν της συμφωνηθείσας (ανωτέρω άρθρο 5). Σε περίπτωση κατεπείγουσας
ανάγκης για πρόσθετη φύλαξη σε ορισμένο χώρο ή εκδήλωση του Μουσείου, η
ανωτέρω προθεσμία δεν ισχύει και συνεπώς είναι δυνατή η μη τήρησή της από το
Μουσείο.
δ. Ρητά συμφωνείται ότι το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ποιότητας της
εκτελούμενης υπηρεσίας, της ακρίβειας εφαρμογής εκτελέσεως των παρεχομένων
υπηρεσιών βάσει των προδιαγραφών και των όρων της Σύμβασης κλπ. Το Μουσείο
διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει επίσης την πιστή τήρηση, εκ μέρους της Εταιρίας,
όλων γενικά των κανόνων Υγιεινής, Ασφάλειας και Πυρασφάλειας και να απαιτεί από
αυτήν την συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες. Το Μουσείο θα ασκεί την
επίβλεψη της Εταιρίας, θα παρακολουθεί συνεχώς παροχή των υπηρεσιών από την
Εταιρία θα, κατευθύνει, επιβλέπει, δίνει οδηγίες στο προσωπικό και γενικά μεριμνά για
την ποιοτική και έγκαιρη πραγματοποίηση της παροχής των υπηρεσιών που
προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Εάν, σε οποιοδήποτε χρόνο, η παροχή των
υπηρεσιών της Εταιρίας δεν είναι επαρκής, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
της παρούσας σύμβασης, το Μουσείο θα ειδοποιεί προς τούτο την Εταιρία η οποία θα
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την βελτίωση της. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν
συμμορφωθεί προς τις εντολές του Μουσείου, το Μουσείο δικαιούται να θεωρήσει ότι
η Εταιρία παραβιάζει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να καταγγείλει τη σύμβαση,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 7ο – Προσωπικό της Εταιρίας Φύλαξης
α. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει η Εταιρία για την επιμελή εκτέλεση των
συμβατικών της υποχρεώσεων θα συνδέονται με συμβατική σχέση εξαρτημένης
εργασίας (έμμισθοι υπάλληλοι) μόνο με αυτήν, ενώ αποκλείεται η χρησιμοποίηση
εξωτερικών συνεργατών. Το Μουσείο δεν θα συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το
προσωπικό της Εταιρίας και δεν θα ευθύνεται έναντι αυτών ή οποιονδήποτε τρίτων για
υποχρεώσεις προς το προσωπικό αυτό.
β. Η Εταιρία υποχρεούται να βεβαιώσει εγγράφως προς το Μουσείο ότι το σύνολο των
προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της, όπως αυτές
προκύπτουν από την παρούσα, κατέχει την προβλεπόμενη από το άρθρο 3 του ν.
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2518/1997 άδεια εργασίας και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ο νόμος αυτός και
κάθε άλλη συναφής διάταξη θέτει για άτομα που εργάζονται σε επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας. Επίσης, τα επιλεγέντα πρόσωπα θα κατέχουν απολυτήριο
λυκείου, θα γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, η ηλικία τους θα είναι από 25-60 ετών και
θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.
γ. Η Εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει προκαταβολικά και εγγράφως το Μουσείο
για τα πρόσωπα εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν σε καθήκοντα φύλαξης, επιτήρησης
και προστασίας των εγκαταστάσεων του Μουσείου και το Μουσείο διατηρεί το
δικαίωμα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ενημέρωση από
την πλευρά της Εταιρείας να διατυπώνει ρητώς αντιρρήσεις σχετικά με τα πρόσωπα
αυτά. Σε περίπτωση που το Μουσείο εκφράζει αντιρρήσεις σχετικά με κάποιον
εργαζόμενο, υπάλληλο, συνεργάτη της Εταιρίας, το πρόσωπο αυτό θα απαγορεύεται
αυτοδίκαια να χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
της από την παρούσα και θα αντικαθίσταται από άλλο κατάλληλο πρόσωπο, το οποίο
θα εγκρίνεται από το Μουσείο, κατά τα ανωτέρω.
δ. Αφού η Εταιρία και το Μουσείο αποφασίσουν από κοινού, κατά τα αμέσως ανωτέρω
εκτιθέμενα, σχετικά με τα πρόσωπα που θα απασχολούνται στην εικοσιτετράωρη
φύλαξη, επιτήρηση και προστασία των χώρων του Μουσείου, η Εταιρία υποχρεούται
να χρησιμοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως τα ίδια πρόσωπα για τη φύλαξη,
επιτήρηση και προστασία αυτών. Η Εταιρία δύναται να μεταβάλει τη σύνθεση των
προσώπων που απασχολούνται σε καθήκοντα φύλαξης του Μουσείου μόνο μετά από
σύμφωνη γνώμη του Μουσείου, εκτός της περίπτωσης παραίτησης του ίδιου του
φύλακα. Ειδικότερα η Εταιρία κοινοποιεί πριν από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από
την μεταβολή έγγραφη ειδοποίηση στο Μουσείο στην οποία περιγράφονται οι λόγοι
της μεταβολής και μνημονεύεται/ονται το ή τα πρόσωπο/α που πρόκειται να
αντικατασταθούν. Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα εντός της εν λόγω προθεσμίας να
αρνηθεί εγγράφως την αλλαγή αυτή, οπότε και η Εταιρία υποχρεούται να συμμορφωθεί
προς τις επιθυμίες του Μουσείου.
ε. Το Μουσείο δύναται οποτεδήποτε κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης να
ζητήσει την αντικατάσταση προσώπου/ων που ασχολείται/ούνται από την Εταιρία σε
καθήκοντα φύλαξης του Μουσείου, η δε Εταιρία υποχρεούται να συμμορφωθεί προς
τις επιθυμίες του Μουσείου και αντικαταστήσει το αργότερο εντός 24 ωρών από τότε
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που θα υποβληθεί η ως άνω απαίτηση του Μουσείου το εν λόγω πρόσωπο με νέο
πρόσωπο που τυγχάνει της εγκρίσεως του Μουσείου.
στ. Η Εταιρία εγγυάται ότι κάθε μέλος του προσωπικού της θα εκτελεί προσηκόντως
και με πάσα επιμέλεια τα καθήκοντα του.
ζ. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση με δικές της δαπάνες, να χορηγεί, στο
προσωπικό της, τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα υλικά που είναι απαραίτητα για την
προσήκουσα εκπλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών.

Άρθρο 8ο - Έλεγχος και Εποπτεία
α. Η Εταιρία υποχρεούται να ασκεί άμεση εποπτεία του προσωπικού της μέσω
διορισμένου εκπροσώπου της (εφεξής, ο "Επόπτης"), τα στοιχεία ταυτότητας και
επικοινωνίας του οποίου οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στο ΕΜΣΤ εντός δύο (2)
ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Και αναφορικά με το πρόσωπο του Επόπτη
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας. Ο Επόπτης θα παρακολουθεί
και εποπτεύει την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών του προσωπικού και θα
ενημερώνει το ΕΜΣΤ για οποιοδήποτε γεγονός που μπορεί να έχει επίπτωση στην
ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας.
β. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση σε εβδομαδιαία βάση και συγκεκριμένα την
ημέρα Παρασκευή κάθε εβδομάδας, να ανακοινώνει εγγράφως στο ΕΜΣΤ τα ονόματα
και στοιχεία επικοινωνίας των φυλάκων που θα απασχολεί για την παροχή των
υπηρεσιών που αναλαμβάνει. Το συγκεκριμένο έγγραφο, που υπογράφεται από τον
Επόπτη, θα πρέπει να έχει τη μορφή ημερολογιακού προγράμματος, στο οποίο θα
εμφαίνονται οι βάρδιες εκάστης ημέρας και το όνομα του φύλακα που αναλαμβάνει
κάθε βάρδια.
γ. Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα και κατά τη κρίση του τις
βάρδιες καθώς και τις ώρες έναρξης και λήξεως αυτών, με την επιφύλαξη της
προηγούμενης έγγραφης σχετικής γνωστοποίησης προς την Εταιρία.
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δ) Το Μουσείο δεν δικαιούται να προσλάβει προσωπικό της Εταιρίας, για τον ίδιο ή
παρεμφερή με την σύμβαση σκοπό και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την
παύση ισχύος της ή την καταγγελία της, διαφορετικά ευθύνεται με αποζημίωση, λόγω
συμφωνούμενης ποινικής ρήτρας ποσού <4.500,00> ευρώ ανά άτομο.

