Τσόχα αρ. 5, Αθήνα
Τηλ. 210-8701600
Fax: 210-8701601

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΗΣ ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων
(∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1398/1983 (ΦΕΚ Α’ 144), όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, καθώς και τις διατάξεις του Π.∆.
312/1999 (ΦΕΚ Α’ 289).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 «∆ηµόσιο Λογιστικό –
Έλεγχος ∆απανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/1995)
3. Την

υπ΄αριθµ.

3683/377/26.06.2013

απόφαση

του

∆.Σ.

της

∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για την προκήρυξη διαγωνισµού, για την κάλυψη της
ανάγκης παροχής υπηρεσιών φύλαξης των γραφείων της ∆ΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, ύψους πενήντα
πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000€), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
οπού προβλέπεται για την επιλογή αναδόχου του έργου παροχής
υπηρεσιών φύλαξης των γραφείων της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., για δώδεκα
(12) µήνες, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και
σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 3683/377/26.06.2013 απόφαση της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
∆ηµόσια
Επιχείρηση
(∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.)

Ανέγερσης

Νοσηλευτικών

Μονάδων

Τσόχα αρ. 5, Αθήνα
Τηλ. 210-8701600 Fax: 210 – 8701601
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η φύλαξη των γραφείων της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. από εισβολή τρίτων,
ο εντοπισµός υπόπτων, η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων
του προσωπικού της και γενικά ενέργειες που ενδεχοµένως να
διαταράξουν τη λειτουργία αυτής.
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του θα ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια
της κείµενης νοµοθεσίας και των εσωτερικών οδηγιών της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε
Ειδικότερα
τα
καθήκοντα
περιγράφονται ως εξής:

του

προσωπικού

ασφαλείας

Ελέγχει τα στοιχεία ταυτότητας των προσερχόµενων επισκεπτών
στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και καταχωρεί στο ειδικό
βιβλίο τον Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας, την ώρα εισόδου και
εξόδου
Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται µε διακριτικότητα, ήπιους τόνους
και ευγένεια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο έλεγχος να
ενεργείται άµεσα, προληπτικά αλλά και κατασταλτικά µε
συντονισµό και συνεργασία της Υπηρεσίας.
∆εν επιτρέπει την είσοδο στους χώρους εργασίας µικροπωλητών,
πλασιέ και γενικά κάθε ατόµου που θέλει να εισέλθει για
διαφήµιση ή διάθεση εµπορευµάτων.
∆εν επιτρέπει την είσοδο στις εγκαταστάσεις στάθµευσης
αυτοκινήτων των ιδιωτικών αυτοκινήτων παρά µόνο εάν υπάρχει
ειδική προς τούτο άδεια ή πρόκειται για επισκέπτες κατόπιν
εντολής και ευθύνης των αρµοδίων προϊσταµένων.
Αναφέρει άµεσα και αρµοδίως κάθε τι ύποπτο που θα υποπέσει
στην αντίληψή του στο χώρο των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Η κάλυψη της φύλαξης θα γίνεται µε τρεις οκτάωρες
βάρδιες και για κάθε βάρδια απαιτείται 1 άτοµο.
Όλες οι βάρδιες θα έχουν επικάλυψη 10 λεπτών, ώστε να υπάρχει
η διαδικασία ενηµέρωσης στην αλλαγή βάρδιας. Σε καµία
περίπτωση δε θα γίνεται αποχώρηση του προσωπικού χωρίς να
αντικατασταθεί από την επόµενη βάρδια.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει το προσωπικό του µε τον
απαραίτητο εξοπλισµό καθώς επίσης και µε στολή µε τα διακριτικά
της εταιρείας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει φύλακα ή φύλακες
µετά από αίτηµα της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και σε διάστηµα τριών
ηµερών.
Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα
είναι Έλληνες πολίτες.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση των
εργασιών του τρέχοντος µηνός. Η αµοιβή του αναδόχου θα
καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις, έναντι τιµολογίου παροχής
υπηρεσιών, το οποίο θα εξοφλείται από την Αναθέτουσα Αρχή
εντός 20 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του,
µαζί µε την τυχόν προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών
(ασφαλιστική, φορολογική ενηµερότητα)
5. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι δώδεκα (12) µήνες.
6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε αλλαγή στους όρους της σύµβασης θα γίνεται εγγράφως και
µετά από σύµφωνη γνώµη των συµβαλλοµένων µερών.
7. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Οι προσφερόµενες τιµές θα είναι σταθερές σε ΕΥΡΩ και θα είναι
αποτέλεσµα των υπολογισµό των διαγωνιζόµενων, θα βασίζονται
απόλυτα στη δική τους γνώση και εκτίµηση των συνθηκών και
κινδύνων που υπάρχουν.

Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζόµενους ότι η
προαναφερόµενη τιµή θα αφορά οποιαδήποτε µέρα του
χρόνου και οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου (νυχτερινή
απασχόληση,
απασχόληση
σε
αργίες,
εορτές
και
οποιαδήποτε γεγονότα).
∆ε θα γίνονται δεκτές προσφορές µε τυχόν
παραπάνω.

