ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
Α.Π. 5428α
Μυτιλήνη, 17/09/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/2014 – 12/2015

Με τίτλο:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/2014 – 12/2015»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνοπτικά στοιχεία Προμήθειας
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Παροχή
υπηρεσιών
φύλαξης
των
κτιριακών
εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για
το διάστημα 1/2014 – 12/2015»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ρόδος, Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το κόστος του έργου θα καλυφθεί από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, Κωδικός Αριθμός Εξόδων
(ΚΑΕ) 0892
17/09/2013

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

02/10/2013 και ώρα 14:00.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, Δ/νση:
Δημοκρατίας 1, κτίριο Κλεόβουλος, 85100 Ρόδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

03/10/2013 και ώρα 11:00 π.μ.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.1.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό,
προϋπολογισμού
δαπάνης
πενήντα
χιλιάδες
ευρώ
(50.000,00€),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση: «Παροχή
υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για το
διάστημα 1/2014 – 12/2015».
Αναλυτικά, το αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Α.1.2

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακή
Διεύθυνση Ρόδου, Δημοκρατίας 1,
κτίριο Κλεόβουλος, 85100 Ρόδος

Α.1.3

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

03/10/2013

Πέμπτη

11:00 π.μ.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015.
Α.1.4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ανά έτος όπως
παρακάτω:

ΡΟΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ 2015

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

25.000,00

25.000,00

50.000,00

Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο του έργου.
Προσφορά που δίνει μεγαλύτερη τιμή από τα ανωτέρω θα απορρίπτεται. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα
λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Σε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση μετά την 01/01/2014 το συμβατικό τίμημα θα μειωθεί
αναλογικά.
Α.1.5

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη:
1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος,
2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ»,
όπως ισχύει σήμερα,
3. Το Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου εισοδήματος από
εμπορικές επιχειρήσεις).
4. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, παρ. 8,
5. Το Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,…», όπως ισχύει σήμερα,
6. Την διαπιστωτική πράξη Φ.120.61/58/Β2/67211/24-8-2010 της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΦΕΚ Γ’ 779 /25.08.2010),
7. To N.4009/2011, με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του,
8. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα,
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9. Το Π.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει σήμερα,
10. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα,
11. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α΄178) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών,
σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,
12. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2000/53 της 29ης Ιουνίου 2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»
14. Το Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’ 164), «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών
και άλλες διατάξεις» έτσι όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.2801/2000
(ΦΕΚ Α’ 46) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, από το Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ Α’ 23) « ¨Έκδοση
διαβατηρίων από Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» , από το Ν. 3206/2003 (ΦΕΚ
Α’ 298) « Γραφεία ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις» και το Ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α’
209) «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και
γραφείων ιδιωτικών ερευνών»,
15. Την με Α.Π.31372/09.08.2010, 30440/08.05.2006 και 31262/16.11.2006 εγκυκλίους του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας- Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας σχετικά με τις «συμβάσεις του Δημοσίου με εταιρίες security και συνεργεία
καθαριότητας»,
16. Την Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού ΠΔ&ΘΠ&Α με αριθμ. πρωτ.
92019/ΙΒ/8-8-2012 (ΑΔΑ Β4Γ69-ΗΡΣ) για Κ.Α.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα έτη
2013, 2014 και 2015,
17. Την με αριθμ. 371/10-07-2013 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με
θέμα «Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής
Μονάδας Ρόδου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 31/12/2015» με ΑΔΑ:
ΒΛ40469Β7Λ-Ξ79,
18. Η δαπάνη για το ως άνω έργο θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0892 του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα οικονομικά έτη 2014 & 2015.
Α.1.6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση :


Mέσω τηλεομοιοτυπίας ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε εταιρείες παροχής φύλαξης στις
17/09/2013



Mέσω τηλεομοιοτυπίας ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Εμπορικό Επιμελητήριο
Δωδεκανήσου στις 17/09/2013



Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο
http://www.rhodes.aegean.gr στις 17/09/2013



Στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» στις 17/09/2013, με ΑΔΑ ΒΛ9Γ469Β7Λ-Ε77

Α.1.7

στο

http://www.aegean.gr

και

στο

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00 στην
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου,
Πρωτόκολλο, Δημοκρατίας 1, κτίριο Κλεόβουλος, 85 100 Ρόδος.
Οι προσφορές επίσης μπορεί να αποστέλλονται στην αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο
και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
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Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται,
πρωτοκολλούνται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται
δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/07.
Α.1.8

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του
τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου, του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), με
χρέωση παραλήπτη.
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα
Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης
που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον
συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν
έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της
νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.aegean.gr και
http://www.rhodes.aegean.gr. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια,
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των
κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site).
Α.1.9

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας Διακήρυξης.
Πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης μπορούν να ζητηθούν από τις κ.κ.
Σταματία Τσουβαλά και Μαρία Διαμαντάρα στο τηλ. +30 22410 99020, 22410 99026, ή στο e-mail
OikYpir_lst@mail.aegean.gr και στο fax: +30 2241099022.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία)
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης
μέχρι και την Παρασκευή 20/09/2012. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε
όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26/09/2013.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
Α.2

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α.2.1

ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών
που:






είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
(ΕΟΧ) ή
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ
είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή
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έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους –
μέλους που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή
συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή
την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών
τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα Α.2.2.
Επισημαίνεται ότι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο
διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη
περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια).
Α.2.2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ,
τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και
Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:
1.

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα
 αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει
 δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας Διακήρυξης
 δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, μέχρι την ημέρα υποβολής της
προσφοράς του:
α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, έως και την
ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς του, για κάποιο από τα αδικήματα του
άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της
δωροδοκίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
της δόλιας χρεοκοπίας.

2.

β.
Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού,
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών /
νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).
γ. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
δ. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
ε. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή
(εδάφιο δ, άρθρου 43, παρ. 2 του ΠΔ 60/07).
στ. δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς του δημοσίου με βάση αμετάκλητη
απόφαση. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το
στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπ’ όψιν για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για
το χρονικό τούτο διάστημα.
3.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής, στην οποία θα


δεσμεύεται για το χρόνο ισχύος της προσφοράς
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4.

