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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
------------------------------------------

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ)με έδρα τον Άλιμο Αττικής ,όπως νόμιμα εκπροσωπείται δια
της Προέδρου Επιτροπής Διοίκησής του, κας Ζωής Λαρεντζάκη

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 455/1988 (ΦΕΚ/Α/’ /22-08-2011),«Οργάνωση Υπηρεσιών
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά.».
2. Tις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 209/Α΄ /1979) περί «τρόπου ενεργείας υπό
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), προμηθειών, μισθώσεων και
εκμισθώσεων εν γένει, αγορών η εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών
πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/04-12-1996) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κλπ.».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’ 2010/) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.»
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) «Δημόσιο Λογιστικό κλπ».
8. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης της
Ελληνικής Οικονομίας κλπ».
9. Την υπ’ αριθμ. 8/6-4-2016 (θέμα 1.2) απόφαση της συνεδρίασης της Ε.Δ. του
ΕΑΚΝ / ΑΚ.
10. Την εξαιρετικώς επείγουσα μορφή, υπό την οποία τελεί η ανάγκη για ανάθεση
υπηρεσιών φύλαξης των χώρων και εγκαταστάσεων του ΕΑΚΝ / ΑΚ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα προσφορά, υπηρεσιών φύλαξης των χώρων και εγκαταστάσεων του,
για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2016 έως και την 31η Οκτωβρίου 2016
(01-06-2016 έως και 31-10-2016).
ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού,
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ), για την ανάθεση
υπηρεσιών φύλαξης των χώρων και εγκαταστάσεων του, για το χρονικό διάστημα

από την 1η Ιουνίου 2016 έως και την 31η Οκτωβρίου 2016 (01-06-2016 έως και 3110-2016), σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας μορφής υπό την οποία τελεί η ανάγκη για την
ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των χώρων και εγκαταστάσεων του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την 18η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ, στα γραφεία Διοίκησης
του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, Διεύθυνση:
Λεωφόρος Ποσειδώνος, έναντι πρώην Δυτικού Αερολιμένα Αθηνών, ΤΚ 16777,
Ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό έως των πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ
(59.000,00€), ( χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α ).

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό έχουν:
Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί εφόσον ασκούν εμπορική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης
υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους στα
γραφεία Διοίκησης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ), Διεύθυνση: Λεωφόρος Ποσειδώνος, Έναντι
πρώην Δυτικού Αερολιμένα Αθηνών, ΤΚ 16777, Ελληνικό, δεκτές μέχρι την 13η
Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1.30 μ.μ.

Δεν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό πρώην ή νυν προμηθευτές ή πάροχοι του
ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, που έχουν
επιδείξει αντισυμβατική συμπεριφορά, μειοδότες που δεν προσήλθαν για υπογραφή
Σύμβασης Προμήθειας ή Παροχής Υπηρεσιών και γενικότερα όσοι έχουν αποκλειστεί
από διαγωνισμούς του δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ
Το προσωπικό, το οποίο απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης είναι έξι (6)
άτομα με κατανομή υπηρεσιών, ως εξής:
α) Στατική φύλαξη κεντρικής πύλης εισόδου ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ένα (1) άτομο, βάρδια 07:00πμ-15:00μμ, όλες τις
ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων εορτών και αργιών
β)

Στατική

φύλαξη

εισόδου

στις

εγκαταστάσεις/χώρους

Ξενώνων

του

ΕΘΝΙΚΟΥΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, τρία (3) άτομα,
βάρδιες 07:00πμ-15:00μμ / 15:00μμ-23:00μμ / 23:00μμ-07:00πμ, όλες τις ημέρες της
εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων εορτών και αργιών
γ)

Πεζή

περιπολία

στις

εγκαταστάσεις/χώρους

του

ΕΘΝΙΚΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, δύο (2) άτομα, βάρδιες 07:00
π.μ.15:00

μ.μ.