αποκλίσεις από τα

8. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ανάδοχος θα αναδειχθεί η τυπικά αποδεκτή εταιρεία µε τη
χαµηλότερη οικονοµική προσφορά.
9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές των υποψηφίων ισχύουν για τριάντα (30) ηµέρες
από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με συµφωνία
µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των υποψηφίων δύναται να
παραταθεί ο χρόνος ισχύος των προσφορών κατά είκοσι (20)
µέρες.
10.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στον εν λόγω διαγωνισµό,
θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις στις προσφορές των
διαγωνιζόµενων επί των όρων της διακήρυξης δε γίνονται δεκτές
καθώς επίσης και αντιπροσφορές, θα αποκλείονται από το
διαγωνισµό.
11.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
•

Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αποδοχής των όρων της
∆ιακήρυξης, στην οποία θα εµφαίνονται τα πλήρη στοιχεία
του και θα δηλώνεται ότι έχει µελετήσει όλους τους όρου
της ∆ιακήρυξης, έχει συνειδητοποιήσει πλήρως το επίπεδο
των ζητούµενων υπηρεσιών και τις απαιτήσεις της
αναθέτουσας αρχής και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις
απορρέουσες από όλα τα ανωτέρω υποχρεώσεις και
δεσµεύσεις.

•

Επικυρωµένο αντίγραφο της Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το
Ν.2518/1997, ΦΕΚ 164Α΄)

Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Α.Ε.
Α) Φύλλα Εφηµερίδας Κυβέρνησης, στα οποία έχει δηµοσιευθεί
το καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποιήσεις
Β)
Επικυρωµένο απόσπασµα Πρακτικών, σχετικά µε τη
συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε Σώµα
Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ε.Π.Ε.
Φύλλα Εφηµερίδας Κυβέρνησης, στα οποία έχει δηµοσιευθεί
το καταστατικό της Ε.Π.Ε. καθώς και κάθε τροποποίησή του µε
αντίγραφα των πράξεων τροποποιήσεων

12.

•

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση
αρχή, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι ενήµεροι κατά την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικές
ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις (ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα)

•

Εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. τον
ισολογισµό ή απόσπασµα του ισολογισµού της εταιρείας του
τελευταίου έτους.

•

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου του τόπου που
ασκούν το επάγγελµά τους µε το οποίο θα βεβαιώνεται, το
ειδικό επάγγελµά τους.

•

Παρουσίαση της φυσιογνωµίας, της οργάνωσης και της
επαγγελµατικής δράσης του ∆ιαγωνιζόµενου, η οποία θα
συνοδεύεται κατάσταση µε δηµόσια κτίρια/χώρους, των
οποίων έχουν αναλάβει τη φύλαξη των τριών (3)
προηγούµενων χρόνων

•

Οικονοµική προσφορά του ∆ιαγωνιζόµενου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών των
υποψηφίων ορίζεται η 18.07.2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
11.00 π.µ.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους
στα γραφεία της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (Τσόχα αριθµ. 5). Οι προσφορές

κατατίθενται και στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (2ος
όροφος).
Οι προσφορές των υποψηφίων υποβάλλονται εγγράφως σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει εξωτερικά την ένδειξη
∆ιαγωνισµός της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για την Παροχή
Υπηρεσιών Φύλαξης των εγκαταστάσεων και γραφείων της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Προσφορά
που
τυχόν
δεν
συνοδεύεται
από
τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 9 θα θεωρείται τυπικά µη
αποδεκτή.
13.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση των δικαιολογητικών και
στοιχείων των ∆ιαγωνιζοµένων, προκειµένου να διαπιστώσει αν οι
προσφορές ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της
∆ιακήρυξης σε ότι αφορά τη δυνατότητά του να εκτελέσει το
έργο.
Ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη Αναδόχου, ικανού για την
έγκαιρη, έντεχνη και άρτια εκτέλεση της εργασίας, γίνεται µεταξύ
των αποδεκτών προσφορών και το κριτήριο κατακύρωσης, είναι η
χαµηλότερη τιµή.
14.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού τελικά θα γίνει στον υποψήφιο
µε τη χαµηλότερη τιµή, εκ των υποψηφίων των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές.
Η κατακύρωση γνωστοποιείται στον ανάδοχο µε επιστολή, µε την
οποία καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης,
µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται στην επιστολή.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει, στην ως άνω προθεσµία, η
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο.
Η ∆ΕΠΑΝΟΜ
∆ιαγωνισµό:

Α.Ε.

διατηρεί

το

δικαίωµα

Α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από
επηρεάζεται το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού
Β) αν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής

να

ακυρώσει

την

το

παρατυπία,

Γ) αν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές των αναγκών της εταιρείας
15.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύµβαση για την εκτέλεση του έργου καταρτίζεται µε βάση
τους όρους της ∆ιακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

16.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να παραλάβουν το κείµενο της
παρούσας από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Τσόχα αριθµ.5),
2ος όροφος
Η
παρούσα είναι διαθέσιµη και στο
Αναθέτουσας Αρχής www.depanom.gr
17.

δικτυακό

κόµβο

της

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Η µελλοντική σύµβαση που θα υπογραφεί ενδέχεται να καταγγελθεί
από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε, και να λυθεί αζηµίως σε κάθε περίπτωση που
υπάρξει έκτακτη µεταβολή των συνθηκών καθώς και σε περίπτωση
λύσης, εκκαθάρισης, συγχώνευσης ή µεταφοράς της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
18.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την κ.
Μέξα, στο τηλέφωνο 210-8701653
Αθήνα,

10.07.2013

Εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.
3683/377/26.06.2013 απόφαση
του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ

Για τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ιωάννης Φωτάκης

