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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

Δ/νςθ: Κοίλα Κοηάνθσ, ΤΚ 50150 

Τθλ.: +30 2461068232 & 2461068102 

Email: ghaitidis@uowm.gr, aff00574@uowm.gr 

 Κοηάνθ,  07-07-2022 

 Αρικμ. Ρρωτ. 6925 

 Ρλθροφορίεσ: Γ. Ωαϊτίδθσ 

   

 ΡΟΣ: SWEDISH SYSTEMS SECURITY Μον. Ε.Ρ.Ε. 

 

ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ ΓΙΑ: 

παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ των χϊρων τθσ νζασ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ ςτθν περιοχι ΗΕΡ Κοηάνθσ, για χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ προχπολογιςμοφ 14.425,34€, ςυμπεριλαμβανομζνου 24% ΨΡΑ 

 

Το Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ, βάςει του Ν. 4412/2016, και ζχοντασ υπόψθ: 

 Το άρκρο 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 Το από 01/07/2022 πρωτογενζσ αίτθμα τθσ Μονάδασ Αςφάλειασ & Ρροςταςίασ του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, με ΑΔΑΜ: 22REQ010877994. 

 Τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με αρ. 640/01-07-2022 με ΑΔΑ: 696Ι469Β7Κ-ΕΓ3 και ΑΔΑΜ: 

22REQ010878087,  

προςκαλεί τθν εταιρία «SWEDISH SYSTEMS SECURITY Μον. Ε.Ρ.Ε., ΑΦΜ: 099796300» να κατακζςει 

οικονομικι προςφορά για τθν παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ των χϊρων τθσ νζασ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ 

του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν περιοχι ΗΕΡ Κοηάνθσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 14.425,34 

Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%, για χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Ραροφςασ. 

Ρλθροφορίεσ για τθ ςφνταξθ των προδιαγραφϊν: Καρυπίδθσ Γεϊργιοσ, Μονάδα Αςφάλειασ & 

Ρροςταςίασ, τθλ.: 2461056230, email: gkarypidis@uowm.gr.  

Ταξινόμθςθ κατά CPV: [79713000-5]-Υπθρεςίεσ φφλαξθσ. 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Ιδρφματοσ, ζτουσ 2022, ΚΑΕ: 0892-Α. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει οικονομικι προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμζνου τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. 

Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ςτο ΚΗΜΔΗΣ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΡΙΚΑΙΟΤΗΤΑ - «ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίκενται και οι πίνακεσ Τεχνικισ & Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ των Ραραρτθμάτων τθσ παροφςασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  

Ο υποψιφιοσ πρζπει να υποβάλει τθν προςφορά του αποκλειςτικά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 

όπου κα περιζχονται: 

1) Τεχνικι Ρροςφορά, που κα περιλαμβάνει:  

a. Τα δικαιολογθτικά  που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Ραροφςασ. 

b. Τον Ρίνακα Συμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ Ι, ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 
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προςφζροντα (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word). 

2) Οικονομικι προςφορά, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  (διατίθεται 

ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word). 

3) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα 

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word). 

Στον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ ιτοι: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ ΜΕ Α. ΡΩΤ. 6925/07-07-2022 ΓΙΑ 

ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥΡΟΛΗΣ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΡΕΙΟΧΗ ΖΕΡ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ: 15-07-2022, 11:00 π.μ. 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο) 

 

Η προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί μζχρι τθν 15-07-2022, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11.00 

π.μ. (θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Τμιμα Ρρωτοκόλλου του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, ςτα Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ. 50100, τθλ. 24610-68303, 68304, 68305.  

Η αποςφράγιςθ του φακζλου κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν 

αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Διεφκυνςθσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, ςτα Κοίλα 

Κοηάνθσ. 