/

15:00

μ.μ.-23:00μμ,

όλες

τις

ημέρες

της

εβδομάδας,

συμπεριλαμβανομένων εορτών και αργιών.
Το προσωπικό της υποψήφιας εταιρείας θα πρέπει να απαρτίζεται από υπεύθυνα
άτομα, άνω των 25 ετών ηλικίας, με πλήρη γνώση της ευθύνης ασφαλείας των
εγκαταστάσεων/χώρων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ, το οποίο θα εκτελεί τα καθήκοντά του με ευγένεια και την ανάλογη
απαιτούμενη κατά περίπτωση αυστηρότητα στον χειρισμό καταστάσεων.
Επίσης, θα πρέπει να φέρει ομοιόμορφη ενδυμασία (στολή) με τα προβλεπόμενα, εκ
των ισχυουσών διατάξεων Νόμων, διακριτικά, θα φέρει πομποδέκτη επικοινωνίας,
σφυρίχτρα, φακό νυκτός και θα έχει πάντοτε άψογη εξωτερική εμφάνιση. Θα έχει
λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για το έργο της φύλαξης, θα έχει ικανότητα καλής
επικοινωνίας με το κοινό, ικανότητα επιβολής και διαχείρισης και εκτάκτων σοβαρών
περιστατικών με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Το όνομα και η θέση φύλαξης του προσωπικού της υποψήφιας εταιρείας θα είναι
γνωστά στις διοικητικές Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ, μέσω μηνιαίου προγράμματος υπηρεσιών, το οποίο θα παραδίδεται κάθε
πρώτη (1η) εκάστου μηνός, στα αρμόδια όργανα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ.
Το

προσωπικό

της

υποψήφιας

εταιρείας

θα

παρεμβαίνει

σε

περίπτωση

επαπειλούμενου κινδύνου για το αθλούμενο κοινό, τους επισκέπτες, τους αθλητές
που ευρίσκονται στους χώρους του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, με σκοπό την προστασία αυτών και την αποτροπή επεισοδίων.
Το προσωπικό της υποψήφιας εταιρείας θα παρεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση που
άτομα προέβησαν σε έκνομες πράξεις ή πράξεις που προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ
ή απειλούν την περιουσία του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, και πράξεις ή ενέργειες που καθοιονδήποτε τρόπο (λόγω και έργω)
επαπειλούν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η υποψήφια εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα διαθέτει τις προϋποθέσεις
του άρθρου 5 της παρούσας, θα αναλάβουν τη φύλαξη των εγκαταστάσεων/χώρων
του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ υποχρεούται:
Α.. Να διατηρεί σταθερό το πρόγραμμα υπηρεσιών του προσωπικού της, το οποίο
δεν θα αποχωρεί από τη θέση του εάν δεν έχει προσέλθει ο αντικαταστάτης του.
Επίσης δεν θα προβαίνει σε αλλαγές στα άτομα του προσωπικού της, χωρίς την
πρωτύτερη ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ει μη μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας,
ασθενείας

μέλους

του

προσωπικού,

ανεπάρκειας

αυτού

ή

αιτήματος

για

αντικατάσταση αυτού από το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ.
Β. Να πράττει καλόπιστα και με σκοπό την καλή εκτέλεση των συμβατικών
υποχρεώσεων της, κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σε όποια άλλη περίπτωση
πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών της διατηρείται το νόμιμο δικαίωμα του
ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ να προβεί σε

