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Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ
Τατ. Διεύθσνζη : Μσλλέροσ 73-77

Ημερομηνία : 14 Ιοσλίοσ 2021

Τατ. Κώδικας : 10436 ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωη. : 8885

Πληροθορίες : Ανθή Παηζιαούρα
Τηλέθωνο : 2131320740

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

E-mail : info@eetaa.gr

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ
ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε.
Η Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε.
προκθρφςςει ανοικτό διαγωνιςμό κάτω των ορίων με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα, από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ για τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ
για το κτίριο τθσ Ε.Ε.ΤΑ.Α. Α.Ε. επί τθσ οδοφ Μυλλζρου 73-77 ςτο Μεταξουργείο,
προχπολογιςμοφ 59.498,39 € ευρώ πλζον

Φ.Π.Α. (ςυμπεριλαμβανομζνων

ζκτακτων αναγκών) (τθλ 2131320600/740 και email επικοινωνίασ info@eetaa.gr)
1. Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα: Η Διακιρυξθ και θ παροφςα Προκιρυξθ κα
αναρτθκοφν ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr) όπου κα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ
πρόςβαςθ ς’ αυτά. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να ηθτοφν διευκρινίςεισ για
το διαγωνιςμό από τθν Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν τθσ
Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε., κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
2. Κωδικόσ CPV: 79713000-5
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3. Αντικείμενο ςφμβαςθσ: Παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςτο κτιριο τθσ Ε.Ε.ΣΑ.Α. Α.Ε.
επί τθσ οδοφ Μυλλζρου 73-77 ςτο Μεταξουργείο.
4. Διάρκεια ςφμβαςθσ: Δεκαπζντε (15) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
5. Δικαίωμα συμμετοχής:

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν
φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα
μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ
γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω
υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ
παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
τον βακμό που καλφπτονται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ Δ, κακϊσ και τισ
λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A.
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ
των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου
ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ (άρκρο 25 ν.4412/2016).
2. Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων
α) Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ςυμμετζχουν είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλθ
ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ.
β) Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν
υποβολι προςφοράσ (άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016).
γ) ε περίπτωςθ ανάδειξθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ωσ Αναδόχου, και εφόςον θ
λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ
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ςφμβαςθσ αυτισ, τα μζλθ τθσ υποχρεοφνται να προβοφν ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια
προκειμζνου θ ζνωςθ ι κοινοπραξία τουσ να αποκτιςει τθν ειδικϊσ απαιτοφμενθ
νομικι μορφι.
δ) Με τθν προςφορά τουσ τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ υποβάλλουν
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, το οποίο προςκομίηεται
με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και ςτο οποίο δθλϊνεται :
i) Ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ και ο αναπλθρωτισ του,
ii) Η ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ,
iii) Ότι τα μζλθ των ενϊςεων/κοινοπραξίασ που υποβάλλουν κοινι προςφορά,
ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό και τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ ωσ
αναδόχου ζνωςθσ, ςε περίπτωςθ που τουσ ανατεκεί θ υπθρεςία.
ε) ε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα κριτιρια
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, ειδικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ και τεχνικισ
ικανότθτασ πρζπει να πλθροφνται από τα μζλθ τθσ ςωρευτικά.
ςτ) τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα
μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον
(άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016).
η) Ειδικά κατά τθν εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ
ι/και φφλαξθσ, εφαρμόηεται θ παρ. 4 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010, όπωσ
τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν.4144/2013.
Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει και αποτελεί τεκμιριο ότι κάκε
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ και ζχει αποδεχκεί ανεπιφφλακτα το
ςφνολο των όρων που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα.
6. Παραλαβι προςφορών: Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα κεντρικά γραφεία
τθσ Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, ςτισ 27 Ιουλίου 2021
και ϊρα 13:00
Η θμερομθνία λιξθσ παραλαβισ προςφορϊν είναι θ 26θ/07/2021 και ϊρα 13:00
7. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ
οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 120 θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ
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του διαγωνιςμοφ. (άρκρο 97 ν.4412/2016) κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ
Διακιρυξθσ
8. Γλώςςα ςφνταξθσ προςφορών: Ελλθνικι
9. Χρθματοδότθςθ: Η δαπάνθ κα βαρφνει τθν με Κ.Α.Ε : 6498 ςχετικι πίςτωςθ του
προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν

2021 και 2022

του Φορζα Ελλθνικι

Εταιρεία Σοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε.

Ο Διευκφνων φμβουλοσ τθσ Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SPYRIDON SPYRIDON
Ημερομηνία: 2021.07.14 13:41:37 EEST

ΠΤΡΙΔΩΝ ΠΤΡΙΔΩΝ
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