Άρθρο 9ο - Επικοινωνία και Ενημερώσεις
α. Η Εταιρία υποχρεούται κατόπιν έγγραφης ή/και προφορικής αίτησης του ΕΜΣΤ, να
παρέχει σε αυτό, εντός ευλόγου χρόνου, οιαδήποτε πληροφορία ή αναφορά σε σχέση
με την εκτέλεση της παρούσας. Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία μεταξύ
των Μερών, στα πλαίσια της παρούσας, θα διαβιβάζεται εγγράφως και θα εγχειρίζεται
στο άλλο Μέρος ή θα αποστέλλεται μέσω συστημένης επιστολής ταχυδρομείου ή θα
διαβιβάζεται με τηλεομοιοτυπία. Η τηλεομοιοτυπία θα τεκμαίρεται ότι παρελήφθη την
ώρα που αναφέρεται στο σχετικό αποδεικτικό.
β. Η Εταιρία και οι υπάλληλοι, συνεργάτες αυτής υποχρεούνται να ενημερώνουν
πάραυτα και εγγράφως το Μουσείο αναφορικά με οποιαδήποτε ζημία σημειώνεται σε
οποιοδήποτε κινητό αντικείμενο του Μουσείου (λόγου χάρη έργο τέχνης), εξοπλισμό
αυτού κινητή ή ακίνητη εγκατάσταση, καθώς και να περιγράφουν λεπτομερώς τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα αυτή η ζημία.
γ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι και
συνεργάτες της Εταιρίας θα ενημερώνουν άμεσα τον Επόπτη αυτής και αυτός με τη
σειρά του τους ακόλουθους υπαλλήλους του Μουσείου: σχετικά με τεχνικά θέματα θα
ενημερώνουν άμεσα τον κύριο Κωνσταντίνο Σβόλη (211-1019008) ή τον οριζόμενο
από το Μουσείο αντικαταστάτη αυτού, σχετικά με θέματα ασφάλειας έργων και
λειτουργίας εκθέσεων θα ενημερώνουν άμεσα τον κ. Σταμάτη Σχιζάκη (211-1019012)
ή τον οριζόμενο από το Μουσείο αντικαταστάτη του.
Άρθρο 10ο - Υποχρέωση Ασφαλίσεως

Εταιρείας Φύλαξης - Ευθύνη και

Αποζημίωση
Η Εταιρία, καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χωρίς να περιορίζονται οι
ευθύνες και υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Σύμβαση, οφείλει να ασφαλίσει την
αστική της ευθύνη έναντι του Μουσείου και έναντι τρίτων, με δικές της δαπάνες, με
βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και του παρόντος άρθρου. Η
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επιλεχθησομένη από την Εταιρία ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να δύναται να
ασφαλίζει παρεμφερή έργα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η Εταιρία πρέπει να
παραδώσει σχέδιο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την
υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, σε διαφορετική περίπτωση, καθώς και όταν το
ασφαλιστήριο δεν είναι σύμφωνο με τα παρακάτω, το Μουσείο δικαιούται να αρνηθεί
την υπογραφή της.
Ασφάλιση προσωπικού
Ο Εταιρία υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ή
οργανισμούς κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης όλο το προσωπικό που θα
απασχολεί στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης ανάλογα με την ειδικότητα και
σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΙΚΑ ή των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων ή
οργανισμών.
Ασφάλιση αστικής ευθύνης απέναντι σε Τρίτους
Αντικείμενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης της Εταιρίας
έναντι οποιονδήποτε τρίτων και η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει
αποζημιώσεις σε τρίτους για : σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και
υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα ή κινητά, που προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης εξ αιτίας ή εξ αφορμής αυτής.
Τα όρια αποζημίωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων
είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα :
α. Για υλικές ζημιές θετικές σε πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
τυχόν ζημιωθέντων τρίτων : <3.000.000,00> ευρώ
β. Για σωματικής βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ΄ άτομο και ατύχημα : <3.000.000,00>
ευρώ
γ. Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από
τον αριθμό των παθόντων : <3.000.000,00> ευρώ
δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας
<3.000.000,00> ευρώ
Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του ποσού
των <3.000.000,00> ευρώ λόγω επελεύσεως ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής
από τους ασφαλιστές των αντιστοίχων αποζημιώσεων η Εταιρία για να μη μείνει
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υπασφαλισμένη οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου
ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσό, έτσι ώστε το
ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι <3.000.000,00> ευρώ καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης της Εταιρίας για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του
έναντι τρίτων.
Η Εταιρία υποχρεούται να ζητήσει από την ασφαλιστική του εταιρεία να
συμπεριληφθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ο εξής ειδικός όρος :
«Σε περίπτωση που συντρέξει ασφαλισμένος κίνδυνος, προκειμένου η ασφαλιστική
εταιρεία να καταβάλει στην Εταιρία τη σχετική με τη ζημία αποζημίωση, πρέπει να
έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση του Μουσείου.
Εφόσον το Μουσείο δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση,
αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή
εξουσιοδότηση από τον Εταιρία), η απαίτηση της Εταιρίας κατά της ασφαλιστικής
εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στο Μουσείο και η
ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη
σχετική αποζημίωση στο Μουσείο μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής της Εταιρίας στο Μουσείο κατ΄ ουδένα τρόπο την
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση.
Συμφωνείται ότι για οτιδήποτε δεν προβλέπεται ασφαλιστικό ποσό ή δεν ανακτηθεί
δυνάμει του πιο πάνω ασφαλιστηρίου ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ καλύπτεται από
την Εταιρία σύμφωνα με τις ευθύνες της κατά τη Σύμβαση.
Στο ασφαλιστήριο θα περιλαμβάνονται και οι εξής ειδικοί όροι :
α. Το Μουσείο, το εν γένει προσωπικό του, οι τυχόν σύμβουλοί του και το προσωπικό
τους θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της
διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (cross liability).
β. Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται αναλαμβάνοντας δικαστική ευθύνη εφόσον
τούτο απαιτείται (ασκώντας δικαστικές παρεμβάσεις) να αποκρούει οποιαδήποτε
αγωγή εγείρεται κατά της Εταιρίας ή του Μουσείου και του προσωπικού τους, στην
περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του προσωπικού
τους, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα
καταβάλει δε κάθε ποσό επιδικασθείσης αποζημίωσης ή εγγύησης για άρση τυχόν
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κατασχέσεων κλπ. που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών
που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
γ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη του
Μουσείου (ευθύνη προστήσαντος).
Το ΜΟΥΣΕΙΟ θα είναι συνασφαλιζόμενο.
α. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν
χωρίς τη γραπτή ειδοποίηση διορίας εξήντα (60) ημερών, με συστημένη επιστολή από
την ασφαλιστική εταιρεία τόσο προς τον Εταιρία, όσο και προς την ΜΟΥΣΕΙΟ.
β. Σε περίπτωση που συντρέξει περίπτωση ασφαλισμένου κινδύνου η Εταιρία
μεταβιβάζει και εκχωρεί στην ΜΟΥΣΕΙΟ εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεών της από
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται απ΄ ευθείας στην
ΜΟΥΣΕΙΟ ύστερα από σχετική αίτησή του χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή
άλλη ενέργεια του Εταιρίας.
γ. Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά του
Μουσείου, των υπαλλήλων, συμβούλων και συνεργατών του και των υπαλλήλων τους
σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία δεν οφείλεται σε εκ δόλου πράξη ή παράλειψη, των
προσώπων αυτών.
Η Εταιρία έχει την αποκλειστική Ποινική και Αστική ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες,
βλάβες, ατυχήματα κ.λ.π. που θα προκληθούν εξ αιτίας ή εξ αφορμής της παρούσας
Σύμβασης, σε πρόσωπα ή σε πράγματα του προσωπικού της, των προστηθέντων της ή
του Μουσείου και του προσωπικού της ή σε οιονδήποτε τρίτο και από οποιονδήποτε
λόγο η αιτία και αν προέρχονται που να οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της
Εταιρίας