5.

6.

ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,
ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της
υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας
και Αξιολόγησης,
Άδεια λειτουργίας
σύμφωνα με τα το Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’ 164), «Προϋποθέσεις
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και
υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» έτσι όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε από το Ν.2801/2000 (ΦΕΚ Α’ 46) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, από το Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ Α’
23) « ¨Έκδοση διαβατηρίων από Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» , από το Ν.
3206/2003 (ΦΕΚ Α’ 298) « Γραφεία ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις» και το
Ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α’ 209) «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών».
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, ΟΑΕΕ κ.λ.π.) από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών) και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά
έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά
κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα
εκπροσώπησής του.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Α.2.3

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο είναι εισηγμένο σε Ελληνικό ή
αλλοδαπό Χρηματιστήριο.
3. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο είναι εισηγμένο
στο Χρηματιστήριο καθώς και την κύρια έδρα του υποψηφίου Αναδόχου.

Α.3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α.3.1

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι
η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο
όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά
τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την
προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
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Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία
και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή
για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Α.3.2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι
Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα
όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.
Ο σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/2014 – 12/2015»
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2013
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 02/10/2013 και ώρα 14:00
Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι, πέραν των ανωτέρω ενδείξεων, θα πρέπει να φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας).
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α

με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά της Διακήρυξης

ΦΑΚΕΛΟΣ Β

με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ Β

με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Συμπληρωμένους τους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών (πίνακες συμμόρφωσης) που
υπάρχουν στο Παράρτημα Ι της παρούσας, σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις που
αναφέρονται σ’ αυτούς. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι όροι και η
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς, συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
O φάκελος της τεχνικής προσφοράς -με ποινή απόρριψης της προσφοράς- δεν πρέπει να
περιέχει κανένα οικονομικό στοιχείο.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Συμπληρωμένο το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της διακήρυξης).

Οι φάκελοι Α & Β, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα πρέπει να περιέχονται στον
αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο και θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό
αντιτύπων:
Δικαιολογητικά συμμετοχής Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο
Τεχνική προσφορά

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο
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Οικονομική Προσφορά

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο

Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο
από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων
μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά
των όρων της Διακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται
ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κ.λπ.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση,
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Α.3.2.1 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για την εκτέλεση της
τουλάχιστον για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν από τη λήξη της, για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει 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 ανώτατου ορίου, είτε όχι. Η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται
με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα
ανανεώσουν για το ίδιο χρονικό διάστημα και τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής (αν δεν ισχύουν
και για τυχόν παρατάσεις). Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο
μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα
μόνον εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
Α.3.2.2

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση
να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων
αυτών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας
και Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
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Α.4

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α.4.1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α.4.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την Πέμπτη
03/10/2013 και ώρα 11:00 π.μ., στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλούνται με ευθύνη
του υποψηφίου αναδόχου και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου,
η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
 Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει και τον
υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς.
 Αριθμούνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι.
 Αποσφραγίζονται και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Μετά την ολοκλήρωση
του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και εφόσον δεν έχει απορριφθεί κάποιος από
τους συμμετέχοντες, η Επιτροπή θα προχωρήσει στο στάδιο της διαδικασίας
αποσφράγισης/έλεγχος των τεχνικών προσφορών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των
τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στον Πρύτανη ή σε άλλο αρμόδιο όργανο
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το πρακτικό της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης
έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. Η
Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τα αποτελέσματα της απόφασής στους προσφέροντες καθώς
και την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
 Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω
αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν αποσφραγίζονται.
 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση
του ελέγχου για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.
 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων υποψηφίων, που
συμμετείχαν στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Η ενημέρωση
όσων δεν παραβρίσκονται γίνεται με δική τους μέριμνα.
Α.4.1.2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
Α.4.2



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, αποκλίσεις από τους
όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Απορρίπτονται ως απαράδεκτες επίσης προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις σε
σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο Α.2.2.



Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.



Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

10



Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Η Αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το
στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται
αναξιόπιστος.

Α.4.3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο
15 του Π.Δ. 118/07.
Α.4.4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά υποέργο μεταφοράς.
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναμων, η επιλογή του αναδόχου είναι
δυνατό να γίνεται μετά από κλήρωση που διενεργεί η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των
προσφορών του διαγωνισμού. Η κλήρωση ενεργείται παρουσία των υποψηφίων ή των
εκπροσώπων αυτών, όμως εν προκειμένω και για την εξοικονόμηση χρόνου λόγω του
κατεπείγοντος, δύναται να γίνει και χωρίς την παρουσία αυτών. Η υποχρέωση ενημέρωσης των
υποψηφίων που δεν παρίστανται, επί των διαδικασιών κλήρωσης, γίνεται με μέριμνα των ιδίων.
Ενστάσεις επί της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν γίνονται δεκτές και κρίνονται ως απαράδεκτες.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από
πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και
μπορεί να ανακοινώνεται ή με έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή ή με fax ή
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και τηλεφωνικώς.
Κανένας από τους υποψηφίους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της
μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του έννομου συμφέροντός του, κατά την ελεύθερη
κρίση του και αζημίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.
Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος,
να υπαναχωρεί απ’ αυτόν.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07.
Υπογραφή Σύμβασης






Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση.
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση οποτεδήποτε κατά την
διάρκεια της ισχύος της μετά από έγγραφη προειδοποίηση του αναδόχου χωρίς καμία
αξίωση του αναδόχου κατά του Πανεπιστημίου.
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής
και Αναδόχου.



Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή
της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού
τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.



Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει δε να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το
υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, της παρούσας διακήρυξης.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική καλή εκτέλεση
του έργου.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος μειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην
προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150). Σε περίπτωση που ο ανάδοχος
κηρυχθεί έκπτωτος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας
στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με την χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του
διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά
σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ματαίωση διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:
(i)

για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,

(ii)

εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii)

εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε
συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας.

