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Όλους τους ενδιαφερόµενους
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προµήθεια υπηρεσιών Φύλαξης των κεντρικών
εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών»

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα µε την απόφαση
840/31.07.2014 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΟΑΕ, την Προµήθεια υπηρεσιών του θέµατος,
προϋπολογισµού 90000 €, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία
προµηθειών της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Για την επιλογή του Προµηθευτή θα διενεργηθεί
διαγωνισµός µετά από δηµοσίευση Πρόσκλησης -Προκήρυξης υποβολής προσφοράς στην
ιστοσελίδα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Τα αποφαινόµενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
καθορίζονται από τις υπ’ αριθµ. 610/2/24.03.10, 764/1/26.03.13, 766/1/03.04.13, και 768/1/17.04.13
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας περί αποφαινοµένων οργάνων, τα οποία
µπορούν να µεταβάλλονται µε νεότερες αποφάσεις, ακόµη και κατά τη διάρκεια της προµήθειας
χωρίς εκ του λόγου αυτού ο ∆ιαγωνιζόµενος ή ο τελικά επιλεγείς Προµηθευτής να µπορεί να
προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση.
Άρθρο 1:
1.1

Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των
φακέλων συµµετοχής
Οι Φάκελοι Συµµετοχής υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι προσφέροντες,
αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ.
Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης), το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα, 08
Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα 11.00 π.µ.
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι
την παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι προσφέροντες φέρουν
αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς αποκλείεται η
παραλαβή µε ευθύνη της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» των φακέλων και λοιπών εγγράφων από τα κατά
τόπους καταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών.

1.2

Η προθεσµία υποβολής των φακέλων συµµετοχής λήγει την ∆ευτέρα, 08 Σεπτεµβρίου 2014
και ώρα 11.00 π.µ.

1.3

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας
Αρχής µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Η ηµεροµηνία (και ώρα)
αυτή αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας Αρχής. Καθυστέρηση
λόγω ανωτέρας βίας δεν αναγνωρίζεται για τη µη έγκαιρη υποβολή της προσφοράς.

1.4

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της παραγράφου 1.2 δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, εκτός εκείνων που θα
ζητηθούν από την Επιτροπή Προµήθειας.

1.5

Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις που µπορούν
να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της
διαδικασίας.
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1.6

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό υποβάλλεται σε δύο (2)
πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του Φακέλου Συµµετοχής (για διευκόλυνση της
υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) και το δεύτερο εντός του υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής.
Στην αίτηση θα αναγράφονται τα εξής:
ο διαγωνισµός στον οποίο αφορά (τίτλος της Προµήθειας): «Προµήθεια υπηρεσιών Φύλαξης
των κεντρικών εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών»
-Στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή ένωσης ή κοινοπραξίας) δηλαδή την
επωνυµία, ταχ. διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, fax, e-mail).
-Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από:
τον νόµιµο εκπρόσωπο της διαγωνιζόµενης επιχείρησης, ή τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των
µελών σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων ή τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων.

1.7

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά
αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική
γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα
µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν
σε αλλοδαπούς διαγωνιζόµενους και που θα κατατεθούν στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ∆ιαγωνιζόµενου, είτε µε την επίθεση της
σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν.
1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.

1.8

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο, πρέπει να είναι αριθµηµένες και µονογραµµένες
από τον / τους νόµιµο / ους Εκπρόσωπο /ους του ∆ιαγωνιζόµενου σε κάθε σελίδα.

Άρθρο 2:
2.1

∆ιαδικασία Αποσφράγισης φακέλων συµµετοχής – Πρακτικό - Ενστάσεις
Η αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής θα γίνει από την Επιτροπή Προµήθειας, σε
δηµόσια συνεδρίαση, κατά την ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών την ∆ευτέρα, 08 Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα 11.00 π.µ., στα γραφεία της
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», στο ισόγειο του κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6ο χιλ. ΘεσσαλονίκηςΘέρµης.
Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την ανωτέρω ηµεροµηνία, λόγω απεργίας ή
ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, µετά την άρση του κωλύµατος, επόµενη εργάσιµη
ηµέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή ειδοποίηση.
Η Επιτροπή Προµήθειας της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» συγκροτήθηκε, για την διεξαγωγή της
διαδικασίας, και συγκεκριµένα λειτουργεί ως Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ∆ιαδικασίας (έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής) και ως Επιτροπή Εισήγησης για την Ανάθεση της προµήθειας
(αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών).

2.2

Την ορισµένη ηµέρα και ώρα ως ανωτέρω η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους που
κατατέθηκαν στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ’ αρχάς την εµπρόθεσµη
κατάθεση των Φακέλων Συµµετοχής, τους αριθµεί και τους µονογράφει. Στη συνέχεια ελέγχει την
υποβολή των οικονοµικών προσφορών σε σφραγισµένους φακέλους σύµφωνα µε το άρθρο 13 της
παρούσας και αριθµεί και µονογράφει όλους τους περιεχόµενους σε αυτούς υποφακέλους των
Φακέλων Συµµετοχής. Φάκελοι που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.

2.3

Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
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Η Επιτροπή ανοίγει τους υποφακέλους “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” όλων των Προσφερόντων,
µονογράφει τα στοιχεία τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας, δηλαδή την πληρότητα του υποφακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” και
την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής έναντι των απαιτήσεων της παρούσας
πρόσκλησης.
Οι υποφάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και
φυλάσσονται από την Επιτροπή Προµήθειας.
Στο Πρακτικό που θα συνταχθεί, η Επιτροπή Προµήθειας αναφέρει τις προσφορές, την επωνυµία
των υποψηφίων, και τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από την παρούσα.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψει
απόρριψη προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Προµήθειας τεκµηριώνει στο πρακτικό της
τους λόγους απόρριψης της προσφοράς.

2.4

Αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς
Μετά τη λήξη του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή Προµήθειας
ανακοινώνει τις αποδεκτές Προσφορές και προχωρά στην αποσφράγιση των υποφακέλων των
οικονοµικών προσφορών που δεν αποκλείστηκαν από το προηγούµενο στάδιο «ελέγχου
δικαιολογητικών συµµετοχής». Κατόπιν η Επιτροπή τις µονογράφει, ελέγχει την ορθότητα των
οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, και κατατάσσει τους υποψήφιους
κατά σειρά µειοδοσίας.