και τρίτων προστηθέντων τους οποίους ήθελε χρησιμοποιήσει για την

εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας, του Μουσείου απαλλασσομένου από
οιαδήποτε ευθύνη από αυτήν την αιτία. Οι υποχρεώσεις αυτές της Εταιρίας, δεν θα
ισχύουν για ευθύνες που προκλήθηκαν από δόλια ενέργεια ή βαρεία αμέλεια του
Μουσείου και των υπό αυτής προστηθέντων.
Η συμβατική ευθύνη της Εταιρείας ανέρχεται μέχρι του ανωτάτου ποσού
<3.000.000,00> ευρώ ανά ζημιογόνο συμβάν και συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης. Εξαιρούνται απώλειες ή ζημίες κάθε είδους, που συνδέονται αιτιωδώς : α)
είτε με οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια, ως τέτοιας νοούμενης κάθε πράξης βίας
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ή απειλής ατόμου ή ομάδας ατόμων, που δρουν ατομικά ή κατ’ εντολή τρίτων,
ενταγμένης σε πολιτικούς, θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς σκοπούς, β) είτε με
οποιαδήποτε αντίθετη ενέργεια προς έλεγχο, αποτροπή ή καταστολή της
τρομοκρατικής ενέργειας. Ρητά πάντως συμφωνείται, ότι η ευθύνη της Εταιρίας
εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων –
υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται πιο πάνω και στις οποίες ο πελάτης
προσβλέπει με την έννοια της σύμβασης υπηρεσιών και όχι σύμβασης έργου με
δεδομένο αποτέλεσμα.
Επιπλέον η Εταιρία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και υπόλογη για τις πάσης φύσης
ενδεχόμενες διεκδικήσεις, αξιώσεις κ.λ.π. οι οποίες θα εγερθούν εναντίον της για
οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες και που θα προέρχονται είτε από το προσωπικό
της, είτε από τρίτους, είτε από προμηθευτές, είτε από το Δημόσιο, είτε από Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, είτε από Οργανισμούς, είτε από Ταμεία, είτε
από οιονδήποτε που δεν κατονομάζεται ειδικά.
Το γεγονός ότι το Μουσείο επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει την Εταιρία από
οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές της υποχρεώσεις και την
υπάρχουσα νομοθεσία.
Για τους αναλαμβανόμενους πιο πάνω κινδύνους η Εταιρία διατηρεί ήδη το υπ αρθ
……………..ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία
Generali, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα αυτής.
Άρθρο 11ο - Ποινική ρήτρα
Για κάθε περιστατικό μη διάθεσης προσωπικού από την Εταιρία για κάθε βάρδια
(8ώρου) και μη αντικατάστασης αυτού εντός (3) ωρών, θα υπάρχει ποινική ρήτρα
είκοσι ευρώ ( 20 ) για κάθε ώρα. Η Ποινική αυτή Ρήτρα συμφωνείται δίκαιη, εύλογη
και σύμφωνη με την παροχή, την αντιπαροχή, τη συμφωνηθείσα αποζημίωση της
Εταιρίας, συνυπολογισθείσης και της καταρχήν βλάβης των μερών, του σκοπού στον
οποίο αποσκοπούν και της οικονομικής δυνατότητας αυτών. Η ποινική ρήτρα θα
καταβάλλεται ή θα συμψηφίζεται με τυχόν οφειλόμενο τίμημα ανεξάρτητα εάν έχει
προκληθεί ζημία στο Μουσείο, και επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση
τυχόν ζημίας που θα έχει υποστεί το Μουσείο εξαιτίας της αντισυμβατικής
συμπεριφοράς της Εταιρίας .
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Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με έγγραφη απόφαση του Μουσείου και το αντίστοιχο
ποσό αφαιρείται από τον επόμενο λογαριασμό πληρωμής της Εταιρίας. Η δυνατότητα
επιβολής ποινικής ρήτρας εκ μέρους του Μουσείου αποσβένυται μετά την πάροδο έξι
μηνών από τότε που το Μουσείο έλαβε γνώση της παράβασης.
Άρθρο 12ο - Μη αποδυνάμωση - Παραίτηση
Η εκ μέρους και των δύο αντισυμβαλλομένων μη άμεση επιδίωξη ή η μη επιδίωξη των
δικαιωμάτων τους, δε μπορεί να θεωρηθεί αποδυνάμωση ή παραίτησή τους από τα εν
λόγω δικαιώματά τους, ούτε αποκλείει άσκησή τους στο μέλλον. Εκτός των
δικαιωμάτων που καθορίζονται με τη Σύμβαση και τα οποία μπορούν να ασκήσουν και
τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη, θα μπορούν παράλληλα να ασκήσουν όλα τα
δικαιώματά τους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, από τα οποία με
κανένα τρόπο δεν παραιτούνται.
Άρθρο 13ο - Υποκατάσταση - Εκχώρηση
Η Εταιρία δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην
εκτέλεση των υποχρεώσεων της από την παρούσα, να αναθέσει την εκτέλεση του
συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να
εκχωρήσει απαιτήσεις της που τυχόν απορρέουν από την παρούσα, εν όλω ή εν μέρει,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΕΜΣΤ.
Άρθρο 14ο - Εμπιστευτικότητα
α. Τα στοιχεία, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της
Εταιρίας και αφορούν στην παρούσα Σύμβαση, είναι εμπιστευτικά και ως εκ τούτου
υποχρεούται να μην τα ανακοινώνει σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του
ΕΜΣΤ, έναντι του οποίου οφείλει εχεμύθεια. Η ίδια υποχρέωση αφορά και βαρύνει και
το προσωπικό της Εταιρίας.
β. Υπό τον όρο «εμπιστευτική» εννοείται κάθε είδους πληροφόρηση, μη δημόσια, στην
οποία η Εταιρία Φύλαξης έχει πρόσβαση στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών που
αναλαμβάνει με την παρούσα, περιέχει δε, εκτός των άλλων, τους όρους της Σύμβασης,
τις εργασίες που πραγματοποιούνται βάσει αυτής, καθώς και κάθε πληροφορία
οποιασδήποτε φύσης σχετικά με το ΕΜΣΤ, τις εγκαταστάσεις του και τον εξοπλισμό
αυτού.
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Άρθρο 15ο - Λύση και Καταγγελία
1. Η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, η
Εταιρία: α. Πτωχεύσει, β. Τεθεί υπό εκκαθάριση, γ. Τεθεί υπό διαχείριση.
2. Η Σύμβαση λύεται επίσης συνεπεία καταγγελίας αυτής στις παρακάτω περιπτώσεις:
2.1 Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και σε
οποιαδήποτε φάση ή Στάδιο εκτέλεσης αυτής, να διακόψει αναίτια την εκτέλεσή της
και να προβεί στη λύση της Σύμβασης.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται να αποζημιωθεί για τις Εργασίες που θα
έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για Εργασίες
που δεν έχουν εκτελεσθεί ή δεν είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση όπως και για
αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται.
2.2 Το Μουσείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και
σε οποιαδήποτε φάση ή Στάδιο εκτέλεσης αυτής να καταγγείλει τη Σύμβαση εφόσον η
Εταιρία παραβαίνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν τηρεί τους όρους της
Σύμβασης.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι, η Εταιρία θα θεωρείται ότι παραβαίνει
τις συμβατικές της υποχρεώσεις εάν :
α. Παρέχει υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Σύμβασης,
β. Εγκαταλείπει ή αρνείται να εκτελέσει Εργασίες της παρούσας Σύμβασης για τις
οποίες λαμβάνει οδηγίες ή σχετικές εντολές από το Μουσείο ή εκτελεί αυτές
πλημμελώς,
δ. Δεν εκπληρώνει οποιονδήποτε από τους όρους της Σύμβασης. Σε περίπτωση που θα
συντρέξει λόγος καταγγελίας της Σύμβασης συνεπεία μη τήρησης από την Εταιρία των
συμβατικών της υποχρεώσεων, το Μουσείο θα ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία για
το είδος της παράβασης και την πρόθεσή της να προχωρήσει την καταγγελία της
Σύμβασης, θέτοντας τριήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν η Εταιρεία δεν
θεραπεύσει την παράβαση εντός της προθεσμίας αυτής, ή δεν προσκομίσει
ικανοποιητικά στοιχεία λήψης άμεσων μέτρων για την θεραπεία της παράβασης αυτής,
το Μουσείο μπορεί να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασης.
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2.4 Η Εταιρία δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση παράβασης των
υποχρεώσεων του Μουσείου αναφορικά με την καταβολή της αμοιβής στην Εταιρία
ως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας
2.5 Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης ή λήξης της σύμβασης η Εταιρία υποχρεούται να
συνεργασθεί με το Μουσείο για τον έλεγχο και την τυχόν αποδοχή των μέχρι τούδε
παρασχεθεισών υπηρεσιών ώστε να καθορισθεί το ύψος της τυχόν οφειλόμενης
αμοιβής της Εταιρίας. Η Εταιρία οφείλει να παράσχει κάθε διευκόλυνση για την
ανάληψη των υποχρεώσεων του διαδόχου της στις περιπτώσεις λύσης ή λήξης της
σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι παραβιάζει συμβατικές
υποχρεώσεις της.
Άρθρο 16ο - Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και τον Κανονισμό
Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών του
ΕΜΣΤ. Κάθε αμφισβήτηση σχετική με την ερμηνεία του παρόντος λύεται φιλικά και
κατά δίκαιη κρίση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΜΣΤ μέσα σε
ένα (1) μήνα από τότε που αυτό θα του ζητηθεί εγγράφως από οποιονδήποτε από τους
συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η Εταιρία ή το ΕΜΣΤ δεν αποδέχονται την κρίση
αυτού, η αμφισβήτηση θα λύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία είναι και
αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα προκύψουν από την
παρούσα.
Άρθρο 17ο – Διάφορα-Τελικές Διατάξεις
α. Η παρούσα Σύμβαση και τα παραρτήματά της περιέχει όλες τις απαραίτητες
συμφωνίες

μεταξύ

των

μερών

και

κατισχύει

όλων

των

προηγουμένων

διαπραγματεύσεων και συμφωνιών τους γραπτών ή προφορικών.
β. Οποιαδήποτε τροποποίηση τυχόν υπάρξει στην παρούσα σύμβαση θα ισχύει, μόνο
εφόσον πραγματοποιήθηκε εγγράφως.
γ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, μία ή περισσότερες από τις διατάξεις της
παρούσας Σύμβασης είναι ή καταστούν άκυρες, παράνομες ή ανίσχυρες, η ακυρότητα
ή η παρανομία ή το ανίσχυρο αυτών δεν θα πλήττει την εγκυρότητα, νομιμότητα και
ισχύ των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης.
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Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε από τα
Μέρη υπογράφεται από αυτά ως ακολούθως.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΣΤ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ

Γεώργιος Παπαναστασίου
Πρόεδρος ΔΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η φύλαξη, επιτήρηση και ασφάλεια του κτηρίου του
ΕΜΣΤ, η επιτήρηση και φύλαξη των κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών, των
υποδομών και εγκαταστάσεων και η προστασία των φυσικών προσώπων (υπαλλήλων,
επισκεπτών, συναλλασσομένων κλπ) κάτω από τους ειδικότερους όρους, τρόπους και
τις προϋποθέσεις, που ορίζονται κάτωθι.
Η φύση των δραστηριοτήτων του ΕΜΣΤ, η Συλλογή έργων σύγχρονης τέχνης του και
η πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεών του καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική την
υπηρεσία φύλαξής τους.
Το κτήριο του ΕΜΣΤ συνολικής έκτασης 20.000,00 τμ αποτελείται από 7 ορόφους
προσβάσιμους στο κοινό, 1 όροφο γραφείων και 2 υπόγεια με μηχανολογικές
εγκαταστάσεις και δώμα. Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται εκθεσιακοί χώροι και
χώροι κυκλοφορίας κοινού, χώροι εκδηλώσεων, χώροι εστίασης (κοινού και
προσωπικού), εργασιακοί χώροι, βιβλιοθήκη, αρχεία, αποθηκευτικοί χώροι έργων
τέχνης και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εργαστήριο συντήρησης, χώρος
φορτοεκφόρτωσης, πωλητήριο κά.
Οι απαιτήσεις φύλαξης αφορούν τις κάτωθι θέσεις φύλαξης ως εξής:
ΕΜΣΤ (κτίριο ΦΙΞ, Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή)
Α/Α Θέση φύλαξης
ΗΜΕΡΕΣ
Βάρδιες
Άτομα
Παρατηρήσεις
1
Όλες τις
06:001
Ο εκάστοτε
Control room
ημέρες του
14:00
φύλακας του
έτους
control room
14:001
εκτελεί χρέη
22:00
Αρχιφύλακα.
22:001
06:00
2
Καθημερινά
22:001
Είσοδος
06:00
Προσωπικού
Σάββατα,
06:001
Κυριακές,
22:00
Αργίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της σύμβασης που θα συναφθεί θα εκκινεί από την ημερομηνία που θα
ορίζεται σε αυτήν και θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Χρηματοδότηση: Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το τον προϋπολογισμό
του ΕΜΣΤ, από τις πιστώσεις του ΠΔΕ 2017 από Εθνικούς Πόρους–ΣΑΕ
014/2015ΣΕ01400001, ΚΑΕ:8297.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 40.000,00 ευρώ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
Ο φορέας δεν έχει καμία ευθύνη από οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα προέλθει από
υπηρεσίες του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πιστά κάθε σχετική για
την φύλαξη ισχύουσα διάταξη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά
για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν ήθελε συμβεί από κακή φύλαξη ή λόγω
αμέλειας ή παράλειψης των συνεργείων του.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές για όλη την διάρκεια της σύμβασης.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - (Άρθρο 219 του Ν.
4412/2016)
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί
η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση
επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η
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παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από τη σύμβασης και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής,
δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο Οικονομικός φορέας έχει την υποχρέωση:
1.
Να διαθέτει ειδική προς τούτο Άδειας Λειτουργίας της εταιρείας από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Ν. 2518/ΦΕΚ 164/21-897) και να προσκομίσει
αντίγραφό της. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας της
εταιρείας, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.
Να διαθέτει Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη
διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001
3.
Να διαθέτει Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την
υγιεινή και ασφάλεια σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001.
4.
Να διαθέτει Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.
5.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει, σε Ασφαλιστική
Εταιρεία εγνωσμένου κύρους και φερεγγυότητας, τον κίνδυνο της γενικής
ασφαλιστικής ευθύνης για ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτηριακό
συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, στο εργαζόμενο σε αυτή
προσωπικό, στους επισκέπτες της ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αμέλεια του Αναδόχου
ή των υπαλλήλων του, για τα ακόλουθα ποσά:
Ευρώ 3.000.000,00 κατ’ άτομο για σωματικές βλάβες ή θάνατο,
Ευρώ 3.000.000,00 για υλικές ζημιές κατά περιστατικό,
Ευρώ 3.000.000,00 ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και
Ευρώ 3.000.000,00 ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και για
ένα μήνα μετά τη, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη της.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωρίσει εξ αρχής το όνομα της
Αναθέτουσας Αρχής στην Ασφαλιστική Εταιρεία ως δικαιούχου της ασφάλισης και να
διατηρεί σε ισχύ την παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης του με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει το
παραπάνω ασφαλιστήριο κατά την υπογραφή της Σύμβασης με το ΕΜΣΤ.
6.
Να διαθέτει αφ’ ενός κέντρο ελέγχου και συντονισμού που θα λειτουργεί καθ’
όλη τη διάρκεια της φύλαξης και με το οποίο θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία οι
φύλακες, οι διαδικασίες του οποίου θα τεθούν υπόψη του ΕΜΣΤ.
7.
Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι η διαθέτει ήδη σε λειτουργία επί 24ώρου
βάσεως ιδιόκτητο Επιχειρησιακό Κέντρο, με πλήρη εξοπλισμό, με τηλεπικοινωνιακό
υλικό και συνεχή επικοινωνία με αυτοκίνητα της εταιρίας φέροντα ασύρματο, αφ’
ετέρου να έχει τη δυνατότητα να επέμβει με δικά του μέσα (αυτοκίνητα, μηχανές) σε
τυχόν κάλεσμα των φυλάκων του κτιρίου για βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Στη
δήλωση θα αναφέρεται η τοποθεσία του κέντρου, ότι το εν λόγω Κέντρο είναι καθ’ όλα
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νόμιμο και ότι και αυτό διαθέτει την απαιτούμενη Άδεια Λειτουργίας και
Εγκατάστασης
8.
Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι η συμμετέχουσα διαθέτει ήδη άδεια
Ραδιοδικτύου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή εναλλακτικά
Συστήματος TETRA για την οποία και θα προσκομισθεί το σχετικό επικυρωμένο
αντίγραφο.
9.
Να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτούν οι σημερινές
συνθήκες φύλαξης και να προμηθεύσει το προσωπικό του με ειδική στολή, κονκάρδα
με φωτογραφία και ονοματεπώνυμο, εξοπλισμό όπως αλεξίσφαιρα γιλέκα, κινητό
τηλέφωνο, σφυρίχτρα, φακό νυκτός, βιβλίο επισκεπτών & συμβάντων κ.α.
10.
Να υποβάλλει στο ΕΜΣΤ ονομαστικές καταστάσεις για το προσωπικό, το οποίο
απασχολείται στο ΕΜΣΤ, στις οποίες θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά
αγοράς ενσήμων ΙΚΑ, Α.Π.Δ, τα αποδεικτικά κατάθεσης της μισθοδοσίας σε
τραπεζικό λογαριασμό, τα εκκαθαριστικά σημειώματα, ή σε περίπτωση εφαρμογής
μηχανογραφικού συστήματος, οι αναλύσεις μισθοδοσίας, θεωρημένες και εν ισχύ
καταστάσεις προς την Επιθεώρηση Εργασίας ή Αναγγελία Πρόσληψης (σε περίπτωση
νέας πρόσληψης) και συμπληρωματική κατάσταση προς την Επιθεώρηση Εργασίας και
αντίγραφο του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ΕΦΚΑ, προς απόδειξη των τριών (3)
ετών συναφούς προϋπηρεσίας καθώς και λοιπά αποδεικτικά τακτοποίησης των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αναδόχου.
11.
Να προσκομίσει στοιχεία αποδεικτικά των σπουδών του προσωπικού που θα
χρησιμοποιηθεί στη φύλαξη (Απολυτήριο Λυκείου, ξενόγλωσσοι τίτλοι κ.λ.π.) όπως
ζητείται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.
12.
Να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου.
13.
Να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
14.
Να αντικαθιστά αμέσως σε περίπτωση υπόδειξης του ΕΜΣΤ, άτομα που
δημιουργούν προβλήματα ή κρίνονται ακατάλληλα για την Υπηρεσία.
15.
Να γνωστοποιεί εγκαίρως στο απασχολούμενο προσωπικό του στο ΕΜΣΤ ότι:
«Έναντι αυτού (του προσωπικού) θα υπέχει αυτός και μόνον όλες τις εκ του νόμου και
της συμβάσεως αστικές και λοιπές ευθύνες και υποχρεώσεις».
16.
Σε ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα και πιθανόν στο μέλλον χρειαστεί να
προστεθεί στο καθηκοντολόγιο του Οικονομικού φορέα και εφόσον δεν συνεπάγεται
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, θεωρείται δεδομένη η εφαρμογή τους από τον
Οικονομικό φορέα.
17.
Είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα
προκληθεί στο προσωπικό, το οποίο διαθέτει στο ΕΜΣΤ, εφόσον οφείλεται σε
υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου ή των εργασιών του.
18.
Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του
ανάδοχου, που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί και η εκχώρηση και
ενεχυρίαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων του ανάδοχου.
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19.
Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεστεί λόγους ανώτερης βίας, για τη μη
εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως εκτέλεση αυτής, ούτε δύναται
να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύμβαση, εάν δεν
επικαλεστεί και αποδείξει τα περιστατικά της ανώτερης βίας, εντός 2 ημερών από τότε
που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά.
Περιπτώσεις ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (άρθρο 204 του ν. 4412/2016)
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας. Ως απόδειξη της ανωτέρας βίας, αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω:
α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται στη διακοπή των εργασιών του
Οικονομικού φορέα.
β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στην εταιρία.
γ. Πλημμύρα.
δ. Σεισμός.
ε. Πόλεμος.
Ο Οικονομικός φορέας, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το ΕΜΣΤ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά
εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν,
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το ΕΜΣΤ υποχρεούται να
απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Οικονομικού
φορέα, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή
του αιτήματος.
20.
Υποχρεούται στον ορισμό επόπτη παρακολούθησης του έργου (ειδικευμένου
και έμπειρου στελέχους), ο οποίος θα διέρχεται συχνά και σε μη τακτά χρονικά
διαστήματα από τα φυλασσόμενα σημεία, θα επιθεωρεί τους φύλακες και θα
ενημερώνει το ΕΜΣΤ για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν.
21.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Οικονομικός φορέας θα
πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του ΕΜΣΤ, υποχρεούται δε να
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της
Συμβατικής Υπηρεσίας.
22.
Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται εφόσον κληθεί να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την Συμβατική Υπηρεσία (τακτικές και
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
23.
Ο Οικονομικός φορέας θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για
την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται
από το προσωπικό, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιαδήποτε υπηρεσία σε σχέση
με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
24.
Ο Οικονομικός φορέας θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του
αναφερομένου στην Προσφορά του προσωπικού, το οποίο θα διαθέτει την
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις
απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα
συνεργασίας κατά τις επαφές του με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΕΜΣΤ.
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25.
Αντικατάσταση ατόμου του προσωπικού φύλαξης, κατόπιν αιτήματός του,
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο με άλλο πρόσωπο
αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας και εφόσον η Υπηρεσία δεν εκφράσει για τον
αντικαταστάτη, αντίθετη άποψη. Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να ειδοποιήσει
προς τούτο το ΕΜΣΤ εγγράφως, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την
αντικατάσταση.
26.
Σε περίπτωση που άτομο του προσωπικού φύλαξης του Οικονομικού φορέα
αποχωρήσει ή λύσει τη συνεργασία του μαζί του, ο Οικονομικός φορέας αφενός,
υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή του,
θα παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τον
αποχωρήσαντα υπάλληλό του με άλλον ανάλογης εμπειρίας και προσόντων και εφόσον
η Υπηρεσία δεν εκφράσει για τον αντικαταστάτη, αντίθετη άποψη. Σε περίπτωση που
ο Οικονομικός φορέας είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του ΕΜΣΤ για
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του ΕΜΣΤ, ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους
από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την
ολοκλήρωση του Έργου.
27.
Σε περίπτωση που ο Οικονομικός φορέας είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της
Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας
βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν
να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
28.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Οικονομικό
φορέα, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι
σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΕΜΣΤ. Σε αντίθετη
περίπτωση, το ΕΜΣΤ δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης, σε περίπτωση
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που
απαρτίζουν τον Οικονομικό φορέα, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του ΕΜΣΤ. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν
αυτός αποτελείται από μία εταιρία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική
διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ του ΕΜΣΤ η Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση.
29.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα οικονομικό φορέα σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη
σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΜΣΤ.
30.
Ο Οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που
προκύπτουν έπειτα από ελέγχους είτε του ΕΜΣΤ, είτε από άλλους κρατικούς φορείς
(π.χ. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Δ/νση Υγιεινής Νομαρχίας
κ.τ.λ.).
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31.
Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα του ν.
3850/2010 (Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων) και
ειδικότερα στην υποχρέωσή του να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας
και Ιατρού Εργασίας, αναλόγως του αριθμού του απασχολούμενου προσωπικού (άνω
των πενήντα και κάτω των πενήντα ατόμων). Τα Βιβλία Γραπτών Υποδείξεων
Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, που αφορούν τους απασχολούμενους για
την φύλαξη του ΕΜΣΤ, ο Οικονομικός φορέας οφείλει αμελλητί, με την υπογραφή της
Σύμβασης, να προσκομίσει στο ΕΜΣΤ Ανταγωνισμού, προκειμένου να παραμείνουν
στο φυλάκιο των γραφείων του καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Στην περίπτωση
κατά την οποία το Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων του Ιατρού Εργασίας τηρείται στις
εγκαταστάσεις του Οικονομικού φορέα, ο Οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπευθύνως
τούτο καθώς επίσης, και ότι αυτό ενημερώνεται για τους απασχολούμενους
υπαλλήλους του στο ΕΜΣΤ.
32.
Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, εργαζόμενος του Οικονομικού
φορέα υποβάλει αίτηση για την χορήγηση στοιχείων που σχετίζονται με την παροχή
υπηρεσιών του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, αυτή (αναθέτουσα αρχή) δικαιούται
να του χορηγήσει αντίγραφα, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.
2690/1995 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
33.
Ο Οικονομικός Φορέας έχει την ευθύνη της καλής εκτέλεσης της Σύμβασης,
καθώς και την υποχρέωση όπως οι εντεταλμένοι από αυτήν υπάλληλοι, φέρουν και
έχουν τα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της και τις
προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης.
34.
Ο Οικονομικός Φορέας φροντίζει τον συντονισμό των βαρδιών των φυλάκων
και των επιτηρητών εκθέσεων, των διαλυμάτων τους και της έκτακτης αντικατάστασης
τους σε περίπτωση μη προσέλευσης και σε συνεννόηση με το φυλακτικό προσωπικό
του ΕΜΣΤ.
35.
Ο Οικονομικός Φορέας ασκεί συχνούς ελέγχους στους φύλακες κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, συντονίζει τις ενέργειές τους και ελέγχει τους
περιβάλλοντες χώρους του κτιρίου μέσω εποπτών του καθ’ όλη τη διάρκεια της
φύλαξης.
36.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκάστοτε καταβολή στον ανάδοχο του
εργολαβικού τιμήματος αποτελεί η από μέρους του προσκόμιση μαζί με το αντίστοιχο
τιμολόγιο:
•
Βεβαίωση του αρμοδίου δημόσιου ταμείου για την ισχύουσα φορολογική
ενημερότητα του αναδόχου
•
Βεβαίωση του αρμοδίου υποκαταστήματος ΙΚΑ για την ισχύουσα ενημερότητα
του αναδόχου ως προς τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις
•
Κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας με τα άτομα και την ειδικότητά τους
που απασχολεί στο ΕΜΣΤ καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή
•
Αναλυτικές Μισθολογικές Καταστάσεις των ατόμων που απασχολεί στο ΕΜΣΤ
καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης (εξτρέ) Τραπέζης (ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μισθούς, ημερομίσθια κλπ του
προσωπικού του που απασχολεί στις εγκαταστάσεις του ΕΜΣΤ
•
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση τριμήνου.
37.
Επιπλέον, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν λεπτομερή
ανάλυση της μεθοδολογίας που έχουν ακολουθήσει στον υπολογισμό του κόστους
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μιας 24ωρης φύλαξης που παρέχεται από άτομα ηλικίας άνω 25 ετών με προϋπηρεσία
άνω των 3 ετών, καθώς και πλήρη ανάλυση του άρθρου 68.
Η φύση των δραστηριοτήτων του ΕΜΣΤ και η πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεών
του καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική την υπηρεσία φύλαξής τους. Κατά συνέπεια, το
κριτήριο της εμπειρίας και της προϋπηρεσίας του προσωπικού του αναδόχου που θα
παράσχει υπηρεσίες φύλαξης στις εγκαταστάσεις αποκτά βαρύνουσα σημασία. Στο
πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος των υπηρεσιών φύλαξης του ΕΜΣΤ θα πρέπει να
απασχολήσει σε αυτές προσωπικό:
•
Για τον υπεύθυνου του έργου, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 10 ετών σε
αντίστοιχα έργα
•
Για τον αρχιφύλακα του Control Room, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 10 ετών
σε αντίστοιχα έργα και γνώση τεχνικής υποστήριξης
•
Για τον αρχιφύλακα της Εισόδου Προσωπικού, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 6
ετών σε αντίστοιχα έργα και καλή γνώση Αγγλικών
•
Όλοι οι φύλακες ασφαλείας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι ηλικίας
άνω των 25 ετών με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχες υπηρεσίες.
•
Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου
•
Όλοι οι φύλακες θα πρέπει να μην έχουν υποπέσει στο παρελθόν σε αξιόποινες
πράξεις (υπεύθυνη δήλωση), να διαθέτουν σε ισχύ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
«Φύλακα» σύμφωνα με τις Υ.Α. 1016/109/5/14.11.1997, 1016/109/5/6.5.1998, και να
έχουν εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών και στην συμμετοχή σε ομάδες
πυρασφάλειας.
•
Όλοι οι φύλακες θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στον χειρισμό και την
λειτουργία των παρακάτω συστημάτων:
o
Σύστημα συναγερμού
o
Σύστημα πυρανίχνευσής
o
Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (cctv)
o
Σύστημα ελεγχόμενης εισόδου (access control)
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται:
•
Να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας ,ο οποίος θα έχει εκδώσει το
απαιτούμενο από την Εργατική Νομοθεσία Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας για κάθε
εργαζόμενο. Οι ανωτέρω θα έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ορίζει η
Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 1568/85 ΦΕΚ 177Α/85, ΠΔ 294/88 – ΦΕΚ 138Α/21-6-88
και ΠΔ 17/96 – ΦΕΚ11Α/18-1-96), το δε κόστος τόσο του Τεχνικού Ασφαλείας όσο
και του Ιατρού Εργασίας θα περιλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα του έργου.
•
Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ήδη σε λειτουργία επί 24ώρου
βάσεως ιδιόκτητο Επιχειρησιακό Κέντρο, με πλήρη εξοπλισμό, με τηλεπικοινωνιακό
υλικό και συνεχή επικοινωνία με αυτοκίνητα της εταιρίας φέροντα ασύρματο. Στη
δήλωση θα αναφέρεται η τοποθεσία του κέντρου, ότι το εν λόγω Κέντρο είναι καθ’ όλα
νόμιμο και ότι και αυτό διαθέτει την απαιτούμενη Άδεια Λειτουργίας και
Εγκατάστασης.
•
Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι η συμμετέχουσα διαθέτει ήδη άδεια
Ραδιοδικτύου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή εναλλακτικά
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Συστήματος TETRA για την οποία και θα προσκομισθεί το σχετικό επικυρωμένο
αντίγραφο.
Επιπλέον, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν λεπτομερή
ανάλυση της μεθοδολογίας που έχουν ακολουθήσει στον υπολογισμό του κόστους
μιας 24ωρης φύλαξης που παρέχεται από άτομα ηλικίας άνω 25 ετών με προϋπηρεσία
άνω των 3 ετών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
1.
Να φέρει άδεια άσκησης επαγγέλματος (SECURITY), η οποία εκδίδεται από
την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου
κατοικίας του, σύμφωνα και με το άρθρο 3 του Ν. 2518/1997 (Α’ 164) και ειδικό
διακριτικό σήμα.
2.
Να είναι Έλληνες Πολίτες ή Πολίτες των χωρών της Ε.Ε, με ασφαλιστικό
φορέα το ΙΚΑ.
3.
Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.
4.
Να είναι κατ’ ελάχιστον τελειόφοιτο Λυκείου. Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου
Απολυτηρίου να προσκομισθεί πριν την υπογραφή της συμβάσεως για κάθε
εργαζόμενο.
5.
Να γνωρίζει άριστα και αποδεδειγμένα την Ελληνική γλώσσα.
6.
Να κατέχει καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου
πτυχίου να προσκομισθεί πριν την υπογραφή της συμβάσεως για κάθε εργαζόμενο.
7.
Να έχουν ηλικία άνω των 25 και έως 60 ετών.
8.
Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις (για τους άνδρες).
9.
Να έχει άριστη φυσική κατάσταση υγείας και πνεύματος. Το παράστημα και η
σωματική του διάπλαση να είναι τέτοια που να προκαλούν κατ’ αρχάς εκτίμηση,
σεβασμό και το αίσθημα ασφάλειας.
10.
Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την προστασία δημοσίων υπηρεσιών,
του προσωπικού αυτών, τη φύλαξη των χώρων και του εξοπλισμού αυτών. Απαιτείται
να έχει παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια προκειμένου να έχει εκπαιδευτεί για
έκτακτες καταστάσεις και πρώτες βοήθειες και να διαθέτει και σχετική επαγγελματική
κατάρτιση (απαιτείται απλό φωτοαντίγραφο βεβαιώσεων που να το αποδεικνύει).
11.
Να είναι εκπαιδευμένοι στον χειρισμό και την λειτουργία των παρακάτω
συστημάτων:
Σύστημα συναγερμού
Σύστημα πυρανίχνευσής
Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (cctv)
Σύστημα ελεγχόμενης εισόδου (access control)
12.
Να διαθέτει συναφή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, η οποία θα
αποδεικνύεται από τις θεωρημένες καταστάσεις του αναδόχου προς την Επιθεώρηση
Εργασίας ή από Αναγγελία Πρόσληψης και αντίγραφο του ατομικού λογαριασμού
ασφάλισης ΕΦΚΑ.
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13.
Οι φύλακες που εκτελούν χρέη Αρχιφύλακα να διαθέτουν αποδεδειγμένη
συναφή εμπειρία δέκα (10) ετών.
14.
Οι φύλακες της Εισόδου Προσωπικού να διαθέτουν αποδεδειγμένη συναφή
εμπειρία έξι (6) ετών.
15.
Να ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τις εσωτερικές διαδικασίες
ασφάλειας ώστε να είναι σε θέση, αν απαιτηθεί, να τις χειρισθεί πολύ καλά. Οι
διαδικασίες αυτές προβλέπουν ποιες ακριβώς ενέργειες πρέπει να γίνουν και με ποια
προτεραιότητα σε κάθε έκτακτο συμβάν π.χ. διάρρηξη, πυρκαγιά, σεισμό, διαρροή
νερού κ.α.
16.
Να ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τον χειρισμό του εξοπλισμού
ασφάλειας, και κυρίως πυροσβεστήρων (πυρασφάλεια), ώστε να είναι σε θέση αν
απαιτηθεί, να χειριστεί πολύ καλά τον εξοπλισμό αυτό, σε συνεργασία με την αρμόδια
ομάδα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του ΕΜΣΤ.
17.
Να ελέγχουν τις παροχές (ρεύματος και ύδατος) και να ειδοποιούν άμεσα τις
αρμόδιες Υπηρεσίες ανάλογα με το πρόβλημα (Δ.Ε.Η, Ε.Υ.Δ.Α.Π, Πυροσβεστική,
Αστυνομία).
18.
Να παρεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς, κατόπιν άμεσης ενημέρωσης
των αρμοδίων του ΕΜΣΤ και κλήσης της Π.Υ, καθώς, επίσης, και να συνδράμει μαζί
με τα όργανα της Υπηρεσίας στην εκκένωση των χώρων αυτής αν αυτό απαιτηθεί σε
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
19.
Σε περίπτωση επεισοδίων, υπάρξεως κινδύνου για το προσωπικού του ΕΜΣΤ,
το κοινό, των εγκαταστάσεων, των επίπλων και εξοπλισμού της Υπηρεσίας, το
προσωπικό ασφαλείας παρεμβαίνει με σκοπό την αποτροπή των επεισοδίων και της
προστασίας τους.
20.
Συνδρομή στους υπαλλήλους και επισκέπτες του κτιρίου σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς, σεισμού, επίθεσης, απόπειρα κλοπής ή βανδαλισμού
των έργων ή του κτηρίου.)
21.
Επαγρύπνηση για εντοπισμό τυχόν ασυνήθιστων κινήσεων ατόμων ή
οχημάτων, ύποπτων θορύβων, ασυνήθιστων οσμών, καθώς για εντοπισμό
αντικειμένων ξένων προς το χώρο και γενικά για οτιδήποτε φαίνεται ύποπτο ή
εγκυμονεί κινδύνους, ειδοποιώντας άμεσα και κατά περίπτωση τον Αρχιφύλακα, τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΜΣΤ ή και απευθείας την Αστυνομία.
22.
Να ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΜΣΤ και τις Αστυνομικές
αρχές για κάθε υπόνοια, ανωμαλία, ύποπτη κατάσταση ή παράνομη ενέργεια που
υποπίπτει στην αντίληψή τους.
23.
Να αποτρέπουν κατά το μέτρο του δυνατού πράξεις κλοπής, δολιοφθοράς ή
βανδαλισμού σε βάρος της περιουσίας και ευθύνης του ΕΜΣΤ και να ειδοποιούν τις
αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.
24.
Να εκτελούν τα καθήκοντα φύλαξης και να παρευρίσκονται στους χώρους
φύλαξης του ΕΜΣΤ κατά τρόπο εμφανή.
25.
Να διενεργούν διακριτικό έλεγχο στους εισερχομένους και διασφάλιση της
εύρυθμης εισόδου, εξόδου και παραμονής των επισκεπτών στα κτήρια,
χρησιμοποιώντας τον τρόπο και τα μέσα που του έχει ορίσει ο Ανάδοχος.
26.
Να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας την κανονική ώρα, να φροντίζουν
για την άριστη εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους
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και να μην εγκαταλείπουν τη θέση τους αν δεν ενημερωθούν και αναλάβουν υπηρεσία
οι αντικαταστάτες τους.
27.
Να μην ασχολούνται με θέματα άσχετα προς την εργασία τους (συζητήσεις,
ανάγνωση εντύπων, μουσική, χρήση οινοπνευματωδών ποτών, καφέ κ.α.).
28.
Δεν περιεργάζονται άλλα μηχανήματα του χώρου.
29.
Να διενεργούν περιπολίες στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο φύλαξης,
σύμφωνα με το προκαθορισμένο, για το συγκεκριμένο πόστο, πρόγραμμα.
30.
Να επεμβαίνουν σε περίπτωση που παρατηρούν κάτι ασυνήθιστο π.χ. κάποιες
πόρτες ή παράθυρα ξεκλείδωτα, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν κλειστά, και
αποκαθιστούν αυτά.
31.
Να τηρούν βιβλίο ελέγχου για την κάθε φύλαξη - έντυπο διπλότυπο,
καρμπονιζέ - το πρωτότυπο του οποίου θα παραδίδεται εβδομαδιαίως στη αρμόδια
Υπηρεσία του Φορέα.
32.
Να ελέγχουν κάθε κρύπτη που μπορεί να τοποθετηθεί επικίνδυνο αντικείμενο.
33.
Να παραμένει κατά κανόνα σταθερό και να μην γίνονται αλλαγές στα πρόσωπα
με την εξαίρεση περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ή ανεπάρκειας του υπαλλήλου, ή αν
ζητηθεί αντικατάσταση ατόμου από το ΕΜΣΤ σε περίπτωση που προκύψουν γεγονότα.
34.
Το προσωπικό ασφάλειας δεν θα αποχωρεί από τη θέση του εάν δεν έχει
προσέλθει ο αντικαταστάτης σε κάθε περίπτωση.
35.
Να είναι εγκατεστημένο στα σημεία που θα του υποδειχθεί, ώστε να εποπτεύει
το χώρο. Θα είναι σε διαρκή ετοιμότητα και προσοχή, έτσι ώστε να μπορεί να
επεμβαίνει αμέσως σε έκτακτες περιπτώσεις.
36.
Πριν την έναρξη του ωραρίου εργασίας να πραγματοποιείται έλεγχος των
χώρων του κτηρίου για να διαπιστωθούν οι όροι ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Πριν