(iv)

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Α.5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.5.1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση.
2. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από 1/1/2014 έως 31/12/2015. Αν υπογραφεί μετά τις 1/1/2014, το
τίμημα θα μειωθεί ανάλογα.
3. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση οποτεδήποτε κατά την διάρκεια
της ισχύος της μετά από έγγραφη προειδοποίηση του αναδόχου χωρίς καμία αξίωση του
αναδόχου κατά του Πανεπιστημίου.
4. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
5. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται
στη διακήρυξη και την προσφορά του/ων Αναδόχου/ων, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο
και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο
της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων
παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα
παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και
διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η οικονομική του προσφορά και η
παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του
Αστικού Κώδικα.
6. Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και
Αναδόχου.
7. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της
σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
8. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει δε να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το
υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ, της παρούσας διακήρυξης.
9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
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δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου γίνεται, σύμφωνα με την
σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην
αξία του μέρους του έργου που ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη
σύμβαση.
10. Αν περάσει η προθεσμία των, υπό την παράγραφο 7 ανωτέρω, 10 ημερών χωρίς ο Ανάδοχος
να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, το Πανεπιστήμιο έχει το
δικαίωμα να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη.
Α.5.2

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

H αμοιβή θα καταβάλλεται ανά μήνα, από τον επόμενο μήνα υπογραφής της σύμβασης και
ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για την καλή εκτέλεση του
σχετικού έργου από τον ανάδοχο.
H πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του
αναδόχου, με βάση το τιμολόγιό του και ύστερα από θεώρηση (του Εντάλματος) από την
αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου)
H δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κωδικός Αριθμός
Εξόδων 0892
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007 και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του
Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε





παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’151) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ)
σύμφωνα με το Ν.4013/15-9-2011, που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ και
παρακρατείται κατά την πρώτη πληρωμή (σε όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ)
Κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του ποσού του τιμολογίου που ανέρχονται συνολικά στο
3,072%,

Τον ανάδοχο επιβαρύνουν Τυχόν Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις.
Α.5.3

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και η διαδικασία εκτέλεσης του έργου θα γίνει σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα μέρη της παρούσας διακήρυξης.
A.5.4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την κατάθεση της υποψηφιότητας τους
υποχρεούνται
να
πραγματοποιήσουν επιτόπια αυτοψία στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
Ρόδο.
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απολύτως με τα επιβαλλόμενα από τα Άρθρα
138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας περί απασχόλησης ή εκμετάλλευσης ανηλίκων
κάτω των 15 ετών.
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
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Α.5.5

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση
των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει
οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το Έργο που θα εκτελέσει χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του
Αναδόχου κατά την υλοποίηση του έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία
που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου και δεν αποκαλύπτει
τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους
υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση
του παρόντος έργου.
Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί
είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο
Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με
οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του
παρόντος έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του
έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε
τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που
ασχολούνται με το έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα,
χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα
που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον
Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί
πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες,
θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί
στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
Α.5.6

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
(1)

Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του
εργοστασίου του προμηθευτή.

(2)

Πλημμύρα.

(3)
(4)

Σεισμός.
Πόλεμος.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού
αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η
αποδοχή του αιτήματος.
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Α.5.7

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007, άρθρο 34.
Α.5.8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο κάθε Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που
θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια
κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ
Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πινάκων έγινε για ομοιομορφία στη
σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τους πίνακες
συμπληρωμένους και με πλήρεις αιτιολογήσεις.
Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών
προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη
στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Ειδικότερα, η στήλη (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους
υποψήφιους με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με αριθμητικό όριο εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή
υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ΄ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί
με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ
κτίριο Κλεόβουλος και αύλιοι χώροι των κτιρίων επί
της οδού Δημοκρατίας 1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η φύλαξη χώρων του κτιρίου
Κλεόβουλος που βρίσκεται στην οδό
Δημοκρατίας 1 και ιδιαίτερα

από 1/1/2014 έως 31/12/2015

 To Εργαστήριο Πληροφορικής,
1ος όροφος, Κάθε Σάββατο από
ώρα 10:00 έως 16:00, πλην των
διακοπών (44 φορές)
 Δέκα (10) εκδηλώσεις φοιτητών
(συνήθως Παρασκευή) από
ώρα 23:00 έως 06:00 (10 φορές)
 Δύο (2) εκδηλώσεις φοιτητών
(συνήθως Σάββατο) από ώρα
23:00 έως 06:00 (2 φορές)
 Εννέα (9) Σάββατα από ώρα
08:00 έως 22:00 (9 φορές)
 Δέκα (10) Σάββατα – έξι ώρες
απογευματινές
 Έξι (6) Κυριακές από ώρα 08:00
έως 22:00 (6 φορές)
 Δέκα (10) Κυριακές – έξι ώρες
πρωινές & απογευματινές
Στις 23:00 θα πρέπει να γίνεται έλεγχος του
εσωτερικού του κτιρίου και να κλειδώνονται
οι πόρτες και τα παράθυρα.

Τα παραπάνω κτίρια περιλαμβάνουν γραφεία,
αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, ή έχουν
πολλαπλή χρήση.

Το
ωράριο
φύλαξης
ενδέχεται
να
τροποποιείται σε έκτακτες, κατά την κρίση
του Πανεπιστημίου, περιπτώσεις, μετά από
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γραπτή ή προφορική γνωστοποίηση προς
τον ανάδοχο.
Φύλαξη για όλους τους χώρους των κτιρίων

Να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει τις αίθουσες
(αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λπ.), σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,

Φύλαξη για όλους τους χώρους των κτιρίων

Ο φύλακας να παραμένει εντός και μεταξύ
των φυλασσομένων χώρων κατά το ωράριο
του και να κινείται διαρκώς σε όλους τους
χώρους αυτού, προκειμένου να τους ελέγχει
πλήρως.