όποιες νόμιμες ενέργειες διαφυλάττουν το έννομο συμφέρον του, ήτοι περικοπή
αμοιβής, ή σε περίπτωση επανάληψης φαινομένων κακοπιστίας η κήρυξη της
υποψήφιας εταιρείας έκπτωτης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ενσφράγιστο
φάκελο με τίτλο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής, εις τον οποίον θα εσωκλείονται
ξεχωριστά σε φακέλους:
Α. η Οικονομική Προσφορά τους με ποσό χωρίς το Φ.Π.Α και τελικό ποσό
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Β. η Τεχνική Επάρκεια/Τεχνικές Προδιαγραφές για την πληρέστερη και
ασφαλέστερη φύλαξη των χώρων, με εφαρμογή νέων και εγκεκριμένων πρακτικών
και μηχανημάτων (π.χ. πομποδέκτες επικοινωνίας, δυνατότητα ηλεκτρονικού τρόπου
παρακολούθησης, σε πραγματικό χρόνο, των θέσεων του προσωπικού φύλαξης
κλπ), από τις αρμόδιες αρχές δημοσίου τομέα καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα
πιστοποιητικών ποιότητας, επιβεβλημένων βάσει της σχετικής Νομοθεσίας για το
πεδίο άσκησης της δραστηριότητάς τους
Γ. η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία αποδέχονται πλήρως τους
όρους της παρούσας προκήρυξης. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι συνεπείς
τόσο στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων τους όσο και των
υποχρεώσεων τους εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα.
Δ. α) Πίνακας με τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, ως ακολουθούν:
1) Αριθμός εργαζομένων
2) Ημέρες και ώρες εργασίας
3) Συλλογική σύμβαση εργασίας που υπάγονται οι εργαζόμενοι- Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
4) Ύψος
αποδοχές

προϋπολογισμένου

ποσού

που

αφορά

πάσης

φύσεως

των εργαζομένων
5) Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά

νόμιμες

β) Έντυπο - Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση
Εργασίας,
γ) Έντυπο - Κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό
δ) Έντυπο - Αναλυτική δήλωση που υποβάλλει στο ΙΚΑ
ε) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
στ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
ζ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου
η) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας
θ) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν

τελούν

υπό

διαδικασία

Πτώχευσης,

αναγκαστικής

διαχείρισης

ή

εκκαθάρισης.
Ι) Εγγυοδοσία
Εγγυητική

Επιστολή

αναγνωρισμένης

Τράπεζας

ή

Γραμμάτιο

του

Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων για το ποσό των 2.950,00 ευρώ, ίσον του 5% επί του
προϋπολογισμού των 59.000,00 ευρώ, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Εις τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό η εγγυητική επιστολή
επιστρέφεται μέσα σε πέντε μέρες από την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την
Επιτροπή Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών ( Π.Δ 118/2007) του ΕΑΚΝ ΑΚ, με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Το αποτέλεσμα που θα αναδειχθεί θα
βασίζεται στην αξιολόγηση της σχέσης ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών και
χαμηλότερου κόστους.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Στην

υποψήφια

εταιρεία

στην

οποία

έγινε

κατακύρωση

του

διαγωνισμού

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με e-mail, στην οποία
αναγράφονται:
Τα στοιχεία της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
Η τιμή. Η συμφωνία της ανάθεσης με τους όρους της προκήρυξης. Η ημερομηνία προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης.
Η υποψήφια εταιρεία στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να
προσέλθει εντός τριών (3) ημερών, από της κοινοποίησης της ανακοίνωσης
κατακύρωσης, λόγω της εξαιρετικώς επειγούσης μορφής, υπό την οποία τελεί η
ανάγκη για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των χώρων και εγκαταστάσεων του
ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, για την υπογραφή
της Σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
αυτής.
Άρθρο 10
Λοιποί όροι
Όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης και της μέλλουσας να υπογραφεί σύμβασης,
θεωρούνται ισότιμοι και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Η παράβαση οποιουδήποτε θεωρείται ικανός λόγος για την καταγγελία της
συμβάσεως και την επιβολή των νόμιμων συνεπειών σε βάρος του αναδόχου.
Το ΕΑΚΝ/ΑΚ μέσω των εντεταλμένων οργάνων του δικαιούται να ασκεί έλεγχο για
την τήρηση των προαναφερομένων δεδομένων.
Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώσι όλων των όρων της παρούσης προκήρυξης,
τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΑΚΝ/ΑΚ
ΖΩΗ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ

