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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Αρ. 120/2014 

 
 

Ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, παροχής 

υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Πανεπιστημίου  για ένα έτος, προϋπολογισμού 

ποσού  μέχρι  (32.520,32)   τριάντα  δύο χιλιάδων  πεντακοσίων   είκοσι  ευρώ     και 

τριάντα δύο λεπτών χωρίς Φ.Π.Α. και (40.00,00) σαράντα χιλιάδων ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις  Π.Δ.118/2007. 

2. Την με αρ.πρωτ.1588/17-3-2014 Απόφαση Πρυτάνεως    (ΑΔΑ: ΒΙΚΖ469Β4Μ-Α97) 

                                                                             (ΑΔΑΜ: 14REQ001927349 2014-03-17) 

3. Την με αρ. πρωτ. 154/1/18-3-2014 Απόφαση Δέσμευσης(ΑΔΑ: BIΞΠ469Β4Μ-3ΕΝ) 

                                                                             (ΑΔΑΜ: 14REQ001929716 2911-03-18) 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

 
 
Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 

αναδόχου  παροχής υπηρεσιών φύλαξης των χώρων των κτιρίων του ΟΠΑ για ένα 

έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  μέχρι Eυρώ (40.000,00) σαράντα  χιλιάδες 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού 

Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2014 και επομένου,  κωδ. Αριθμ. 0892.03 

«Φύλαξη ακινήτων». 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα διακηρύξεων από τη Δ/νση 

Οικονομικού, Τμήμα Επιμελητείας (Πατησίων 76,  Αθήνα) κ.Αρετή Κατσιγιάννη 

καθημερινά 11:00 – 14:00 και πληροφορίες (τηλ 210-8203282, fax: 210-8229454 

και Ε-mail: Αreti@aueb.gr).  Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 

ΟΠΑ: www.aueb.gr    

  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την  1/4/2014 ημέρα  Τρίτη και 
ώρα 11:00 ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο Τμήμα Επιμελητείας στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, προκειμένου να αποσφραγιστεί ο 

φάκελος της προσφοράς, παρουσία των συμμετεχόντων. 
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Οι προσφορές πρέπει να αφορούν την παροχή υπηρεσιών φύλαξη των κτιρίων του 

ΟΠΑ. 

 

 Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι: 

      

  Η Φύλαξη του Κεντρικού Κτιρίου του ΟΠΑ  (Πατησίων 76, Αθήνα) και η συλλογή 

των εγκαταλελειμμένων στους κοινόχρηστους χώρους αντικειμένων. 

Οι επί μέρους απαιτούμενες ενέργειες για τη φύλαξη των χώρων και τη συλλογή των 

εγκαταλελειμμένων αντικειμένων προσδιορίζονται από υπάλληλο του ΟΠΑ που 

ορίζεται για το σκοπό αυτό από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου. 

  Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται κάθε βράδυ, όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας καθώς τις Κυριακές και Αργίες, τις ώρες 22:00 έως 06:00. Πιο 

συγκεκριμένα θα απασχολούνται στο Κεντρικό κτίριο του ΟΠΑ δύο (2) άτομα (2 

8ωρες νυκτερινές βάρδιες ημερησίως), επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, εκ των 

οποίων η μία θα περιλαμβάνει Σάββατο και Κυριακή για  χρονικό διάστημα ενός 

έτους. 

           Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι διαπιστωμένα 

ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και διαθέτουν άρτια εκπαιδευμένα 

άτομα για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. 

           Επίσης οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας του 

Νόμου 2518/97  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον 3707/08 και να έχουν 

πιστοποιηθεί με ISO.  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Τμήμα Επιμελητείας, στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την 

προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού  31/3/2014, ημέρα Δευτέρα από 
το πρωτόκολλο μέχρι της 2 μ.μ. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται 

στην υπηρεσία –με οποιοδήποτε τρόπο– εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφέροντες θα καταθέσουν τον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο 

σφραγισμένους υποφακέλους: 

Ο πρώτος υποφάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα 
περιλαμβάνει: 
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  Τα ακόλουθα δικαιολογητικά.    