Φύλαξη για όλους τους χώρους των κτιρίων

Να διαχειρίζεται τα κλειδιά όλων των κτιρίων.
Να φυλάσσει στην κλειδοθήκη τα κλειδιά των
γραφείων.

Φύλαξη για όλους τους χώρους των κτιρίων

Να
διατηρεί
ανοιχτές
πυρασφάλειας του κτιρίου.

Φύλαξη για όλους τους χώρους των κτιρίων

Θα πρέπει να χειρίζεται το σύστημα
συναγερμού και πυρασφάλειας του κτιρίου,
κατά το δυνατόν και σύμφωνα με τις οδηγίες
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της
Π.Μ.Ρ.

Φύλαξη για όλους τους χώρους των κτιρίων

Σε κατάσταση κρίσεων (σεισμό, πυρκαγιά
κ.λπ.) το προσωπικό θα πρέπει να βοηθάει
τους παρευρισκόμενους στα κτίρια να
εκκενώνουν το χώρο.

Φύλαξη για όλους τους χώρους των κτιρίων

Μετά το πέρας του ωραρίου των διοικητικών
υπηρεσιών
ή/και
της
εκπαιδευτικής
διαδικασίας να ελέγχει όλους τους χώρους
του κτιρίου, για την πιθανή λειτουργία
μικροσυσκευών,
ύπαρξη
αναμμένων
λαμπτήρων, τσιγάρων, την καλή ασφάλιση
θυρών, παραθύρων κλπ. Έλεγχος για την
ασφαλή αποχώρηση μετά το πέρας των
μαθημάτων, δηλαδή έλεγχος για το

τις

πόρτες
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κλείδωμα των αιθουσών διδασκαλίας.
Φύλαξη για όλους τους χώρους των κτιρίων

Να ελέγχει και να κρατά τα στοιχεία των
συνεργείων που καλούνται να εργαστούν
στο χώρο του κτιρίου, προς αποφυγή
απώλειας ή κλοπής διαφόρων αντικειμένων,
κατά τη διάρκεια της βάρδιας του.

Φύλαξη για όλους τους χώρους των κτιρίων

Να ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου για τυχόν προβλήματα που
παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του
ωραρίου του.

Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Να παραλαμβάνει την αλληλογραφία και τα
ταχυδρομικά δέματα, κατά τις ώρες μη
λειτουργίας
των
Υπηρεσιών
του
Πανεπιστημίου.

Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Να δίνει πληροφορίες και να εξυπηρετεί
κάποιον που εισέρχεται στο χώρο και να τον
κατευθύνει στο αρμόδιο γραφείο.

Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Να φροντίζει να ασφαλίζει πόρτες και
παράθυρα που παραμένουν ανοικτά,
σύμφωνα με υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην
περίπτωση που δεν δύναται να ασφαλίσει
παράθυρα ή πόρτες που παραμένουν
ανοικτά ενημερώνει τον αρμόδιο και
υπεύθυνο υπάλληλο του Πανεπιστημίου και
προσπαθεί να τα ασφαλίσει. Η καταγραφή
του
οποιουδήποτε
αξιοσημείωτου
συμβάντος πρέπει να γίνεται με έγγραφη
σημείωση.

Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Να ελέγχει – κατά τη διάρκεια του ωραρίου
του – περιμετρικά και συνεχώς τα κτίρια, για
τυχόν κακόβουλες επεμβάσεις εκ μέρους
ατόμων ή ομάδων και να αποτρέπει, στο
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μέτρο του δυνατού, την πραγμάτωσή τους.
Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Να επιτηρεί και να ελέγχει τα διάφορα
συνεργεία (καθαριότητας, επισκευών κ.λ.π.)
μετά το πέρας της εργασίας τους, για τυχόν
παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια του Πανεπιστημίου.

Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Να ελέγχει την ύπαρξη παροχής ρεύματος
και ύδατος και σε περίπτωση βλάβης να
ενδιαφέρεται για την αποκατάστασή της,
ενημερώνοντας τον αρμόδιο υπάλληλο του
Πανεπιστημίου.

Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Να ελέγχει το χώρο, α) να μην υπάρχει
διαρροή αερίων και υγρών που μπορεί να
προκαλέσουν
πλημμύρες
ή
άσχημα
περιστατικά και β) να μη συσσωρεύονται
υλικά που μπορεί να αποτελέσουν εστίες
πυρκαγιάς ή τυχόν ατυχήματα. Φροντίζει σε
τέτοιες περιπτώσεις να ειδοποιεί το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Μ.Ρ.

Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Να ελέγχει ώστε να ισχύει η απαγόρευση: κατανάλωσης ποτών, τροφίμων εντός των
αιθουσών διδασκαλίας και εντός των
εργαστηρίων Η/Υ
- του καπνίσματος σε όλους τους
εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου.

Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Να ενδιαφέρεται να λαμβάνει όλα εκείνα τα
μέτρα που θα μειώνουν κάθε φορά τις
πιθανότητες ζημιών του Πανεπιστημίου.

Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Στις
περιοχές που θα φυλάσσονται, ο
φύλακας δεν θα επιτρέπει την είσοδο σε
οποιονδήποτε χωρίς άδεια τις ώρες που το
Πανεπιστήμιο δεν λειτουργεί .
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Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Να απαγορεύει την μεταφορά μετακίνηση
ειδών – από τον υπόψη φυλασσόμενο χώρο
χωρίς την άδεια του αρμόδιου για το
Πανεπιστήμιο υπαλλήλου.

Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Να διασφαλίσει και να διαφυλάξει από
κακόβουλες ενέργειες το υπόψη κτιριακό
συγκρότημα
τα
κινητά
και
ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία.

Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αδυνατεί να
αντιμετωπίσει, να ενημερώνει τον αρμόδιο
για το Πανεπιστήμιο υπάλληλο.

Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων

Σε περίπτωση που εντοπιστούν αντικείμενα
καθηγητών και φοιτητών π.χ. βιβλία, κινητά
τηλέφωνα, γυαλιά ηλίου κ.τ.λ. ξεχασμένα,
οφείλει να τα κρατήσει να τα παραδώσει στο
Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων.