 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

1. Οι πλθρωμζσ του αναδόχου κα πραγματοποιοφνται κάκε μινα, με βάςθ τα τιμολόγια που κα εκδίδει 

για το εκτελεςκζν και παραλειφκζν τμιμα του ςυμβατικοφ αντικειμζνου. Τα μθνιαία τιμολόγια του 

αναδόχου κα εκδίδονται ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ. 501 50, Κοηάνθ 

Α.Ψ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοηάνθσ 

Τόποσ παροχισ υπθρεςίασ: ΗΕΡ ΚΟΗΑΝΘΣ 

2. Τον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ επί υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα 

(ςθμερα 8%), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν επιχείρθςθ, ςφμφωνα με 

βεβαίωςη που ια χορηγηιεί από την οικονομικθ υπηρεςία του Ρανεπιςτθμίου. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το 

Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ. 

3. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν  

 Οι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ.  
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4. Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. 

5. Κάκε διαφορά που κα προκφπτει, μεταξφ του αναδόχου και του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ από 

τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, κα επιλφεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του Ρανεπιςτθμίου ι 

από τα Δικαςτιρια Κοηάνθσ. 

6. Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων: 

Η ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι 

ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, 

κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 

αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το 

ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, 

λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

Για τυχόν περαιτζρω πλθροφορίεσ ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτο Τμιμα 

Ρρομθκειϊν του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. επικοινωνίασ 

24610 68232, 68102, email: ghaitidis@uowm.gr, email: aff00574@uowm.gr). 
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ΡΑΑΤΘΜΑ I 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ-ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΘΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ 

 

α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

Στο φάκελο τθσ προςφοράσ κα πρζπει να κατατεκοφν τα παρακάτω: 

1) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

2) Άδεια λειτουργίασ ωσ εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ, εκδοκείςα από τθν Ελλθνικι 

Αςτυνομία ςφμφωνα με το Ν 2518/97 (ΦΕΚ 164) όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

3) Άδεια ςτολισ εγκεκριμζνθσ από ΓΕΕΘΑ εν ιςχφ. 

Απαιτοφνται επίςθσ τα παρακάτω δικαιολογθτικά για να ςυνοδεφςουν τθ ςχετικι ςφμβαςθ: 

4) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 

δραςτθριότθτασ 

5) Ριςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

6) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 

ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (φορολογικι ενθμερότθτα). 

7) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ του ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 

τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 

μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΗ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο 

πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΗ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 

του.  

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 

ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 

ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά 

τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 

πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 

πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 

χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. 
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β. ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

1. ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘ ΨΥΛΑΞΘ ΩΩΩΝ ΣΤΟ CAMPUS ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΘΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΘ ΗΕΡ ΚΟΗΑΝΘΣ. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΨΩΣΘΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

Στθν ςτιλθ <<ΡΕΙΓΑΦΗ>> περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για 

τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθν ςτιλθ <<ΑΡΑΙΤΗΣΗ>> ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 

προδιαγραφισ, απαιτείται ςυμμόρφωςθ, κεωροφμενα ωσ απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ.  

Ρροςφορά που δεν καλφπτει πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΙ» ι με κάποιο αρικμό, τότε θ προδιαγραφι δεν είναι 

απαράβατοσ όροσ.  

Ρροςφορά που δεν καλφπτει τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι αποκλίνει από αυτοφσ δεν απορρίπτεται. 

Στθν ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει τθν μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα 

του αντίςτοιχου χαρακτθριςμοφ ςτθν Ρροςφορά.  

 

α/α α. ΡΕΙΓΑΨΘ 
β. ΑΡΑΙ-

ΤΘΣΘ 

γ. ΑΡΑ-

ΝΤΘΣΘ 

1.   Ο ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί φφλαξθ με επιςταμζνθ προςοχι των υπόψθ 

περιγραφόμενων χϊρων. 

 Να διαςφαλίςει και να διαφυλάξει από κακόβουλεσ ενζργειεσ το υπόψθ κτιριακό 

ςυγκρότθμα, τα κινθτά και ακίνθτα περιουςιακά ςτοιχεία. 

 Να ελζγχει ολοκλθρωτικά τον χϊρο και τισ ειςόδουσ των κτιρίων. 