Υπεύθυνη δήλωση  της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75) στην οποία: 

 - Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και του διαγωνιζόμενου. 

-  Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία  

   κήρυξης σε πτώχευση. 

-  Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

-  Ότι δεν τελούν  υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920. 

-  Ότι αποδέχονται όλους τους όρους της Διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως και  

   θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, την  

   Προσφορά και την σύμβαση. 

-  Αντίγραφα των αδειών καθώς και των πιστοποιήσεων ISO. 

 Οι προσφέροντες επί πλέον θα πρέπει, μέσα στον ανωτέρω  υποφάκελο, με ποινή 

αποκλεισμού να εξειδικεύουν τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 68 

Ν.3863/2010 

α)    Τον αριθμό των εργαζομένων. 

β)    Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ)    Την συλλογική  σύμβαση (κλαδική συλλογική  ή ειδική επιχειρησιακή σύμφωνα 

με το άρθρο 13 Ν.3899/2010) στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Ο συμμετέχων οφείλει να προσκομίσει στην προσφορά του αντίγραφο της 

συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

Ο δεύτερος υποφάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα 
περιλαμβάνει: 

      Την Οικονομική προσφορά  όπου η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ, θα 

αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίδουν την τιμή σε 

ευρώ η καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται.  

Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 

απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών. 

Οι προσφέροντες επί πλέον θα πρέπει, μέσα στον ανωτέρω  υποφάκελο, με ποινή 

αποκλεισμού να εξειδικεύουν τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 68 

Ν.3863/2010 

α)    Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές των εργαζομένων αυτών. 

β)    Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάσει τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
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   Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών 

οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιον διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 

μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 

παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 

όργανο. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε δύο στάδια. 

Στάδιο πρώτο: αξιολόγηση του πρώτου υποφακέλου ο οποίος περιλαμβάνει τα 
δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά και 
Στάδιο δεύτερο: αξιολόγηση του δεύτερου υποφακέλου της οικονομικής 
προσφοράς, εφόσον η προσφορά έχει γίνει αποδεκτή στο πρώτο στάδιο.  Κριτήριο 
κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 

       Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η ανάθεση του έργου, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

        α)     Την προς εκτέλεση ανάθεση. 

        β)     Την τιμή. 

        γ)     Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η παροχή υπηρεσιών. 

        δ)     Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

        Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει 

την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του 

φορέα οργάνου. 

       Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 

την σύμβαση όταν: 

        1. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εκτέλεση της ανάθεσης δεν 

πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου και 

        2.   Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε μηνιαία βάση μετά την ολοκλήρωση των 

υπηρεσιών φύλαξης και μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής και 

καλής εκτέλεσης αυτών. 
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Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του 

προμηθευτή, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, ασφαλιστική 

ενημερότητα, 

      Το ΟΠΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από 

τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ασφαλείας. 

      Το ΟΠΑ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. 

     Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση 

παρακωλύσεως λειτουργίας του Ιδρύματος από διάφορους λόγους π.χ. κατάληψη 

του Ιδρύματος. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της. 

 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

α)  Σε περίπτωση που ο μειοδότης αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, 

εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο Π.Δ.118/2007. Αναθεώρηση των τιμών όσο 

διαρκεί η εκτέλεση της σύμβασης αποκλείεται για οποιοδήποτε λόγο. 

β)     Οι από την σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του 

Ο.Π.Α. συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του μειοδότη ποινική 

ρήτρα 200 Ευρώ για κάθε παράβαση όρου και να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας 

και την αποκατάσταση κάθε αμέσου ή εμμέσου ζημίας. 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαδικαστική διαφορά με τον προμηθευτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των 

δικαστηρίων της Αθήνας. 

 

                Aθήνα,   19/3/2014 

 

 

                                           Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

                                           Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ 
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