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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ.3/2013
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ »
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) ΝΠΔΔ
Έχοντας υπόψη:
1)Τις

διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95 τ.Α), όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95),του Π.Δ.118/2007(ΦΕΚ 150/τΑ/10-7-07), τα άρθρα
101,102,103 της Φ/ΟΙΚ.10035/25147/4888 Υπουργικής Απόφασης του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β 1737/29-112006), του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27/27-11-1995), του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ
173/Α/30-9-10, του Π.Δ. 496/1974(ΦΕΚ Α 204/19-7-1974), του άρθρου 24 του
Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/22-3-1994), την αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ
1291/τ.Β/
11-8-10)Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ,
που αφορούν τους διαγωνισμούς, τα ποσά των αναθέσεων, την δικαστική
προστασία.
2)Τις διατάξεις του Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1/Α/5-1-1999), του Π.Δ. 258/2005 (ΦΕΚ
28-12-2005), του Π.Δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167/Α/4-8-2006), του Π.Δ. 38/2007
(ΦΕΚ 33/Α/22-2-2007) που αφορούν τον Οργανισμό του ΟΑΕΕ, την
Λειτουργία του και τις αρμοδιότητες του Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. του
ΟΑΕΕ
3) Την υπ’αριθ Φ10035/31064/2000/29-12-2011 Απόφαση Υπουργού Εργασίας &
Κοιν. Ασφάλισης «Διορισμός Διοικητή και Προέδρου του Οργανισμού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
4)Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, που αφορά το Πρόγραμμα «Διαύγεια»
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5)Τις

διατάξεις του Ν. 2518/97 (Άδεια Λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας Security )(ΦΕΚ 164/21-8-97), Τις αριθ.
οικ.30253/6-2-09 και οικ.30440/8-5-2006
και οικ.31262/16-11-2006
Εγκυκλίους του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, τις διατάξεις του άρθρου 68 του
Ν. 3863/2010 (συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών) (ΦΕΚ
115/15-7-2010), την Εγκύκλιο 12 ( Φ1/5/28009/2162/2-11-10) της Γ.Γ.Κ.Α.
(εφαρμογή του άρθρου 68 το Ν. 3863/10) και το αριθ. Φ80000/440/441/4-3-11
έγγραφο του Τμήματος ΠΦΚΑ της Γ.Γ.Κ.Α, Τις διατάξεις του άρθρου 37
του Ν. 4024/2011(Νέες ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας), την
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2010-2012, που αφορούν
τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και την τήρηση της εργατικής
νομοθεσίας από αυτές, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
6)Του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α΄202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για
την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.)
7) Την αριθ. 684/29/11-12-2012 (ΑΔΑ: B4ΜΨ4691Ω3-ΞΒ2) απόφαση Δ.Σ.
ΟΑΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού έως το ποσό των 50.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τη φύλαξη
τεσσάρων (4) κτιρίων του ΟΑΕΕ Ακαδημίας 22, Σατωβριάνδου 18, Αγ.
Κωνσταντίνου 5 και Πειραιώς 46-48 στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών, με τη μορφή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό για τη Φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων του ΟΑΕΕ
Ακαδημίας 22, Σατωβριάνδου 18, Αγ. Κωνσταντίνου 5 και Πειραιώς 46-48
στην Αθήνα από ένα (1) φύλακα ανά βάρδια, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών, με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ και
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Εταιρίες με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας για την υποβολή της
προσφοράς τους για την ανάδειξη αναδόχου.
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφεία Ο.Α.Ε.Ε.
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ
31-01-2013
ΠΕΜΠΤΗ 10:00 π.μ
ημιώροφος
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Οι εταιρίες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παρόντα Πρόχειρο Διαγωνισμό,
πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά, είτε ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών έτους 2013 (Ακαδημίας 22 Αθήνα ,ημιώροφος)
την ημέρα διενέργειάς του, δηλ. την Πέμπτη 31-01-2013 έως 10.00 π.μ., είτε στην
Υπηρεσία μας (Τμήμα Προμηθειών ΟΑΕΕ, Σατωβριάνδου 18, 5 ος όροφος), την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ. την Τετάρτη
30-01-2013 μέχρι ώρας 13.00μ.μ.
Η φύλαξη θα παρέχεται ως εξής :
α/α

ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΣ
ΦΥΛΑΞΗ

1.