 Οι φφλακεσ οφείλουν να ελζγχουν τουσ χϊρουσ των κτιρίων για τον εντοπιςμό 

ξεχαςμζνων ςε λειτουργία ςυςκευϊν (καφετιζρεσ, φϊτα κλπ) αςφάλιςθ παρακφρων 

και κλείδωμα όλων των χϊρων (γραφείων - αικουςϊν διδαςκαλίασ και εργαςτθρίων). 

 Σε περίπτωςθ που εντοπιςτοφν αντικείμενα κακθγθτϊν και φοιτθτϊν π.χ. βιβλία, 

κινθτά τθλζφωνα, γυαλιά θλίου κ.τ.λ. ξεχαςμζνα, οφείλει να τα παραδϊςει ςτισ 

Επιτροπζσ Ελζγχου. 

 Να επιτρζπει τθν είςοδο ςτο ςυνεργείο κακαριςμοφ - ςυντιρθςθσ των κτιρίων. 

 Να ελζγχει και να κρατά τα ςτοιχεία των εξωτερικϊν ςυνεργείων που καλοφνται να 

εργαςτοφν ςτο χϊρο, προσ αποφυγι απϊλειασ ι κλοπισ διαφόρων αντικειμζνων. 

 Να δίνει πλθροφορίεσ και να εξυπθρετεί κάποιον που ειςζρχεται ςτο χϊρο των κτιρίων 

και να τον κατευκφνει ς' αυτόν που κζλει να βρει. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραλαμβάνει τθν αλλθλογραφία και τα δζματα που 

μεταφζρουν τα μεταφορικά γραφεία και οι courier, όταν δεν λειτουργοφν οι 

υπθρεςίεσ. 

 Σε κατάςταςθ κρίςεων (ςειςμό, πυρκαγιά κ.τ.λ.) κα πρζπει να γνωρίηουν οι φφλακεσ 

πϊσ να βοθκοφν τουσ κακθγθτζσ και τουσ φοιτθτζσ να εκκενϊςουν το χϊρο. 

 Η φφλαξθ κα διενεργείται ςφμφωνα με τουσ παραπάνω όρουσ τθσ διακιρυξθσ αλλά 

και με τισ προδιαγραφζσ ISO 9001:2008 (όπωσ ιςχφει ςιμερα), ςτα πεδία εφαρμογισ 

φφλαξθσ κτιρίων. Πλεσ οι πόρτεσ μετά τθν 23:00 κα κλειδϊνονται και κα ειςζρχονται 

ςτο χϊρο μόνο με τθν επίδειξθ αςτυνομικισ ι φοιτθτικισ ταυτότθτασ και με τθν 

καταχϊρθςθ των ςτοιχείων ςε βιβλίο που κα τθρείται. 

 Για οποιοδιποτε πρόβλθμα που αδυνατεί να αντιμετωπίςει, να ειδοποιεί τισ 

ΝΑΙ 
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Επιτροπζσ Ελζγχου, κακϊσ και το αρμόδιο Τμιμα του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ. 

 Ο ανάδοχοσ μπορεί να διακζτει οποιοδιποτε μζςο που κα διευκολφνει το προςωπικό 

του για καλφτερο ζλεγχο των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων κατά τισ ϊρεσ που το κτιριακό 

ςυγκρότθμα είναι κλειςτό, μετά από ζγκριςθ του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου του 

ΡΔΜ. 

2.  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί:  

Α. Βιβλίο παρουςίασ ςτο οποίο κα υπογράφουν τόςο ο απερχόμενοσ όςο και ο 

αναλαμβάνων κακικοντα φφλακα και κα ςθμειϊνεται θ ακριβισ ϊρα που ζγινε θ 

αλλαγι.  

 Β. Βιβλίο ςυμβάντων, το οποίο κα ενθμερϊνεται κακθμερινά από κάκε φφλακα μετά 

το τζλοσ τθσ βάρδιασ του και κα είναι ςτθ διάκεςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, εφόςον 

ηθτθκεί.  