Φύλαξη για όλους του χώρους των κτιρίων που
διεξάγεται διδασκαλία

Έλεγχος για την ασφαλή αποχώρηση μετά
το πέρας των μαθημάτων, δηλαδή έλεγχος
των αιθουσών διδασκαλίας και έλεγχος για
την πλήρη εκκένωση του κτιρίου πριν την
ώρα αποχώρησης του (23:00).

Ανάγκες φύλαξης με περιπολίες (PATROL):
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ
Α. κτίριο Κλεόβουλος, κτίριο Υπατία, κτίριο Δ΄,
κτίριο 7ης Μαρτίου και αύλιοι χώροι των κτηρίων επί
της οδού Δημοκρατίας 1 από 01-01-2014 έως και
31-12-2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΦΥΛΑΞΗ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ (PATROL)
Δευτέρα έως Παρασκευή:
 δύο (2) περιπολίες στις 18:00 και
21:00
 23:00 έλεγχος όλων των χώρων
(ασφάλιση
παραθύρων
και
πορτών, επιβεβαίωση ότι τα
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κτήρια έχουν εκκενωθεί, κατά
τους
χειμερινούς
μήνες
απενεργοποίηση της λειτουργίας
του
λέβητα,
κλείδωμα
και
ενεργοποίηση του συστήματος
συναγερμού
που
έχει
εγκατασταθεί, εφόσον δεν έχει
ενεργοποιηθεί
από
το
προσωπικό του Πανεπιστημίου)
 03:00 και 06:00 δύο (2) περιπολίες
για έλεγχο των εξωτερικών
χώρων
Σάββατο και Κυριακή:
 Έξι (6) περιπολίες ανά 24ωρο
στις 12:00 - 18:00 – 21:00 – 23:00 –
03:00 – 06:00
Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το
σύστημα συναγερμού, θα γίνεται επιτόπιος
έλεγχος από την εταιρεία.
Β. Για το κτίριο ΔΗΜΗΤΡΑ (Φυτώριο ΚΕΓΕ, Λ. Ρόδου
– Καλλιθέας) από 01-01-2014 έως και 31-12-2015

Δευτέρα έως Παρασκευή:
 18:30 έλεγχος όλων των χώρων
(ασφάλιση
παραθύρων
και
πορτών, επιβεβαίωση ότι τα
κτήρια έχουν εκκενωθεί, κλείδωμα
κτηρίου, κλείδωμα εξωτερικής
πύλης και ενεργοποίηση του
συστήματος συναγερμού που
έχει εγκατασταθεί, εφόσον δεν
έχει
ενεργοποιηθεί
από
το
προσωπικό του Πανεπιστημίου)
 Έξι (6) περιπολίες στις 20:30 23:30 – 01:00 – 02:30 – 05:30 –
08:00
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Σάββατο και Κυριακή:
 Οκτώ (8) περιπολίες στο 24ωρο
ανά τρεις ώρες
Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το
σύστημα συναγερμού, θα γίνεται επιτόπιος
έλεγχος από την εταιρεία.
Γ. Στις επίσημες αργίες που ισχύουν για το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

θα πραγματοποιούνται περιπολίες ανά 3
ώρες το 24ωρο (1η Ιανουαρίου, 6η
Ιανουαρίου,
30
Ιανουαρίου,
Καθαρή
Δευτέρα, 7η Μαρτίου, 25η Μαρτίου, Μεγάλη
Παρασκευή, Λαμπρή Δευτέρα, 1η Μαΐου,
Αγ. Πνεύματος, 15 Αυγούστου, 28η
Οκτωβρίου, 14 Νοεμβρίου, 17 Νοεμβρίου,
25-26 Δεκεμβρίου)
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ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο της φύλαξης θα είναι αποκλειστικά προσωπικό
του Αναδόχου και δεν θα έχει ουδεμία σχέση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα διαθέτει δε
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού την απαιτούμενη ειδική άδεια εργασίας σε εταιρεία
φύλαξης από την Αστυνομία.
2. Το προσωπικό αυτό θα απασχολείται αποκλειστικά και μόνο για τη φύλαξη των εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε καμία περίπτωση σε εργασίες που
δεν θα αφορούν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
3. Το προσωπικό που θα αναλάβει τη φύλαξη πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευμένο στη φύλαξη
χώρων. Πρέπει επίσης είναι αποδεκτό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υγιές, άψογο από
πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους και συμπεριφοράς.
4. Το προσωπικό θα εκπαιδευτεί ειδικά στα υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (σύστημα κλοπής, σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας) και
γενικά στις απαιτήσεις χρήσης των συστημάτων ασφαλείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
αλλά και στις αλλαγές που θα προταθούν.
5. Ο έλεγχος του προσωπικού και οι σχετικές εντολές θα δίδονται από το αρμόδιο τμήμα
(Διοικητικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου), επίσης τυχόν αλλαγές των
προγραμμάτων θα γίνονται με άδεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
6. Οι διαδικασίες φύλαξης θα καθορίζονται αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δε θα
γίνονται δημόσια γνωστές, ούτε θα κοινοποιούνται ή θα κοινολογούνται στο υπόλοιπο
προσωπικό του αναδόχου, παρά μόνο σε εκείνο που κρίνεται απολύτως απαραίτητο για να
αναλάβει την υλοποίησή τους ύστερα από συνεννόηση με τα αρμόδια και υπεύθυνα στελέχη
του Αναδόχου.
ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η εν γένει φύλαξη των αναφερομένων κτηρίων θα γίνεται στα πλαίσια των συμβατικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου, των αποφάσεων του Πρύτανη και των επιμέρους οδηγιών της
αρμόδιας για τον έλεγχο της φύλαξης, Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αναλυτικά
έχουν ως εξής:
1.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος,
για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό
που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.

2.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο ή
στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.

3.

Είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει τον πίνακα εργαζομένων, θεωρημένο από τον επόπτη
εργασίας (χωρίς ποσά), σε σημείο που θα του υποδείξει το Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων.

4.

Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη
τήρηση των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόμιμων
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, όροι υγιεινής
των εργαζομένων κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω
όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και θα κηρύσσεται έκπτωτος.