από τη λήξη του ωραρίου εργασίας, θα ελέγχονται λεπτομερώς οι χώροι του προς
φύλαξη κτηρίου, για να διαπιστωθεί ότι δεν παρέμεινε σε αυτά κανένα ξένο άτομο και
δεν αφέθηκαν ξένα αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα.
37.
Οι φύλακες της βάρδιας κλεισίματος του κτηρίου θα φροντίζουν για την
ασφάλιση θυρών και παραθύρων, καθώς και για το κλείσιμο των φωτιστικών. Θα
επιθεωρούν τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κτηρίου (ηλεκτρικούς πίνακες,
κλιματιστικά, ανελκυστήρες), ενεργώντας προληπτικά και κατασταλτικά προς
αποφυγή κάθε είδους πιθανής ζημιάς από πιθανή βλάβη (διαρροή νερού, πυρκαγιά,
κλπ).
38.
Να τηρούν το απόρρητο σχετικά με όσα περιέρχονται σε γνώση τους (έγγραφα,
στοιχεία, πληροφορίες κ.λ.π) και αφορούν στο ΕΜΣΤ ή τις δραστηριότητές του σε όλη
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής. Για το λόγο
αυτό απαγορεύεται να δίνονται πληροφορίες σε οποιονδήποτε, σχετικά με τον χώρο
φύλαξης ή άλλα στοιχεία, σε αντίθετη περίπτωση το ΕΜΣΤ δικαιούται να απαιτήσει
αποζημίωση από την Ανάδοχο.
39.
Να συνεργάζεται συνεχώς & αρμονικά με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΜΣΤ.
40.
Να διαθέτει την ικανότητα καλής επικοινωνίας με το κοινό. Να είναι εύστροφο,
να έχει την ικανότητα επιβολής, να είναι ευγενικό αλλά και αυστηρό και να μπορεί να
διαχειριστεί με αποτελεσματικό και με ενδεδειγμένο τρόπο κάθε απλή ή σύνθετη
κατάσταση. Να έχει ήθος, ευπρεπή στάση και κόσμιο τρόπο συμπεριφοράς προς όλους.
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41.
Να φέρει ομοιόμορφη και ομοιόχρωμη ενδυμασία (στολή) και θα φέρει τα
προβλεπόμενα διακριτικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 1342/1938 «Περί
Κρατικών Σημαιών και στολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ιδιωτικών
Οργανώσεων» (ΦΕΚ 290/Α΄/9.8.1938), (με κονκάρδα στο αριστερό ημιθωράκιο, όπου
θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, η επωνυμία της επιχείρησης
κ.λ.π.) και να έχει πάντοτε άψογη εξωτερική εμφάνιση.
42.
Να τηρεί αυστηρά την καθαριότητα.
43.
Να τηρεί αυστηρά την ησυχία.
44.
Να τηρεί αυστηρά την απαγόρευση του καπνίσματος εντός των χώρων του
κτηρίου του ΕΜΣΤ χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ παρέκκλιση.
45.
Να τηρεί αυστηρά την απαγόρευση της εισόδου μικροπωλητών, επαιτών ή
άλλων, οι οποίοι δεν έχουν συναλλαγή με το ΕΜΣΤ.
46.
Όλο το προσωπικό ασφάλειας θα ευρίσκεται υπό την εποπτεία και καθοδήγηση
των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΕΜΣΤ και θα εκτελεί τις εντολές/οδηγίες που θα του
υποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο από τη διοίκηση, χωρίς καμία απολύτως
παρέκκλιση.
47.
Το ΕΜΣΤ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει πλήρως τη συμπεριφορά (του
προσωπικού φύλαξης) εντός και περί των χώρων του κτηρίου της, όπου πρέπει να
τηρείται τάξη.
48.
Το ΕΜΣΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε
φύλακα κρίνει ότι δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του, μετά από υπόδειξη των αρμοδίων
για τη φύλαξη των κτιρίων.
49.
Το ΕΜΣΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το ωράριο και τα πόστα
φύλαξης, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, χωρίς αύξηση των συνολικών ωρών
απασχόλησης των φυλάκων.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ
ΦΥΛΑΞΗ:
Control Room:
1. Παρακολούθηση κατά την διάρκεια της βάρδιας των συστημάτων ασφαλείας
του χώρου (Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης CCTV, Σύστημα
Πυρανίχνευσης/ Πυρασφάλειας, Σύστημα Συναγερμού, Σύστημα
Ελεγχόμενης Εισόδου ACCESS CONTROL).
2. Συντονισμός της ομάδας φύλαξης σε όλο το κτήριο, συνεχής επαφή μέσω
ασυρμάτου, με τον φύλακα της Εισόδου Προσωπικού και τους φύλακες των
υπολοίπων χώρων του Μουσείου και ενημέρωση για τους απαραίτητους
ελέγχους.
3. Άμεση ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Μουσείου και του φύλακα
της Κεντρικής Εισόδου σε περίπτωση προβλήματος – σήματος πυρασφάλειας
–ηλεκτροδότησης για να προβεί στον απαραίτητο έλεγχο.
4. Άμεση κλήση της Πυροσβεστικής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Χρήση (στο
μέτρο του δυνατού) των πυροσβεστικών μέσων που διατίθενται κατά το
αρχικό στάδιο.
5. Ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.) για την ενεργοποίηση
ή απενεργοποίηση των συναγερμών.
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6. Δεν εγκαταλείπεται ποτέ η θέση χωρίς να αντικατασταθεί από άλλον φύλακα
ή υπεύθυνο προσωπικό του Μουσείου.
Είσοδος Προσωπικού:
1. Φύλαξη της Εισόδου Προσωπικού εντός του κτηρίου.
2. Έλεγχος των εισερχομένων και εξερχομένων ατόμων, ταυτοποίηση,
καταγραφή και τήρηση σχετικού βιβλίου Εισερχομένων- Εξερχομένων.
3. Διενέργεια ελέγχων - περιπολιών σε όλους τους χώρους του Μουσείου
(εξωτερικούς και εσωτερικούς ) ανά τακτά χρονικά διαστήματα (1μιση ώρα).
4. Επιθεώρηση των χώρων και των εγκαταστάσεων του κτηρίου ενεργώντας
προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, προς αποφυγή κάθε είδους ζημίας από
πιθανή βλάβη (πχ. Διαρροές νερού, πυρκαγιάς κ.λ.π.), μετά την αποχώρηση
του προσωπικού και των επισκεπτών.
5. Δεν παραλαμβάνονται ταχυδρομικές επιταγές, χρήματα, εξώδικα και
δικόγραφα, αλλά παραπέμπει κάθε φορά στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του
Αναδόχου.
6. Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξωτερικού φωτισμού.
7. Σε περίπτωση που από το Control Room διαπιστωθεί κάτι ύποπτο, ο φύλακας
στην είσοδο προσωπικού κλειδώνει τις πόρτες και πηγαίνει στο σημείο που
του υποδεικνύεται.
8. Άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου
σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας που έχει δοθεί από υπεύθυνο προσωπικό
του ΕΜΣΤ.
9. Έλεγχος των χώρων του εξωτερικού parking τoυ ΕΜΣΤ,
10. Φύλαξη κλειδιών θέσεων στάθμευσης οχημάτων και τήρηση σχετικού βιβλίου
με καταγραφή των στοιχείων τους.
11. Έλεγχος των αυτοκινήτων που σταθμεύουν άνευ αδείας στους χώρους
στάθμευσης τoυ ΕΜΣΤ η παρανόμως μπροστά από την είσοδο
φορτοεκφόρτωσης
12. Επικοινωνία και συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας φύλαξης και
του control room για την ορθή λειτουργία της εισόδου φορτοεκφόρτωσης.
13. Διευκόλυνση εισόδου σε ΑΜΕΑ από την είσοδο κοινού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα ……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)
Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
Διεύθυνση: Λεωφόρος Καλλιρρόης και
Αμβροσίου Φραντζή (κτήριο ΦΙΞ)
Τ.Κ. 11743, ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ....................
ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………………………..…… ΕΥΡΩ.
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού: ………………….€ για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό του
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για
την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ», συνολικού προϋπολογισμού
………………. €, πλέον ΦΠΑ.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της
ατομικώς και αλληλεγγύως, καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή όχι κάθε τυχόν απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για 210 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας
του διαγωνισμού.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το
ποσόν της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
------------------------ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί
ποινή αποκλεισμού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ
όλων των μελών της και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/
κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα ……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)
Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….
ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
Διεύθυνση: Λεωφόρος Καλλιρρόης και
Αμβροσίου Φραντζή (κτήριο ΦΙΞ)
Τ.Κ. 11743, ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ....................
ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………………………..…… ΕΥΡΩ.
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 του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Διεύθυνση Λεωφόρος Καλλιρρόης και
Αμβροσίου Φραντζή (κτήριο ΦΙΞ) Τ.Κ. 11743, ΑΘΗΝΑ, για την καλή
εκτέλεση της με αριθμό …….………………. Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί
σας η εν λόγω εταιρία για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ», Διακήρυξης ……………………
και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας αυτής προ Φ.Π.Α. ήτοι
…………………....ΕΥΡΩ.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησής σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
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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 καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 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 V
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50025
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην
εργοστάσιο ΦΙΞ),Τ.Κ. – Πόλη:117 43, ΑΘΗΝΑ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντίνος Κοντογιάννης, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
- Τηλέφωνο: 211 1019004
- Ηλ. ταχυδρομείο: protocol@emst.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.emst.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): 79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 50025
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
[53]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
[54]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[55]
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