2.5

Ολοκλήρωση του Πρακτικού
Η Επιτροπή θα συντάξει για όλα τα ανωτέρω, ενιαίο Πρακτικό στο οποίο θα περιγράφονται σε
διακριτά στάδια, οι ανωτέρω διαδικασίες, τυχόν εισηγήσεις απόρριψης υποψηφίων και η κατάταξη
των υποψηφίων κατά σειρά µειοδοσίας και προτείνει την ανάθεση της προµήθειας στον Υποψήφιο
που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης. Μετά
την ολοκλήρωσή του Πρακτικού ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
(e-mail) όλους τους διαγωνιζόµενους για τη διάθεση του Πρακτικού και το χρόνο λήξης της
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης οικονοµικών προσφορών µπορεί να διενεργηθεί κλήρωση από την
Αναθέτουσα Αρχή, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν πρόσκλησης των υποψηφίων
που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

2.6

Κοινοποίηση εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε»
Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» που αφορούν στη διαδικασία, όπως
ιδίως η ανακοίνωση για τη διάθεση του πρακτικού, στη διεξαγωγή των δηµοσίων συνεδριάσεων, στις
αποφάσεις της Εταιρείας επί των ενστάσεων και στην έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού,
γίνονται κατά βάση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).
Αντίγραφα των εγγράφων αυτών γνωµοδοτήσεων, εισηγήσεων, κ.λπ. που µνηµονεύονται στο σώµα
τους, χορηγούνται στους προσφέροντες, στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», εφόσον ζητηθούν.

2.7

Ενστάσεις
Οι ενστάσεις κατά του Πρακτικού υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό,
απευθύνονται στην Επιτροπή Προµήθειας και ασκούνται µε κατάθεσή τους στην Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Η προθεσµία υποβολής ενστάσεων κατά του Πρακτικού
ορίζεται σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας
γνωστοποίησης της διάθεσης του Πρακτικού. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί επί των ενστάσεων και
εισηγείται στο ∆.Σ. της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», το οποίο αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων.
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Η απόφαση επί των ενστάσεων κοινοποιείται µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους
τους διαγωνιζόµενους.
Άρθρο 3:
3.1

Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης του αρµοδίου οργάνου της «ΕΓΝΑΤΙΑ
Ο∆ΟΣ Α.Ε» περί ανάθεσης της προµήθειας.

3.2

Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να ακυρώσει, να
µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του µειοδότη.
Επίσης αν από την Αναθέτουσα Αρχή διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας, µπορεί να ακυρωθεί µερικώς η διαδικασία και είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµά της,
είτε να διαταχθεί η επανάληψή της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.

3.3

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την ανωτέρω ηµεροµηνία, λόγω απεργίας ή
ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, µετά την άρση του κωλύµατος, επόµενη εργάσιµη ηµέρα, την
ίδια ώρα, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή ειδοποίηση.

Άρθρο 4:
4.1

Υπογραφή Προµήθειας
Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο επιλεγείς Προµηθευτής καλείται προσκοµίζοντας τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και έγγραφα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρακάτω παράγραφο
4.2, για την υπογραφή της προµήθειας µέσα σε τεθειµένη προθεσµία. Εάν µέσα στην προθεσµία
αυτή δεν προσέλθει για την υπογραφή της προµήθειας ή προσέλθει µεν αλλά όχι προσηκόντως,
δηλαδή όχι σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο 4.2, τότε κηρύσσεται
έκπτωτος από την ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν .Στην
περίπτωση αυτή, η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της Προµήθειας στον
αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας Υποψήφιο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το
Πρακτικό της Επιτροπής.

4.2

4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.2.4

4.2.5
4.2.6

Η σύναψη της προµήθειας µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
εφόσον ο επιλεγείς Προµηθευτής αποδέχεται την παράταση της ισχύος της.
Προκειµένου να υπογραφεί η Προµήθεια, ο επιλεγείς Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει τα
παρακάτω δικαιολογητικά για τον ίδιο σε περίπτωση µεµονωµένης συµµετοχής και όλων των µελών
του σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων:
Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού, καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων
αυτού, από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος εκπροσώπησης και δέσµευσής του.
Φ.Ε.Κ. µε το ισχύον ∆.Σ., σε περίπτωση Α.Ε.
Βεβαίωση περί µη τροποποίησης καταστατικού στο χρόνο που θα υπογραφεί η προµήθεια από την
∆/νση Εταιριών (Εµπορίου) σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας ή από το Πρωτοδικείο σε περίπτωση
οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης.
Αντίγραφο απόφασης του αρµόδιου για τη διοίκηση του προσφέροντος οργάνου, µε την οποία
εγκρίνεται η σύναψη της προµήθειας, όπου απαιτείται, και κατά περίπτωση ορισµός εκπροσώπου[1]
και του αναπληρωτή του.
Συµβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας.
∆ήλωση ορισµού αντικλήτου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση έδρας του Προµηθευτή εκτός
Θεσσαλονίκης και ∆ήλωση περί αποδοχής του ορισµού του παραπάνω αντικλήτου.
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4.2.7

Για τις περιπτώσεις των παρ. 11.3 έως 11.7 απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλου ισοδύναµου
εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
διαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι
νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα πρέπει να αφορούν τους διαχειριστές του (σε περίπτωση
οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης), τον πρόεδρο και τον
διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη
διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση),και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την
οικονοµική προσφορά για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα
παραπάνω.
Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν
σ΄ αυτά που κατά την παρούσα Προκήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό του ∆ιαγωνιζόµενου, οφείλει
αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται
ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικηµάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει
δυνητικά τον αποκλεισµό, συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειµένου να κριθεί αν
σχετίζεται ή όχι µε την επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους.

4.2.8

Για την περίπτωση της παρ. 11.8, πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας). Για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά
πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο και το
πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί εταιρείας µε
µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α.,
όταν πρόκειται περί Α.Ε.

4.2.9

Άρθρο 5:

Άρθρο 6:
6.1
6.1.1

Η προµήθεια επί ενώσεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον νόµιµο Κοινό Εκπρόσωπο που
ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς.
Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Εταιρία εγγυητική
επιστολή για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του
συνολικού ποσού της σύµβασης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο παράρτηµα V . Η εγγυητική επιστολή
θα απευθύνεται προς την "Εγνατία Οδός Α.Ε.", θα αναφέρει ρητά την ηµεροµηνία έκδοσης, τον
εκδότη και τον αριθµό της εγγυητικής, τον τίτλο της προµήθειας, την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση
αυτού υπέρ του οποίου εκδίδεται, την ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωµα της διζήσεως µέχρι
το παραπάνω ποσό καθώς και την υποχρέωση καταβολής του ποσού της εγγύησης µέσα σε πέντε
το πολύ εργάσιµες ηµέρες από την σχετική ειδοποίηση χωρίς ένσταση ή αντίρρηση. Σε περίπτωση
µη τήρησης των υποχρεώσεων του ή/και µη συµµόρφωσης εντός µίας (1) ηµέρας, µετά από έγγραφη
ή µε ηλεκτρονικά µέσα (φαξ, e-mail) σχετική ειδοποίηση από πλευράς ΕΟΑΕ, η εταιρεία έχει
δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Προµηθευτή και να προχωρήσει στην κατάπτωση της Εγγυητικής
Καλής Εκτέλεσης.
Τεύχη του ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη
Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού, που µετά την υπογραφή της προµήθειας θα αποτελούν τα συµβατικά
τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Η Σύµβαση
2. Η παρούσα Πρόσκληση µε τα Παραρτήµατά της
3. Η Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή.
Σε οποιοδήποτε σηµείο της παρούσας και των συµβατικών τευχών αναφέρεται η λέξη «Ανάδοχος»
θα εννοείται η λέξη «Προµηθευτής».
Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – ∆ηµοσιότητα – Κριτήριο Ανάθεσης της Προµήθειας
Για την ανάθεση και εκτέλεση της προµήθειας, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις:
Η Λειτουργική ∆ιαδικασία Προµηθειών της Εγνατία Οδός Α.Ε., όπως τροποποιηµένη ισχύει σήµερα.
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6.1.2

Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν)
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας προµήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ.,
υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας προµήθειας,
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

6.2

Η επιλογή του Προµηθευτή θα γίνει µε διενέργεια διαγωνισµού µε το σύστηµα Ανοικτής διαδικασίας
µε ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόµενο στην ιστοσελίδα της “Εγνατία
Οδός Α.Ε.”
και σε δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες ιστοσελίδες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών για
τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες.

6.3

Η ανάθεση της Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.

Άρθρο 7:
7.1

7.2

Αντικείµενο Προµήθειας – Προϋπολογισµός - Χρονική ∆ιάρκεια
H παρούσα Πρόσκληση αφορά στην ανάθεση προµήθειας µε αντικείµενο την «Προµήθεια
υπηρεσιών Φύλαξης των κεντρικών εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών»
Αναλυτικότερα: Αντικείµενο εργασιών του αναδόχου θα είναι η Φύλαξη των κεντρικών
εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι και την περιγραφή στο τεχνικό αντικείµενο
του.
Ο Προϋπολογισµός για τις ζητούµενες υπηρεσίες εκτιµάται, στο ποσό των ενενήντα χιλιάδες ευρώ

90.000,00 €
7.3
Άρθρο 8:
8.1

8.2

Άρθρο 9:

Η χρονική διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη
Προσφορές – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης προκήρυξης, που συνοδεύεται από υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (Παράρτηµα ΙΙΙ). Η χρήση
των υποδείγµατος είναι υποχρεωτική.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη
ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. Μετά τη λήξη της προσφοράς, αυτή
είναι σε ισχύ εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος δηλώσει την παράτασή της χωρίς καµία µεταβολή της τιµής
της προσφοράς.
Η κατάθεση προσφοράς και η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται την
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και των αναλυτικών τεχνικών
προδιαγραφών χωρίς όρους και εξαιρέσεις.
Αµοιβή Προµηθευτή - Πληρωµές
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Η οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή αποτελεί τη συνολική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή,
µε την πληρωµή κάθε τιµολογίου. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µε τις τιµές µονάδος της
οικονοµικής του προσφοράς, η οποία περιέχει το εύλογο τίµηµα της προµήθειας. Ο Προµηθευτής
εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα, µε την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, την οικονοµική
του προσφορά, στην οποία συµπεριλαµβάνεται το όφελος και τα γενικά έξοδά του για την εκτέλεση
της ανατιθέµενης προµήθειας. Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά µετά από κάθε τµηµατική παράδοση
των προϊόντων της προµήθειας, την υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής και την
ολοκλήρωση των διαδικασιών της ΕΟ Α.Ε. Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν µπορεί σε καµία
περίπτωση να ξεπερνά το προϋπολογισθέν ποσό των ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90000 €). Σε
περίπτωση όπου η οικονοµική προσφορά για τα ζητούµενα αγαθά (υλικά ή υπηρεσίες) της
προκήρυξης είναι µεγαλύτερη του προϋπο
Τον Προµηθευτή βαρύνουν οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, όπως ο φόρος εισοδήµατος, η
παρακράτηση φόρου και λοιπές κρατήσεις κατά περίπτωση. Επισηµαίνεται ότι από κάθε πληρωµή
του Αναδόχου παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
3% χαρτόσηµο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,10% και 20% επί του χαρτοσήµου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως
αντικαταστάθηκε από τις παρ. 2 εδ. β΄του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) και παρ. 5 του
άρθρου 61 Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90).

9.2

Για να πληρωθεί ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει στην "Εγνατία Οδός Α.Ε."
τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
I.
Παραστατικό αγοράς σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (π.χ. Τιµολόγιο, Ασφαλιστήριο
συµβόλαιο, Φορτωτική κλπ)
II.
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας.
III.
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την
ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της
απαίτησης. Σε περίπτωση εσφαλµένης συµπλήρωσης των Παραστατικών αγοράς (Τιµολόγιο, ή
Ασφαλιστήριο συµβόλαιο, ή Φορτωτική κλπ), αυτά θα επιστρέφονται στον ανάδοχο για τη σωστή
συµπλήρωση και επανυποβολή τους.
∆ιευκρινίζεται ότι:
Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και
άλλες πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων,
Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως το ΙΚΑ κλπ.
Οι πληρωµές ολοκληρώνονται µέσα σε ένα µήνα υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί
έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας η αµοιβή
εισπράττεται από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος την επιµερίζει στα µέλη της µε ευθύνη του.

9.3

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα µείωσης του Αντικειµένου των αγαθών (υλικών ή
υπηρεσιών) της εν λόγω προµήθειας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού
θα γίνεται µε γραπτή εντολή της προς τον Προµηθευτή. Στην περίπτωση µείωσης των προς
προµήθεια αγαθών (υλικών ή υπηρεσιών), η αµοιβή του Αναδόχου - Προµηθευτή θα µειωθεί
αντίστοιχα κατά ποσό ίσο µε την αξία της ασφάλισης των καταργούµενων, όπως αυτή υπολογίζεται
µε βάση την αντίστοιχη οικονοµική προσφορά. Η Εταιρεία δεν υπέχει καµία υποχρέωση καταβολής
οποιασδήποτε αποζηµίωσης του Αναδόχου για την εν λόγω µείωση.
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Η Εταιρία επίσης διατηρεί το δικαίωµα, να ζητήσει από τον Ανάδοχο αύξηση του αντικειµένου της
προµήθειας κατά ποσοστό 20% µε στρογγύλευση προς τα πάνω σε ακέραια µονάδα µε τους ίδιους
όρους και τις ίδιες τιµές της οικονοµικής του προσφοράς.
Άρθρο 10:
10.1

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην ∆ιαδικασία
Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή
αλλοδαπά, β) Ενώσεις ή Συµπράξεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υπό την
προϋπόθεση ότι : i) Στην προσφορά αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό συµµετοχής κάθε
εταιρείας και το ειδικό µέρος της προµήθειας µε το οποίο θα ασχοληθεί, ii) Όλες οι εταιρείες της
Ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα.
Κάθε εταιρεία δύναται να συµµετέχει στον διαγωνισµό µε την υποβολή µόνο µίας προσφοράς, είτε
µεµονωµένα είτε ως µέλος Ένωσης-Σύµπραξης.

10.2

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία, όλα τα στοιχεία του
προσφοράς υπογράφονται είτε από όλα τα µέλη της, νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον
ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Αντικείµενο δραστηριότητας του αναδόχου θα είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

Άρθρο 11:

Προϋποθέσεις καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης Προσφερόντων
Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν
πρόκειται για µεµονωµένη επιχείρηση) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί Ένωσης ή
Κοινοπραξίας) έστω και ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων :

11.1

Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή µε τις νοµοθετικές
διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής.
Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε
τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της
Αναθέτουσας Αρχής.
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK
του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

11.2

11.3
11.4
11.5
11.6

11.7

11.8
11.9
Άρθρο 12:
12.1

Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας
χρεοκοπίας.
Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση.
Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος.
Προϋποθέσεις καταλληλότητας της επαγγελµατικής κατάστασης Προσφερόντων
Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία αν δεν διαθέτει :
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή τους σ'αυτό
και το ειδικό επάγγελµα του κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και αφετέρου ότι
συνεχίζούν να παραµένουν εγγεγραµµένη.
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12.2

Άρθρο 13:

•
•

•

13.1

(α)

(β)
(γ)
(δ)

(ε)
(στ)
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Άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Νόµος 2518/97 ΦΕΚ 164 τεύχος Α’)
Έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας για τη στολή του προσωπικού της.
Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής
Ο φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού τους ακόλουθους δύο (2) επιµέρους
φακέλους, οι οποίοι θα καλούνται στο εξής «Υποφάκελοι»:
•
Κλειστός Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
•
Σφραγισµένος Υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά»
και θα συνοδεύεται από τη σχετική αίτηση της παραγρ. 1.6 της παρούσας.
Στο φάκελο συµµετοχής θα σηµειώνεται η φράση “να ανοιχθεί µόνον από την αρµόδια
Επιτροπή”.
Επί του φακέλου συµµετοχής και επί των υποφακέλων αναγράφονται:
το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ή Φάκελος
Οικονοµικής Προσφοράς),
η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) του Προσφέροντα, ταχυδροµική
διεύθυνση – αριθµό τηλεφώνου, – fax, e-mail – του Προσφέροντα και σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της και
ο τίτλος της υπό ανάθεση προµήθειας: «Προµήθεια υπηρεσιών Φύλαξης των κεντρικών
εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών»
Κλειστός Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής αρκεί να είναι απλώς κλειστός, δηλαδή το
περιεχόµενό του να µην είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των
ενδιαφεροµένων, πρόσθετα µέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχοµένου του. Εντός του
Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» οι προσφέροντες προσκοµίζουν υποχρεωτικά σε
πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο (κατά το άρθρο 11 του Ν. 2690/99 – ΦΕΚ Α΄ 45
όπως ισχύει) τα εξής:
1. Αντίγραφο της Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό της
παραγράφου 1.6 της παρούσας.
2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
3. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας
Η ισχύς αυτών πρέπει να καλύπτει την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση Ένωσης περί ορισµού κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή
κοινού εκπροσώπου αυτής.
∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου, σε περίπτωση Ένωσης, περί του ποσοστού συµµετοχής κάθε
µέλους της ένωσης. Τα ποσοστά συµµετοχής θα αφορούν στο σύνολο της προµήθειας
∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση Κοινοπραξίας περί της σύστασης κοινοπραξίας, του ποσοστού
συµµετοχής κάθε µέλους της και του ορισµού κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή κοινού
εκπροσώπου αυτής. Τα ποσοστά συµµετοχής θα αφορούν στο σύνολο της προµήθειας.
∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του αναπληρωτή του
σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης
Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 11 της παρούσας προσωπικής κατάστασης κάθε
∆ιαγωνιζόµενος και κάθε µέλος σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προσκοµίζουν τα
αναφερόµενα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:
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(η)

13.2
13.2.1
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Υπεύθυνη ∆ήλωση, του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας)
που συµµετέχει στο διαγωνισµό, περί µη συνδροµής στο πρόσωπό τους κανενός από τους λόγους
αποκλεισµού του άρθρου 11 της παρούσας, συνταγµένη σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της
παρούσας. Από την υποβληθείσα δήλωση του προσώπου πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητάς του, αλλιώς αποκλείεται ο ∆ιαγωνιζόµενος
προκειµένου περί αυτοτελούς συµµετοχής, ή η διαγωνιζόµενη Κοινοπραξία ή ένωση στην οποία
συµµετέχει το πρόσωπο.
∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής κατάστασης
1. Βεβαίωση λειτουργίας της αρµόδιας Εποπτικής Αρχής σύµφωνα µε την πάραγρ. 12.1
2. Πιστοποιητικό νόµιµης λειτουργίας σύµφωνα µε την πάραγρ. 12.2 από το οποίο να προκύπτει, ότι
η υποψήφια εταιρεία λειτουργεί νόµιµα και δραστηριοποιείται στους κλάδους, που καλύπτουν τις
απαιτήσεις του Αντικειµένου του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Πρόσκλησης, έκδοσης έτους
διενέργειας του διαγωνισµού.
Σφραγισµένος Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς
Για την σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο Υπόδειγµα
στο αντίστοιχο Παράρτηµα της πρόσκλησης. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει
τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου, υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, το νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό
εκπρόσωπο και να φέρει σφραγίδα της εταιρείας.
Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το
πρόσωπο του ∆ιαγωνιζόµενου που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, αποτελούν λόγο
αποκλεισµού.
Ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν είναι
δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Απαγορεύεται η
χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι
σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται.

13.2.2

Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει την οικονοµική προσφορά του
συµµετέχοντος, συµπληρώνεται σε φωτοαντίγραφο του Παραρτήµατος ΙΙΙ και αναγράφει το µηνιαίο
τίµηµα (αριθµητικά και ολόγραφα) σε ακέραια ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 68 ν. 3863/2010 οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά
τους εκτός των άλλων και τα εξής:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων.
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών
των εργαζοµένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

13.2.3

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω, κρίνονται απαράδεκτες. Εναλλακτικές ή
διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις που µπορούν να
χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. Η
συνολική αµοιβή θα καθοριστεί µε βάση την οικονοµική προσφορά του µειοδότη και µετατρέπεται σε
ποσό προσφοράς στρογγυλοποιούµενο στην πλησιέστερη προς τα άνω µονάδα ΕΥΡΩ .

Άρθρο 14:

∆ιαδικασία εκτέλεσης της Προµήθειας – Προσωπικό – Ανεξαρτησία Προµηθευτή - Επίβλεψη
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14.1

Ο Προµηθευτής οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη Σύµβαση και σύµφωνα µε
τους όρους αυτών, µε την προσφορά του, µε την παρούσα πρόσκληση και τις κείµενες διατάξεις.

14.2

Στην περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων,
κάθε µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της προµήθειας. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της προµήθειας.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας διαδικασίας, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει
κατά το χρόνο εκτέλεσης της προµήθειας, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης ή της
Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση
είναι αποδεκτή εφόσον εγκριθεί µε απόφαση του ∆.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».

14.3

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν έχει καµία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσµευση µε τρίτους για τις
οποιεσδήποτε σχέσεις του Προµηθευτή µε αυτούς. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε ζηµία στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» εάν ο οιοσδήποτε ως άνω τρίτος στραφεί κατά
αυτής, παράλληλα δε έχει την υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της «ΕΓΝΑΤΙΑ
Ο∆ΟΣ Α.Ε» και να καταβάλει σε αυτή όλες τις δαπάνες της δίκης.

14.4

Αλληλογραφία του Προµηθευτή µε την Αναθέτουσα Αρχή
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Προµηθευτή και της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει
να αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Email), τα δε πρωτότυπα αυτών
να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική
γλώσσα.

Άρθρο 15:
15.1

Υποκατάσταση – Υπεργολαβία – Εκχώρηση
Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση της
προµήθειας.

15.2

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο της προµήθειας (υλικών
ή υπηρεσιών) που προκύπτουν από τη σύµβαση ή την παραγγελία ανάθεσης ή τα ασφαλιστήρια
συµβόλαια υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε»
εκτός και αν η ανάθεση αυτή έχει ρητά αναφερθεί και περιγραφεί στην παρούσα Πρόσκληση και τα
Παραρτήµατα της.

15.3

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη προµήθεια
(υλικών ή υπηρεσιών), που προκύπτουν από τη σύµβαση ή την παραγγελία ανάθεσης ή τα
ασφαλιστήρια συµβόλαια, δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται µόνον
εγγράφως. Η παράβαση από τον Προµηθευτή του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το δικαίωµα του
Εργοδότη να καταγγείλει άνευ ετέρου τη Σύµβαση (ή ασφαλιστήρια συµβόλαια) µε την επιφύλαξη
παντός δικαιώµατός του σχετικά µε οποιαδήποτε ζηµία ήθελε υποστεί από την αιτία αυτή.

15.4.

Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Προµηθευτή απαιτείται η σχετική νοµική πράξη να
κοινοποιηθεί εγγράφως στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε».
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Άρθρο 16:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
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Εµπιστευτικότητα – Εχεµύθεια

16.1

Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει να τηρεί εµπιστευτικά και να µην γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή
πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της προµήθειας των υλικών ή των
υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 17:

Λήξη – Παραλαβή του αντικειµένου της - Λύση - Καταγγελία της προµήθειας - Επίλυση
∆ιαφορών
Η λήξη της Προµήθειας, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του Προµηθευτή
ή διάλυση της προµήθειας), πιστοποιείται µε την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της Προµήθειας ή
την έκδοση εντύπου Πιστοποίησης Παραλαβής/ Εντολή Πληρωµής (ΠΠ/ΕΠ) σύµφωνα µε τις
διαδικασίες της ΕΟΑΕ.

17.1

17.2

Η Σύµβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο Προµηθευτής α)
πτωχεύσει, β) τεθεί υπό εκκαθάριση ή γ) τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών του.

17.3

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα, έως τη λήξη της Προµήθειας και σε οποιαδήποτε
φάση ή στάδιο εκτέλεσής της, να διακόψει τις εργασίες και να προβεί σε λύση της Προµήθειας. Στις
περιπτώσεις αυτές ο Προµηθευτής δικαιούται να αποζηµιωθεί για τις Εργασίες που ολοκληρώθηκαν,
ενώ κάθε άλλη αξίωση του για Εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί, ρητά αποκλείεται. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ
Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί επίσης το δικαίωµα, έως την ολοκλήρωση της προµήθειας να καταγγείλει
οποτεδήποτε τη Σύµβαση εφόσον ο Προµηθευτής παραβαίνει τις Συµβατικές του υποχρεώσεις.

17.4

Ο Προµηθευτής υποχρεούται σε περίπτωση λύσης της Προµήθειας να συνεργασθεί µε την
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των προµηθειών που
παραδόθηκαν.

17.5

Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή ασυµφωνία που θα προκύψει από την εκτέλεση της Προµήθειας
δεν δίνει στον Προµηθευτή το δικαίωµα να αρνηθεί την εκτέλεση της προµήθειας, αλλά απλώς
δικαίωµα προσφυγής στα αρµόδια δικαστήρια που είναι αποκλειστικά της Θεσσαλονίκης.
Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι η προσφυγή στο ∆ικαστήριο όσο και η όλη
διαδικασία ενώπιον του ∆ικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της Προµήθειας. Συνεπώς
αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν µε καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώµατά τους και να
εκτελούν τις υποχρεώσεις τους µε βάση την παρούσα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
δικαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Άρθρο 18:
18.1

Λοιποί όροι
Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που
περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

18.2

∆ιευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε
υποχρέωση ή ανάληψη δέσµευσης από την πλευρά της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», η οποία διατηρεί το
δικαίωµα να µην αναθέσει τη προµήθεια , χωρίς εξ αυτού να οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε
αποζηµίωση στους καλούµενους µε την παρούσα να συµµετάσχουν.
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18.3

18.4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
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Αριθµ. Πρωτ. : A375056
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Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές και γραπτές, µεταξύ του Προµηθευτή (συµπεριλαµβανοµένων των
προστηθέντων του) και της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλων Ελληνικών Αρχών ή φορέων θα γίνονται
στην ελληνική γλώσσα.
Το κόστος δηµοσίευσης των προκηρύξεων υπολογίζεται στα 350€ κατ΄ανώτατο όριο, βαρύνει
τον ανάδοχο και θα εκδοθεί σχετικό τιµολόγιο της Εγνατία Οδός Α.Ε. Η πληρωµή του
τιµολογίου από τον ανάδοχο προς την Εγνατία Οδός Α.Ε. θα πραγµατοποιηθεί είτε µε
παρακράτηση από την αµοιβή του, είτε µε εξόφληση από αυτόν.
[1] Ο ορισµός του νοµίµου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και µέχρι την
πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων του Προµηθευτή µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Σε περίπτωση αντικατάστασης του νοµίµου
εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του, η εξουσία εκπροσώπησης αυτών παύει µόνο µετά την κοινοποίηση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ
Ο∆ΟΣ Α.Ε» του σχετικού νοµιµοποιητικού εγγράφου που επιφέρει την τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
Α.Ε» απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της αµοιβής στον Προµηθευτή, εφόσον παραδώσει ισόποση δίγραµµη
επιταγή στο νόµιµο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή αυτού.