5.

Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει όλες τις αποδοχές,
επιδόματα, προσαυξήσεις κ.λ.π. που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με την
προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση, να χορηγεί κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες το σύνολο της άδειας αναψυχής και το επίδομα αδείας σε όσους
εργαζόμενους το δικαιούνται. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό και σε περίπτωση μη
τήρησης ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.

6.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για
κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενήσει σε αυτόν, στις εγκαταστάσεις, στο προσωπικό του
ή στους τρίτους και αποδεδειγμένα θα οφείλεται σε αποκλειστική αμέλεια του Αναδόχου ή
των υπαλλήλων του, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

7.

Ο Ανάδοχος θα τηρεί «βιβλίο ή βιβλία συμβάντων» όπου θα καταχωρούνται ανά πάσα
στιγμή όλα τα συμβάντα σχετικά με τη φύλαξη, θα ενημερώνεται δε σε καθημερινή βάση το
αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής.
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8.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εποπτεία του προσωπικού του. Η εποπτεία θα ασκείται από
διορισμένο εκπρόσωπό του. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του αναδόχου θα πρέπει
κατά καιρούς να διαθέτει χρόνο για διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις με τον υπεύθυνο του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, για θέματα που τυχόν θα ανακύψουν στην πράξη, θέματα
αμοιβαίας ενημέρωσης και παραλαβή εγγράφων αναφορών, όπου και όταν αυτές
απαιτούνται.

9.

Η φύση, οι συνθήκες και καταστάσεις των καθηκόντων του μπορεί να τον υποχρεώνουν
να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία λήψεως αποφάσεων και ανάληψης ταχέων ενεργειών
με δική του ευθύνη. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να είναι πάντοτε ενήμερος των ειδικών
καθηκόντων του, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει αποκλειστικά τέτοια θέματα.

10.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις
καλύτερες προσπάθειες προκειμένου να διατηρεί τη συγκέντρωση και προσοχή του, ώστε
να εκτελεί τις υπηρεσίες που πρόκειται να έχει.

11.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί πιστά τα ειδικά ανατιθέμενα καθήκοντα και να
διατηρεί μια επιμελή στάση ως προς τις υποχρεώσεις του προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

12.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να είναι εχέμυθος πάνω σε κάθε τι που αφορά τη
λειτουργία και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

13.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του υποχρεούται να είναι σοβαρός, προσεκτικός,
παρατηρητικός και αποτελεσματικός και πρέπει να συμπεριφέρεται προς τρίτους με
ευγένεια, θάρρος και αποφασιστικότητα.

14.

Σε κατάσταση κρίσεων (σεισμό, πυρκαγιά κ.λπ.) θα πρέπει να γνωρίζει πώς να βοηθά
τους καθηγητές και τους φοιτητές για την εκκένωση του χώρου.

15.

Υποχρεούται να παρέχει (με δικά του έξοδα) κινητό τηλέφωνο στο προσωπικό φύλαξης
καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.

16.

Υποχρεούται να είναι πάντοτε καθαρός, να έχει καλή εμφάνιση και να είναι σε καλή φυσική
κατάσταση.

17.

Υποχρεούται να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα οποία νομίμως του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα
με τις καθορισθείσες και συμφωνηθείσες διαδικασίες.

18.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις κάτωθι εργασίες:


Να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει τις αίθουσες (αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λ.π.),
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.



Να παραμένει εντός των φυλασσομένων χώρων κατά το ωράριο του και να κινείται
διαρκώς σε όλους τους χώρους αυτού, προκειμένου να τους ελέγχει πλήρως.





Να διαχειρίζεται τα κλειδιά όλων των κτηρίων. Να φυλάσσει στην κλειδοθήκη τα κλειδιά
των γραφείων, μετά τον καθαρισμό τους από τις καθαρίστριες και ν’ ασφαλίζει την
κλειδοθήκη κάθε κτηρίου κατά την αποχώρησή του από αυτό
Να διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες πυρασφάλειας του κτηρίου.



Να ελέγχει και να χειρίζεται το σύστημα συναγερμού και πυρασφάλειας του κτηρίου.



Μετά το πέρας του ωραρίου των διοικητικών υπηρεσιών ή/και της εκπαιδευτικής
διαδικασίας να ελέγχει όλους τους χώρους του κτηρίου, για την τυχών λειτουργία
μικροσυσκευών, ύπαρξη αναμμένων λαμπτήρων, τσιγάρων, την καλή ασφάλιση
θυρών, παραθύρων κλπ.



Να ελέγχει και να κρατά τα στοιχεία των συνεργείων που καλούνται να εργαστούν στο
χώρο του κτηρίου, προς αποφυγή απώλειας ή κλοπής διαφόρων αντικειμένων, κατά
τη διάρκεια της βάρδιας του.

Επίσης, το ωράριο εργασίας καθώς και οι χώροι φύλαξης ενδέχεται τροποποιηθούν σε έκτακτες
κατά την κρίση του Πανεπιστημίου περιπτώσεις, μετά από γραπτή γνωστοποίηση προς τον
Ανάδοχο.
Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Καθ. Ιωάννης Κάλλας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΝΟΜΑ Η΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …………………………………..

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 2014

ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕ
ΦΠΑ)

Φύλαξη με ανθρωποώρες των
κτιρίου Κλεόβουλος και αύλιοι
χώροι των κτιρίων επί της οδού
Δημοκρατίας 1
Φύλαξη με περιπολίες (PATROL)

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ………………………………………………………………………………………
Αντίστοιχος πίνακας θα πρέπει να κατατεθεί και για το 2015

Επισυνάπτεται επί ποινή αποκλεισμού:
1. συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
2. το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων
3. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Στην προσφορά έχει υπολογιστεί εύλογο διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών, του
εργολαβικού κέρδους και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
[ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1]
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................

Ημερομηνία Έκδοσης..........
Ευρώ.
Προς
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ταχ. Δ/νση :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ...................