Σε περίπτωςθ φπαρξθσ προβλιματοσ, ο εκάςτοτε φφλακασ κα ςυντάςςει ςχετικι 

αναφορά, τθν οποία τθν επόμενθ θμζρα κα παραδίδει ςτισ Επιτροπζσ Ελζγχου, κακϊσ και 

ςτο αρμόδιο Τμιμα, του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ.  

Σε περίπτωςθ ανάγκθσ ο φφλακασ υποχρεοφται να ειδοποιεί το ςυντομότερο δυνατόν τισ 

Επιτροπζσ Ελζγχου, κακϊσ και το αρμόδιο Τμιμα του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ. 

ΝΑΙ  

3.   Το προςωπικό αςφαλείασ που κα διατεκεί ςτο ΡΔΜ κα διακζτει άδεια εργαςίασ  

παροχισ υπθρεςιϊν προςωπικοφ αςφαλείασ. 

 Οι φφλακεσ πρζπει να διακζτουν τα απαραίτθτα ςωματικά και πνευματικά προςόντα 

ϊςτε να φζρουν εισ πζρασ τθν αποςτολι τουσ, να ζχουν εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί 

ςτα γενικά κακικοντα προςωπικοφ φφλαξθσ κακϊσ και ςε παροχι πρϊτων βοθκειϊν 

και διάςωςθσ. 

 Για τθν εφρυκμθ φφλαξθ του χϊρου οι φφλακεσ κα πρζπει να φοροφν κατάλλθλθ 

ενδυμαςία και να φοροφν επάνω τουσ ταμπελάκι που κα αναγράφει το όνομά τουσ 

και τθν ιδιότθτά τουσ ςτο χϊρο. Το προςωπικό φφλαξθσ που κα διατεκεί ςτο ΡΔΜ να 

ζχει, ςτο μζτρο του δυνατοφ, μόνιμθ ςφνκεςθ, προκειμζνου να αναγνωρίηεται από το 

προςωπικό του ιδρφματοσ. 

 Ο ανάδοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί προςωπικό αποδεκτό από το ΡΔΜ, ειδικευμζνο, 

υγιζσ, άριςτο ςτο είδοσ του, άψογο από πλευράσ εργατικότθτασ, ςυνζπειασ, ικουσ 

και ςυμπεριφοράσ.   

 Ο ανάδοχοσ οφείλει να αντικακιςτά αμζςωσ και χωρίσ αντιρριςεισ κάκε μζλοσ του 

προςωπικοφ του, το οποίο κα κρικεί ακατάλλθλο (για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για 

οποιονδιποτε λόγο), μόλισ ειδοποιθκεί ςχετικά και εγγράφωσ από το ΡΔΜ. 

ΝΑΙ  

4.  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει προςωπικό αςφαλείασ για ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. ΝΑΙ  

5.   Σε διάςτθμα 15 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ οφείλει να 

προςκομίςει ςτο αρμόδιο Τμιμα και ςτισ Επιτροπζσ Ελζγχου κατάςταςθ από τθν 

επικεϊρθςθ εργαςίασ για το προςωπικό που απαςχολεί ςτο υπόψθ κτιριακό 

ςυγκρότθμα που κα αναφζρει το ονοματεπϊνυμο και το ωράριο εργαςίασ κάκε 

εργαηομζνου κακϊσ και τισ άδειεσ του προςωπικοφ (άρκρου 3 του N.2518/1997) 

κεωρθμζνεσ από τθν αντίςτοιχθ αρχι. 

 Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναρτιςει ςτο χϊρο φφλαξθσ κατάςταςθ προςωπικοφ από 

τθν επικεϊρθςθ εργαςίασ που κα αναφζρει το ονοματεπϊνυμο και το ωράριο 

εργαςίασ κάκε εργαηομζνου. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ, δθλαδι, καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία 

περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τθν οικεία ΣΣΕ, 

τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι υγιεινισ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων κλπ. Σε περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ του ανωτζρου όρου 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
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Θμερομθνία, ___/___/______ 
 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

……………….………………………………… 

 

 

 

 

κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με τθν ανάδοχο εταιρία. Το ΡΔΜ δεν ευκφνεται για τισ 