Ο Πρόεδρος Επιτροπής
Σκαρβελάκης Στυλιανός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εταιρείας φύλαξης κεντρικών κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΟΑΕ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος/Προµηθευτής θα αναλάβει την καθηµερινή στατική φύλαξη των τεσσάρων
(4) κτιρίων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» και του προαύλειου χώρου τους ήτοι:
1. Κεντρικό κτίριο (ΕΤΕΘ)
2. Συγκρότηµα λυοµένων
3. Κτίριο «Μποντζώρλος Ι»(Υπόγειο)
4. Κτίριο «Μποντζώρλος II»
τα οποία βρίσκονται στο 6° χλµ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης, ΤΚ 570 01 Θέρµη.
2. Η φύλαξη θα πραγµατοποιείται από έναν ένστολο φύλακα, µε 8ωρη βάρδια, εφοδιασµένο µε
τον κατάλληλο εξοπλισµό και θα είναι καθηµερινή, δηλαδή από τις 17:00' έως 08:00' της
εποµένης, τις καθηµερινές και 24ωρη φύλαξη τα Σαββατοκύριακα και τις επίσηµες αργίες.
Ως επίσηµες αργίες ορίζονται οι :
Η 1η Ιανουαρίου
Η 6η Ιανουαρίου
Η Καθαρά ∆ευτέρα
Η 25η Μαρτίου
Μεγάλη Παρασκευή
Η ∆εύτερη µέρα του Πάσχα
Η 1η Μαΐου
Του Αγίου Πνεύµατος
Η 15η Αυγούστου
Η 26η Οκτωβρίου
Η 28η Οκτωβρίου
Η 25η ∆εκεµβρίου
Η 26η ∆εκεµβρίου
3. Ο "Ανάδοχος" έχει την υποχρέωση µε δικά του έξοδα να προχωρήσει στην άµεση σύνδεση
των συστηµάτων συναγερµού της ΕΟΑΕ µε το Κέντρο Λήψης Σηµάτων εντός 48 ωρών από
την υπογραφή της Σύµβασης. Με τη λήξη της συνεργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να
επαναφέρει τα συστήµατα συναγερµού της Εταιρείας στην αρχική τους κατάσταση και να
συνεργαστεί µε τον επόµενο Ανάδοχο για τη σύνδεση των συστηµάτων.
4. Πριν την υπογραφή της Σύµβασης, ο "Ανάδοχος" υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφα
αδειών άσκησης επαγγέλµατος του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί για τη φύλαξη. Η
υποχρέωση αυτή υφίσταται και για κάθε περίπτωση νεοπροσλαµβανόµενου φύλακα, που
πρόκειται να αντικαταστήσει τον προηγούµενο.
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5. Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε εκ των
προσώπων που χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της.
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τα αναφερόµενα άτοµα εντός
48 ωρών.
6. Η αναλαµβανόµενη φύλαξη θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην
µεταξύ της ΕΟΑΕ και του Αναδόχου σύµβαση και τις προφορικές οδηγίες που θα δίνονται
από τους εκπροσώπους της "Εταιρείας" και θα εκτελείται κατά τον τρόπο που ειδικότερα
προσδιορίζεται παρακάτω :
6.1 Οι φύλακες του Αναδόχου θα έχουν ως βασικό έργο τη φύλαξη της κεντρικής πύλης και
θα πραγµατοποιούν, ανά µία ώρα, περιµετρικούς ελέγχους των κτιριακών
συγκροτηµάτων που ανήκουν στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ».
6.2 Η Εταιρεία θα εφοδιάσει τον φύλακα του Αναδόχου µε καρτοκινητό µε το οποίο είναι
συνδεδεµένα τα συστήµατα πυρόσβεσης των αρχείων της Εργοδότριας (Υπόγεια κτιρίων
Κεντρικού, Μποτζώρλος Ι και ΙΙ)
Σε περίπτωση ενεργοποίησης ενός εκ των
συστηµάτων ο φύλακας λαµβάνει ηχογραφηµένο µήνυµα για την ενεργοποίηση του
συστήµατος οπότε σε συνέχεια θα πρέπει να ειδοποιήσει τους υπευθύνους της εταιρείας
και την πυροσβεστική. Σηµειώνεται ότι το εν λόγω καρτοκινητό παρέχεται αποκλειστικά
και µόνο για την παραπάνω χρήση απαγορευόµενης κάθε άλλης. Υπεύθυνος για την
συντήρηση και φόρτιση του εν λόγω καρτοκινητού είναι ο εκάστοτε φύλακας.
6.3 Μετά την αποχώρηση των υπαλλήλων από τους χώρους εργασίας θα θέτουν σε
λειτουργία το σύστηµα συναγερµού – πυρανίχνευσης.
6.4 Θα ελέγχουν τα εισερχόµενα και εξερχόµενα άτοµα κατά τις µη εργάσιµες ώρες
αναγράφοντας στο Βιβλίο Εισόδου-Εξόδου την ώρα και το ονοµατεπώνυµο τους.
6.5 Θα ενηµερώνουν άµεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων για κάθε περιστατικό που υποπίπτει
στην αντίληψη τους κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους και θα ειδοποιούν την Άµεσο
∆ράση, την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή τους Υπεύθυνους της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» όταν
απαιτείται.
7. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιείται πρέπει να έχει άδεια εργασίας του Ν.2518/1997 από
το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και θα πρέπει ενδεικτικά να :
1.

Είναι εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα προς την εκτέλεση του έργου του µέσα,
όπως προβολέα χειρός κ.λ.π.

2.

Φέρει πάντοτε στολή επιµεληµένη και καθαρή µε το διακριτικό σήµα της
"Αναδόχου", η όλη δε παράσταση του να είναι επιβλητική και να εκπέµπει ασφάλεια.

3.

Έχει άριστη φυσική κατάσταση και υγεία, να διαθέτει δε την αναγκαία πείρα,
εκπαίδευση και εξοπλισµό.

4.

Συµπεριφέρεται µέσα στα πλαίσια των εντολών και οδηγιών που έχει λάβει από την
"Εταιρεία" και να σέβεται την περιουσία µε την φύλαξη της οποίας επιφορτίσθηκε.
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5.

Μην καταναλίσκει αλκοολούχα ποτά, ούτε να διαβάζει περιοδικά ή εφηµερίδες και
ούτε να ακούει ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του και γενικά να µην
προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη, υποβαθµίζοντας την ποιότητα της
παρεχόµενης υπηρεσίας ασφαλείας.

6.

Ελέγχει κατά την ανάληψη των καθηκόντων του την καλή λειτουργία του εξοπλισµού
του καθώς και των επικοινωνιών και της ηλεκτροδότησης των υπό φύλαξη χώρων.

7.

Ενηµερώνει καθηµερινά α) το βιβλίο εισερχοµένων- εξερχόµενων και β) το βιβλίο
συµβάντων, τα οποία βιβλία παραδίδει µετά τη λήξη της βάρδιας του στον υπεύθυνο
της "Εταιρείας"

8.

Φροντίζει για την καθαριότητα και την καλή λειτουργία του εξοπλισµού του
φυλακίου.

9.

Έχει πάντα µαζί του φωτοτυπία της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος την οποία θα
επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση από τους υπεύθυνους της "Εταιρείας"

10. Ενεργοποιεί το σύστηµα ασφαλείας- συναγερµού που υπάρχει σε κάθε κτίριο, µετά
την αποχώρηση και του τελευταίου εργαζόµενου σε αυτό. Η απενεργοποίηση του
συστήµατος συναγερµού και η είσοδος του φύλακα µέσα στο κτίριο επιτρέπεται
µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Κατά την διάρκεια της βάρδιας φύλαξης π.χ. όταν
εκδηλωθεί πυρκαγιά στο εσωτερικό κάποιου κτιρίου, όταν σηµάνει συναγερµός,
όταν υποπέσει στην αντίληψη του φύλακα κάποιος ύποπτος θόρυβος εντός του
κτιρίου και γενικότερα όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφαλείας. Στις έκτακτες
αυτές περιπτώσεις το κτίριο θα ξεκλειδώνεται µε τη χρήση των κλειδιών ασφαλείας
µε τα οποία ο φύλακας θα είναι εφοδιασµένος, ενώ η ενεργοποίηση και η
απενεργοποίηση των συστηµάτων των συναγερµών θα είναι αποκλειστική
αρµοδιότητα της "Αναδόχου" µε την έννοια ότι τον ΚΩ∆ΙΚΟ θα τον γνωρίζουν µόνον
οι υπάλληλοι της και κανείς άλλος.
11. Ελέγχει ανά µία ώρα κατά τη διάρκεια της βάρδιας του περιµετρικά τα κτίρια της
«Εταιρείας» και θα αναφέρει την διέλευση του στο Κέντρο Λήψης Σηµάτων µε την
πίεση των ανάλογων διακοπτών που βρίσκονται στις εισόδους των κτιρίων της
"Εταιρείας". Αντίγραφο της κατάστασης διελεύσεων θα υποβάλλεται στον υπεύθυνο
της "Εταιρείας" ανά µήνα απαραίτητα.
8. Τα περιπολικά οχήµατα του Αναδόχου, θα πραγµατοποιούν διελεύσεις από το χώρο των
εγκαταστάσεων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» και θα ελέγχουν το προσωπικό φύλαξης εις
άτακτα χρονικά διαστήµατα
9. Με σκοπό την βελτίωση των όρων ασφαλείας η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» δικαιούται
οποτεδήποτε να ενηµερωθεί για κάθε θέµα σχετικό µε την φύλαξη των εγκαταστάσεων και να
υποβάλλει οποιαδήποτε πρόταση προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος.
10. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, που θα απορρέουν
από τη σχετική νοµοθεσία για την ασφάλιση του προσωπικού του στον ασφαλιστικό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝ ISO 9001:2008 - Αριθµ. 041120167