ΕΥΡΩ

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι
του
δικαιώματος
διζήσεως
του
ποσού
των
...........................................
ευρώ
υπέρ
της
Εταιρείας.....................................................................................
Δ/νση............................................................................................................... για την καλή εκτέλεση
των όρων της υπ’ αριθμ. σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας
………………………………………….ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%) για την παροχή
υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για
το χρονικό διάστημα από ………… έως 31/12/2013. (αρ. Διακήρυξης 9/2012).
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από
την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 28/02/2016

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
[ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ]

Στη Μυτιλήνη σήμερα την ………… 2013 μεταξύ:
αφενός του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούμενο
«Πανεπιστήμιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου,
Μυτιλήνη) ΑΦΜ 090166310 της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή
της παρούσας από τον …………………………………………., και αφετέρου της Εταιρείας με την
επωνυμία …………………………………. και το διακριτικό τίτλο ………………………. με ΑΦΜ
…………….. της Δ.Ο.Υ. …………………. (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») που εδρεύει
……………… (οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη
υπογραφή της παρούσας από τον/την………………………………., κάτοικο ……………, οδός
……………, με ΑΔΤ ……………..,
και αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την με αριθμ. 371/10-07-2013 απόφαση του Πρύτανη, σύμφωνα με την οποία
αποφάσισε τη διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της
Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως
31/12/2015 και με προϋπολογισμό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, που βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου.
2. Την με αριθμ. ……………….. απόφαση, σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή
για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.
3. Το διαγωνισμό που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους του τεύχους Διακήρυξης με
αριθμό …../2013 με 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας την …/…/……. ημέρα
…………….. και καταληκτική Συνεδρίαση της Επιτροπής την ../../… ημέρα και συμμετείχαν
σε αυτόν οι εταιρείες ……………………………………………………………..
4. Την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με τα από ……………………… Πρακτικά της
αξιολόγησε τις προσφορές και πρότεινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην εκεί
αναφερόμενη εταιρεία ………………………. δεδομένου ότι είναι ο μειοδότης.
5. Την με αριθμ. ……………. Απόφαση Πρύτανη ή άλλου αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, όπου ενέκρινε την εν λόγω κατακύρωση και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή, έναντι του ποσού των ……………………………………… (…………………….€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.
6. Την προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας με αριθμ. Πρωτ.
92019/ΙΒ/8-8-2012 (ΑΔΑ Β4Γ69-ΗΡΣ) για ΚΑΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :
Άρθρο 1ο Αντικείμενο - Τρόπος Παροχής Υπηρεσιών -Τεχνικές προδιαγραφές
1.1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς την
ποιότητα, και την ποσότητα, από την προκήρυξη 10/2013 και την με αρ. πρωτ. __________
προσφορά του Αναδόχου.
1.2. Ο ανάδοχος εκτελεί το προβλεπόμενο έργο με μέσα δικά του.
Άρθρο 2ο Οικονομικό Αντικείμενο – Τρόπος Πληρωμής - Διάρκεια σύμβασης
2.1. Το οικονομικό αντικείμενο των εργασιών της σύμβασης για το συνολικό διάστημα
ισχύος της, είναι συνολικής αξίας __________ (__________.€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
16%., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό __________ (__________ €) που θα καταβληθεί από το
Πανεπιστήμιο ΚΑΕ 0892.
2.2. H αμοιβή θα καταβάλλεται ανά μήνα και από τον επόμενο μήνα υπογραφής της
σύμβασης και ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για την καλή
εκτέλεση του σχετικού έργου από τον ανάδοχο.
H πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα
του αναδόχου, με βάση το τιμολόγιό του και ύστερα από θεώρηση (του Εντάλματος) από την
αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. H δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κωδικός Αριθμός Εξόδων 0892. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής
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και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007 και την υπ
αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’151) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του
Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται δεκτές, άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως
των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά
κλπ.), που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών
που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
2.3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από …………… έως ……………….
Άρθρο 3ο : Τόπος και Τρόπος Παροχής Υπηρεσιών
Τα κτίρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως περιγράφονται στη διακήρυξη
10/2013.
ΑΡΘΡΟ 4 Ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου
Η εν γένει φύλαξη των αναφερομένων κτηρίων θα γίνεται στα πλαίσια των συμβατικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου, των αποφάσεων του Πρύτανη και των επιμέρους οδηγιών της
αρμόδιας για τον έλεγχο της φύλαξης, Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αναλυτικά
έχουν ως εξής:
19.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος,
για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό
που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.

20.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο ή
στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.

21.

Είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει τον πίνακα εργαζομένων, θεωρημένο από τον επόπτη
εργασίας (χωρίς ποσά), σε σημείο που θα του υποδείξει το Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων.

22.

Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη
τήρηση των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόμιμων
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, όροι υγιεινής
των εργαζομένων κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω
όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και θα κηρύσσεται έκπτωτος.

23.

Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει όλες τις αποδοχές,
επιδόματα, προσαυξήσεις κ.λ.π. που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με την
προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση, να χορηγεί κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες το σύνολο της άδειας αναψυχής και το επίδομα αδείας σε όσους
εργαζόμενους το δικαιούνται. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό και σε περίπτωση μη
τήρησης ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.

24.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για
κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενήσει σε αυτόν, στις εγκαταστάσεις, στο προσωπικό του
ή στους τρίτους και αποδεδειγμένα θα οφείλεται σε αποκλειστική αμέλεια του Αναδόχου ή
των υπαλλήλων του, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

25.

Ο Ανάδοχος θα τηρεί «βιβλίο ή βιβλία συμβάντων» όπου θα καταχωρούνται ανά πάσα
στιγμή όλα τα συμβάντα σχετικά με τη φύλαξη, θα ενημερώνεται δε σε καθημερινή βάση το
αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής.

26.

Η φύση, οι συνθήκες και καταστάσεις των καθηκόντων του μπορεί να τον υποχρεώνουν
να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία λήψεως αποφάσεων και ανάληψης ταχέων ενεργειών
με δική του ευθύνη. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να είναι πάντοτε ενήμερος των ειδικών
καθηκόντων του, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει αποκλειστικά τέτοια θέματα.