[56]
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης
που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα
ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).

[57]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

[58]

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

[59]

[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[]
Ναι
[]
Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[60]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
-[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
xxviii
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[61]
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[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
[62]

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

[63]
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
[] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

[64]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
[…]
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[65]

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που [……],[……][…]νόμισμα
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
[……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
[…................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
[66]
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ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[67]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη
.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
xxxviii
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
, στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
στην διακήρυξη):
προσδιοριστεί:
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
υπηρεσιών:
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
στην διακήρυξη):
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
[…...........]
Περιγραφή
ποσά
ημερομηνίες
παραλήπτες
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
[……..........................]
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, [……]
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
[……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
[....……]
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
[68]
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ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
[69]

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

19PROC004383367 2019-01-28

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[70]

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
[….]
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
[] Ναι [] Όχιxlv
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
καθένα:
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι)
της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.

[73]

19PROC004383367 2019-01-28

iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο
4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
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3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
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xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής
ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση

[76]

19PROC004383367 2019-01-28

του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ
ΕΜΣΤ»

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για
το διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ», έτους 2019 που έχει προκηρύξει το ΕΜΣΤ.
Οικονομική προσφορά της επιχείρησης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων
…………………………………………………………………………………………
με έδρα:………………………
οδός:…………………………
αριθμ:………………………
Τ.Κ.: …………………………
ΤΗΛ.:………………………
Fax: …………………………
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της
υπηρεσίας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του
Διαγωνισμού, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποβάλλω την
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά
και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας ως εξής:
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ΠΡΟΣΦΕΡΩ
Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
α/α

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ημέρες και Ώρες

Ποσότητα

Κόστος
ανά μήνα

Ποσό

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ
Cpv: 79713000-5
(Υπηρεσίες Φύλαξης)
ΤΟΜΕΑΣ Α:
CONTROL ROOM
1

2

ΤΟΜΕΑΣ Β:
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 1:
Φ.Π.Α. (24%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Σημείωση προς υποψήφιους:
Στον παραπάνω πίνακα, συμπληρώστε μόνο τις στήλες «Κόστος ανά μήνα» και «Ποσό».
Όλες οι υπόλοιπες στήλες καθώς και η σειρά των ημερών _ ωρών πρέπει να παραμείνουν
αναλλοίωτες. Συμπληρώστε και την τελευταία γραμμή του πίνακα με τη συνολική τιμή
της προσφοράς σας (μερικό σύνολο, ΦΠΑ, γενικό σύνολο με ΦΠΑ). Όλες οι τιμές σε
ευρώ και με ακρίβεια δύο δεκαδικών.

Η

συνολική

τιμή

της

προφοράς

μας

ανέρχεται

στα

……………………………………………………………………………………ευρώ.
(Σημείωση προς αναδόχους: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προσφοράς.)
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Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την

/

/2019.

(Σημείωση προς αναδόχους: τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.)

Αθήνα,

/

/2019

Ο προσφέρων

(ονοματεπώνυμο,
ιδιότητα, σφραγίδα,
υπογραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ!!!
Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού:
Σύμφωνα με το άρθρ. 68 του Ν. 3863/2010, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης,
πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής τους προσφοράς τα κάτωθι
στοιχεία:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι (στην οποία δεν
θα δοθεί έκπτωση).
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 οικονομική τους προσφορά πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού
κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους
και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να
επισυνάπτουν στην οικονομική προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας
στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και ανάλυση βάσει αυτής της μισθοδοσίας των
εργαζομένων.

[80]