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 01/08/2014
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax
: 2310 475935-6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Θεσσαλονίκη, 02/09/2014
Αριθµ. Πρωτ. : A375056
Κωδ. Εγγρ. : Ε22/250/ΘΖ/2357/θζ

οργανισµό (ΙΚΑ), που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών και υποχρεώσεων
της Σύµβασης.
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» δικαιούται να ελέγχει την ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου.
Στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει, ύστερα από αίτηµα της ΕΟΑΕ,
Πρόγραµµα Ωρών Εργασίας µε Μικτές Αποδοχές (από Σ.ΕΠ.Ε), Αποσπάσµατα Ατοµικού
Λογαριασµού Ασφάλισης ή ανάλογα νοµιµοποιητικά έγγραφα (βεβαίωση εργοδότη) θεωρηµένα
από τα αρµόδια Ασφαλιστικά Ταµεία των υπαλλήλων που απασχόλησε για την παροχή
υπηρεσιών φύλαξης προς την εταιρεία για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα της σύµβασης. Για
οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Τµήµα
∆ιοικητικής Μέριµνας της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” (κ. Ζάϊκος ∆ηµήτριος 2310 470342).
Ιωάννης Κίτσας
∆/ντης Ανθρωπίνων Πόρων
& ∆ιοικητικής Μέριµνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου για τη «Φύλαξη των κεντρικών εγκαταστάσεων
της ΕΟΑΕ για χρονικό διάστηµα δυο (2) ετών»
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού της ως άνω Προµήθειας Υπηρεσιών
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ………………………………………….
…………………………..,1

κάτοικος…………………………………….,

κάτοχος

του

∆ελτίου

Αστυνοµικής Ταυτότητας / ∆ιαβατηρίου µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε
από …………………………….., στις …………………………………
Προσφέρων2 στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου
µε την επωνυµία ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………4
δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες
αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα:
Α. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)5 υπό πτώχευση, εκκαθάριση6, ή
αναγκαστική διαχείριση.
Β. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που
εκπροσωπώ καταδικαστεί µε απόφαση ελληνικού δικαστηρίου για:

1

τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του δηλούντος
σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης
3
εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίτπωση που συµµετέχει
στο διαγωνισµό εταιρεία
4
διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται
5
∆ιαγράφονται στις παραγράφους Α, Γ οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση
6
Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο.
2
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1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας

91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
5. Υπεξαίρεση (375 Π.Κ.), απάτη (386-388 Π.Κ.), εκβίαση (385 Π.Κ.), πλαστογραφία (216-218
Π.Κ.), ψευδορκία (224 Π.Κ.), δωροδοκία (235-237 Π.Κ.) και δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.), µε
τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία.
Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για
το οποίο µου/της επιβλήθηκε ποινή, που µου/της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε
δηµοπρασίες προµηθειών υπηρεσιών φύλαξης και καταλαµβάνει το συγκεκριµένο ∆ιαγωνισµό.
∆. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των
δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ µειοδότης Προµηθευτής της
σύµβασης, σύµφωνα µε την Πρόσκληση και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον
κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί αναληθής.
(Τόπος – Ηµεροµηνία)
……………………………….
Ο δηλών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου για τη «Φύλαξη των κεντρικών εγκαταστάσεων
της ΕΟΑΕ για χρονικό διάστηµα δυο (2) ετών»
Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο» ΑΕ
Α/Α

1

Μηνιαίο τίµηµα
(€)

Περιγραφή υπηρεσίας
Φύλαξη των κεντρικών εγκαταστάσεων της «Εγνατίας
Οδός Α.Ε.» για το χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών και
συγκεκριµένα από 01.10.14 έως 30.09.16, σύµφωνα µε
την Πρόσκληση συµµετοχής στο διαγωνισµό και το
Παράρτηµα Ι αυτής.
ΣΥΝΟΛΟ ( Αριθµητικά)

ΣΥΝΟΛΟ (Ολόγραφα) .....................................................................................................
.................................................................................................................................................

Πρόσθετα στοιχεία οικονοµικής προσφοράς
α. Συλλογική Σύµβαση στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι
β. Προϋπολογιζόµενες πάσης φύσεως αποδοχές εργαζοµένων
γ. Ασφαλιστικές εισφορές µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά

...................................
...................................
...................................

Θεσσαλονίκη ...................................
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V
Υπόδειγµα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. …………..

ΕΥΡΩ …………….……..[1]

Αθήνα …………………..
Προς
[2]

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ

Ε ∆ Ρ Α: ………………………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της
…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…[3] µέχρι το ποσό
των ………………………….ΕΥΡΩ 1
Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση της προµήθειας και
την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου
εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη
σύµβαση …...…………………………………………..[4]
……………………..…………….
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την
επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη
διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση
ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η
παρούσα, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την
επιστροφή σε µας της παρούσας.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ.
Με τιµή
[1]
[2]
[3]

[4]

Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του Προϋπολογισµού της Προµήθειας.
Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση Προµήθειας .
Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η
ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης.
Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης Προµήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης
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