27.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις
καλύτερες προσπάθειες προκειμένου να διατηρεί τη συγκέντρωση και προσοχή του, ώστε
να εκτελεί τις υπηρεσίες που πρόκειται να έχει.

28.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί πιστά τα ειδικά ανατιθέμενα καθήκοντα και να
διατηρεί μια επιμελή στάση ως προς τις υποχρεώσεις του προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

29.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να είναι εχέμυθος πάνω σε κάθε τι που αφορά τη
λειτουργία και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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30.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του υποχρεούται να είναι σοβαρός, προσεκτικός,
παρατηρητικός και αποτελεσματικός και πρέπει να συμπεριφέρεται προς τρίτους με
ευγένεια, θάρρος και αποφασιστικότητα.

31.

Σε κατάσταση κρίσεων (σεισμό, πυρκαγιά κ.λπ.) θα πρέπει να γνωρίζει πώς να βοηθά
τους καθηγητές και τους φοιτητές για την εκκένωση του χώρου.

32.

Υποχρεούται να παρέχει (με δικά του έξοδα) κινητό τηλέφωνο στο προσωπικό φύλαξης
καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.

33.

Υποχρεούται να είναι πάντοτε καθαρός, να έχει καλή εμφάνιση και να είναι σε καλή φυσική
κατάσταση.

34.

Υποχρεούται να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα οποία νομίμως του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα
με τις καθορισθείσες και συμφωνηθείσες διαδικασίες.

35.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις κάτωθι εργασίες:


Να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει τις αίθουσες (αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λ.π.),
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.



Να παραμένει εντός των φυλασσομένων χώρων κατά το ωράριο του και να κινείται
διαρκώς σε όλους τους χώρους αυτού, προκειμένου να τους ελέγχει πλήρως.



Να διαχειρίζεται τα κλειδιά όλων των κτηρίων. Να φυλάσσει στην κλειδοθήκη τα κλειδιά
των γραφείων, μετά τον καθαρισμό τους από τις καθαρίστριες και ν’ ασφαλίζει την
κλειδοθήκη κάθε κτηρίου κατά την αποχώρησή του από αυτό




Να διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες πυρασφάλειας του κτηρίου.
Να ελέγχει και να χειρίζεται το σύστημα συναγερμού και πυρασφάλειας του κτηρίου.



Μετά το πέρας του ωραρίου των διοικητικών υπηρεσιών ή/και της εκπαιδευτικής
διαδικασίας να ελέγχει όλους τους χώρους του κτηρίου, για την τυχών λειτουργία
μικροσυσκευών, ύπαρξη αναμμένων λαμπτήρων, τσιγάρων, την καλή ασφάλιση
θυρών, παραθύρων κλπ.



Να ελέγχει και να κρατά τα στοιχεία των συνεργείων που καλούνται να εργαστούν στο
χώρο του κτηρίου, προς αποφυγή απώλειας ή κλοπής διαφόρων αντικειμένων, κατά
τη διάρκεια της βάρδιας του.

Επίσης, το ωράριο εργασίας καθώς και οι χώροι φύλαξης ενδέχεται τροποποιηθούν σε έκτακτες
κατά την κρίση του Πανεπιστημίου περιπτώσεις, μετά από γραπτή γνωστοποίηση προς τον
Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 5 Ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης,
Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται
στη διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, για ποσό ………………..€ (…………………………ευρώ)
ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει στο Πανεπιστήμιο
μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την
νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.
Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 6 Ο : Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’
όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση,
ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσας σε οποιονδήποτε τρίτο.
ΑΡΘΡΟ 7 ο : Ευθύνη για Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που
αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης,
είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος,
μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και
στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης,
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

32

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα επί της υλοποιηθείσας σύμβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για
λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος
αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ
αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων,
αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία
που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.
ΑΡΘΡΟ 08 Ο : Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης
Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των
όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστημίου,
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης
εντολής του Πανεπιστημίου,
(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της
προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του,
(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του,
στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
του επαγγέλματός του.
ΑΡΘΡΟ 9 Ο : Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις
Σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007, άρθρο 34.
ΑΡΘΡΟ 10 Ο : Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
 Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών των εγκαταστάσεων
του προμηθευτή.
 Γενική ή μερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
 Πλημμύρα.
 Σεισμός.
 Πόλεμος.
 Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
 Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ 11 Ο : Τροποποίηση της Σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη.
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο
εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης
με προφορική συμφωνία.
ΑΡΘΡΟ 12 Ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
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Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Πανεπιστήμιο και ο Ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του
Δημοσίου συμφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα
Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά της πόλης της Μυτιλήνης.
ΑΡΘΡΟ 13 Ο : Παράρτημα: Διέποντα την Παροχή Υπηρεσιών Έγγραφα
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα Σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα
τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και
αναπόσπαστο σύνολο με τη Σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της
παρούσας Σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
Η πλήρης οικονομική προσφορά της εταιρείας στο διαγωνισμό, με αρ. πρ. ………………..
Η απόφαση του Πρύτανη ή άλλου αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
κατά τη Συνεδρίασή του ………………… , με την οποία έγινε η κατακύρωση.
ΑΡΘΡΟ 14 Ο : Λοιποί Όροι
Αποκλείεται η από τον Ανάδοχο σε τρίτον εκχώρηση των, από την παρούσα
προκυπτόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός στην αποκατάστασή της.
Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης θα επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια της Μυτιλήνης.
Η παρούσα Σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται
(διακήρυξη, προσφορές, κ.λ.π.), εκτός εάν αυτό μνημονεύεται ρητώς στην παρούσα Σύμβαση.
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), του Π.Δ.
118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) και τις λοιπές περί προμηθειών του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις.
Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται
οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την
ημέρα υπογραφής της παρούσας.
Τέλος, η παρούσα Σύμβαση, αφού συντάχθηκε σε διπλό και αφού διαβάστηκε και
βεβαιώθηκε, μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται.
Για το

( ανάδοχος)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Οι νόμιμοι
Εκπρόσωποι
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