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22,
ΑΘΗΝΑ

2.

ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΑΕΕ
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18,
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΑΕΕ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5,
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΟΑΕΕ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
46-48,
ΑΘΗΝΑ

3.

4.

ΜΕΡΕΣ &
ΩΡΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
5ΗΜΕΡΗ
(ΔΕΥΤ-ΠΑΡ)
12ΩΡΗ
(7.00-19.00)
5ΗΜΕΡΗ
(ΔΕΥΤ- ΠΑΡ)
8ΩΡΗ
(9.00- 17.00)
5ΗΜΕΡΗ
(ΔΕΥΤ- ΠΑΡ)
8ΩΡΗ
(7.00- 15.00)
5ΗΜΕΡΗ
(ΔΕΥΤ- ΠΑΡ)
8ΩΡΗ
(7.00- 15.00)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές θα περιέχουν τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους
φακέλους, δηλαδή: τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Φάκελος Τεχνικής
Προσφοράς , Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχουσες εταιρίες υποχρεούνται να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού,
μαζί με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τον «Φάκελο Δικαιολογητικών
Συμμετοχής», σε ένα (1) πρωτότυπο, τα εξής :
Α) Εφόσον πρόκειται για εταιρεία, το ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας, το ΦΕΚ της
τελευταίας τροποποίησης και το ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησής της.
Β) Σε περίπτωση που στον διαγωνισμό παρίσταται εκπρόσωπος του συμμετέχοντος,
θα υποβληθεί σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση με νόμιμη
θεώρηση γνησίου υπογραφής) και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου .
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Σε περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία, θα προσκομιστεί επικυρωμένη
φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου της
συμμετέχουσας εταιρείας (εφόσον υποβάλει την προσφορά ο ίδιος).
Γ) Μία (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως
εκάστοτε ισχύει με επίσης θεώρηση γνησίου υπογραφής , που θα υπογράφεται από
τον συμμετέχοντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρείας στην
οποία:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση 1 του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.Δ. 118/07,
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 2 του εδαφ. α της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις (πτώχευση, διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση)
- δεν τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας που επισύρουν τον αποκλεισμό τους από δημόσιους
διαγωνισμούς σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 6 του Ν. 3863/2010 ως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 24 παρ. 11 του Ν. 3996/2011.
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της
περίπτωσης 3, του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6του Π.Δ. 118/07
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 2 του εδαφ. γ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις (κοινή εκκαθάριση , υπό
διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση)
- Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί της λειτουργίας της επιχείρησής τους
- Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
- Ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, (άρθρ. 2
Ν. 2518/97) και ότι το προσωπικό που χρησιμοποιούν διαθέτει την απαιτούμενη
άδεια εργασίας ( άρθρ. 3 Ν. 2518/97)
- Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι
αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους
- Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματός τους να αλλοιώσουν, σε περίπτωση
κατακύρωσης, την αναθεώρησή της για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
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- ότι θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/07 και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07.

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)
Στο φάκελο « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή
αποκλεισμού, τα εξής:
Υποβολή καταλόγου των υπηρεσιών ασφαλείας (φυλάξεων) που έχουν αναληφθεί
κατά την προηγούμενη τριετία (3ετία), συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής
εκτέλεσης των σημαντικότερων φυλάξεων της τελευταίας τριετίας (3ετίας). Σε
περίπτωση προηγούμενης συνεργασίας με τον ΟΑΕΕ, να προσκομιστεί βεβαίωση
καλής και σύμφωνης με τους όρους της σχετικής σύμβασης εκτέλεσής της, με
ημερομηνία εκδόσεώς της τρεις ημέρες πριν την έναρξη του διαγωνισμού.
Περιγραφή του υπαλληλικού προσωπικού της εταιρίας (τελευταία κατάσταση
προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας)
Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης, των μέσων εποπτείας του
προσωπικού ασφαλείας
Πιστοποιητικά Ποιότητας: - διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO
9001:2000 και διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά το
πρότυπο ΕΛΟΤ 1801-2002 ή άλλα ισοδύναμα
Υπεύθυνη Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τη φύλαξη,
κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τα Οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)
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Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να συντάξουν την οικονομική
τους προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/10, σε
διαφορετική περίπτωση θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό .
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:
α) ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν
β) οι ημέρες και ώρες εργασίας
γ) η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
δ) το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων
ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα
Η τιμή θα πρέπει να καλύπτει το ελάχιστο κόστος των νόμιμων αποδοχών των
εργαζομένων, όπως αυτές ορίζονται από τις οικείες ΣΣΕ ή διαιτητικές αποφάσεις,
συν τις νόμιμες κρατήσεις (εισφορές) και τις τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.
Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε € ΕΥΡΩ.
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα
από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του διαγωνιζόμενους επί εκατόν
είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι
διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και
αποδέχτηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για
το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη
διακήρυξη , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από τον ΟΑΕΕ, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη, δηλ.(4) μήνες . Μετά τη λήξη
του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν ο ΟΑΕΕ
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση , η
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να καταρτιστεί σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα:
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α/α

ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΣ
ΦΥΛΑΞΗ

1.

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22,
ΑΘΗΝΑ

2.

3.

4.

ΜΕΡΕΣ &
ΩΡΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

5ΗΜΕΡΗ
(ΔΕΥΤ-ΠΑΡ)
12ΩΡΗ
(7.00-19.00)
ΚΤΙΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5ΗΜΕΡΗ
ΟΑΕΕ
(ΔΕΥΤ- ΠΑΡ)
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ
18, 8ΩΡΗ
ΑΘΗΝΑ
(9.00- 17.00)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 5ΗΜΕΡΗ
ΟΑΕΕ
(ΔΕΥΤ- ΠΑΡ)
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 8ΩΡΗ
(7.00- 15.00)
ΠΕΡΙΦ.
Δ/ΝΣΗ
ΟΑΕΕ 5ΗΜΕΡΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΔΕΥΤ- ΠΑΡ)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46-48, ΑΘΗΝΑ 8ΩΡΗ
(7.00- 15.00)
ΣΥΝΟΛΟ

Το συνολικό Κόστος αναλύεται, ως εξής : [το άρθρο 68 Ν.3863/2010 απαιτεί
και «εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών », οπότε θα
πρέπει να υπάρξει η αντίστοιχη πρόβλεψη ]
A/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ/
ΑΝΑ ΦΥΛΑΚΑ

1.

Βασικός μισθός

2.

Κόστος δώρων (Πάσχα -Χριστούγεννα)

3.

Κόστος επιδόµατος αδείας

4.

Κόστος αντικατάστασης

5.

Μικτές αποδοχές

6.

Εργοδοτικές εισφορές

7.

Μηνιαίο Μισθοδοτικό Κόστος

8.

Μηνιαίο Εργοδοτικό Κόστος

9.

Νόµιµες κρατήσεις

ΠΟΣΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΠΟΣΑ ΓΙΑ
(ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΑΚΩΝ)

10.

Κέρδος

11.

Νόμιμες Ασφ/κες αποδοχές

12.

Ύψος ασφ/κων εισφορών
ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ 4 ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ

Θα συνοδεύεται δε από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σύμφωνα με τους όρους
της οποίας συντάχθηκε η προσφορά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 68 του
Ν. 3863/10.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να προσκομιστούν σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα εδαφ α, β και γ παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. Επιπλέον θα
προσκομιστεί και η προβλεπόμενη από το άρθρ. 2 του Ν. 2518/97 Άδεια
Λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ,ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση ,εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σ’αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον
Ν.2672/1998 (Α΄290),οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση.
Α. Οι Έλληνες πολίτες
1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, δηλαδή :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης
Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , όπως ορίζεται από
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το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308 /ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την
νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες .
ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.
Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την διαδικασία διαγωνισμού, εφόσον έχει
εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ως άνω υπό
στοιχεία (α) , (β) , (γ) και (δ) αδικήματα .
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε
πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του
διαγωνιζόμενου θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι
μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή του σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
6. Άδεια εργασίας του Ν. 2518/97 για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε ισχύ
7. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO
9001:2000 για την συγκεκριμένη δραστηριότητα (παροχή υπηρεσιών φύλαξης),
που εκδίδεται από αρμόδια υπηρεσία.
8. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για αστική ευθύνη για το συγκεκριμένο έργο για κάθε
ζημία έναντι τρίτων από την άσκηση των καθηκόντων των φυλάκων
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9. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντα, εφόσον ο υποψήφιος διαγωνιζόμενος υποβάλει την προσφορά
του μέσω αντιπροσώπου.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων 2, 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Β. Οι Αλλοδαποί Πολίτες
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της (περ.1 εδάφιο α §2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07)
όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω (Έλληνες πολίτες).
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση.
3. 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. Το
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του διαγωνιζόμενου θα αφορά όλους
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήταν
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασή τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
6. Άδεια εργασίας του Ν. 2518/97 για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε
ισχύ.
7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για αστική ευθύνη για το συγκεκριμένο έργο για κάθε
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ζημία έναντι τρίτων από την άσκηση των καθηκόντων των φυλάκων
8.Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO
9001:2000 για την συγκεκριμένη δραστηριότητα (παροχή υπηρεσιών φυλάξεων),
που εκδίδεται από αρμόδια υπηρεσία.
9. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντα, εφόσον ο υποψήφιος διαγωνιζόμενος υποβάλει την προσφορά
του μέσω αντιπροσώπου.
Γ. Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για Έλληνες Πολίτες και
αλλοδαπούς.
Διευκρινίζεται ότι για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο,
συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό και προκειμένου να ελεγχθεί η
ορθότητα των ως άνω Α3 και Β3 πιστοποιητικών, προσκομίζονται εκτός από τα
αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό του ν.π., στοιχεία για τα όργανα
διοίκησής του κ.λ.π.) επιπλέον και κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της
επιχείρησης κατ΄ ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν.2190/1920 (Α’101) όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του
Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
3. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε ) και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας
εγκατάστασης , από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα
που προβλέπονται ανωτέρω για τους Έλληνες Πολίτες παρ.2 εδαφ. α περ. 1
Άρθρο 6 Π.Δ.118/07(περ.3 εδάφιο γ §2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07).
4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον
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αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α. 1. ια’
και 7β.12 του κ.ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της
έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρου 6
παρ.2 του Π.Δ.118/07).
Για την περίπτωση της ειδικής εκκαθάρισης αρκεί βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι
τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν εκδίδονται πλέον.
5.Άδεια λειτουργίας του Ν. 2518/97 για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε
ισχύ.
Δ. Οι συνεταιρισμοί
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο
να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1
εδάφιο α της §2 άρθρου 6 του Π. Δ. 118/07.
2. α) Εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς :
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 του εδαφίου ά §2 του άρθρου 6 του ΠΔ
118/07
β) Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς:
Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 2 του εδαφ. β και γ της παρ 2 του ίδιου άρθρου.
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. (άρθρο 6
§ 2 εδάφιο δ΄ περ. 3 του ΠΔ 118/07)
4.Άδεια λειτουργίας του Ν. 2518/97 για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε
ισχύ.
Ε. Οι Ενώσεις Προσώπων-Κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει
στην Ένωση (άρθρο 6 παρ.2 εδ. ε του Π.Δ. 118/07)
1. Η ένωση Αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
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υποχρεωτικώς είτε από όλα τα μέλη τα οποία αποτελούν την Ένωση είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης .
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης οφείλει να δηλώσει
ότι ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του
έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας
βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια
τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Α.Ε.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην
οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος. 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.
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ανάδοχος θα αναδειχθεί η εταιρία της οποίας η προσφορά θα έχει την χαμηλότερη
τιμή σε ευρώ και εφόσον αυτή προσκομίσει «εγκαίρως και προσηκόντως» τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται ανωτέρω.
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Η παροχή των υπηρεσιών φύλαξης θα ξεκινήσει μετά από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανάθεσης προς τον Ανάδοχο , ύστερα από συνεννόηση με τον
Οργανισμό.

Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς δεν δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τον ΟΑΕΕ ,ο οποίος θα υποχρεούται έναντι του αναδόχου μόνο μετά την
κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής επιστολής ανάθεσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΜ. ΣΤΕΓ.& ΑΞΙΟΠ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΝΙΚ. ΡΑΧΙΩΤΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡ.ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
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