υποχρεϊςεισ του αναδόχου ςτο προςωπικό του. Το ΡΔΜ δικαιοφται να ελζγχει τθν 

τιρθςθ τθσ αςφαλιςτικισ και λοιπισ νομοκεςίασ και να καταγγζλλει τισ παραβάςεισ 

τθσ. Τον ζλεγχο διενεργεί θ αρμόδια επιτροπι παραλαβισ/ελζγχου, με οποιοδιποτε 

νόμιμο τρόπο κεωρεί θ ίδια ςκόπιμο και ειςθγείται ςχετικά ςτθ Σφγκλθτο του ΡΔΜ. 

Δυςφορία ι και άρνθςθ ςυνεργαςίασ του εργολάβου ςτον ζλεγχο αυτόν τιμωρείται 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτο 

Δθμόςιο, ςτουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ και ςε κάκε τρίτο.  

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια 

των εργαηομζνων και να είναι αποκλειςτικά και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά 

για κάκε ατφχθμα που τυχόν κα προζκυπτε ςτο προςωπικό του. 

 Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του 

ζργου δεν κα τελεί ςε ςχζςθ ι οποιαδιποτε εξάρτθςθ υπθρεςιακι από το  ΡΔΜ παρά 

μόνο από τον ανάδοχο που κα τυγχάνει ο μοναδικόσ εργοδότθσ του ωσ άνω 

προςωπικοφ και κα υπζχει αποκλειςτικά ευκφνεσ αςτικζσ και ποινικζσ 

 Για οποιοδιποτε ατφχθμα ςε προςωπικό του ΡΔΜ ι ςε οποιονδιποτε τρίτο ςυμβεί 

κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν φφλαξθσ από υπαιτιότθτα του αναδόχου, 

αποκλειςτικά υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ, και αςτικά και ποινικά. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά κάκε είδουσ ηθμία ι βλάβθ, που κα 

προκλθκεί ςτο προςωπικό ι ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του υπόψθ ςυγκροτιματοσ, 

ι ςε οιονδιποτε τρίτο, εφόςον αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προςωπικοφ ι των 

εργαςιϊν του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

6.  Ο ζλεγχοσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται κάκε φορά από αρμόδια επιτροπι 

παραλαβισ/ελζγχου, θ οποία κα ςυντάςςει και το πρακτικό καλισ εκτζλεςθσ του ζργου. 
ΝΑΙ  

7.  H ευκφνθ του αναδόχου δεν περιορίηεται μόνο ςτο ποςό τθσ εγγφθςθσ, αλλά επεκτείνεται 

μζχρι τθν πλιρθ και ολοςχερι ικανοποίθςθ του εργοδότθ, ςε περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ 

του ζργου δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

ΝΑΙ  

8.  Μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ εργολάβοσ υποχρεοφται να αποχωριςει άμεςα 

από τον χϊρο λειτουργίασ τθσ ςυμβάςεωσ εργολαβίασ, χωρίσ να απαιτείται ειδικι όχλθςθ 

του εργοδότθ, μετά τθν παράδοςθ του ζργου ςε άλλον ανάδοχο που κα προκφψει από το 

διαγωνιςμό που κα διενεργθκεί. 

ΝΑΙ  

9.   Αλλαγι ςτο ωράριο φφλαξθσ ι και τθν κατανομι των εργαηομζνων ανά κτίριο μπορεί 

να γίνεται φςτερα από ςυνεννόθςθ του ΡΔΜ με τον ανάδοχο. 
ΝΑΙ  

10.  Για όςα δεν προβλζπονται με τθν παροφςα πρόςκλθςθ, εφαρμόηονται ανάλογα οι 

ςχετικζσ διατάξεισ του A.K. και τθσ λοιπισ νομοκεςίασ που ιςχφει. 

Για κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των ςυμβαλλομζνων, ςχετικά με τθν 

παροφςα, αρμόδια είναι τα δικαςτιρια τθσ Κοηάνθσ. 

ΝΑΙ  
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΨΘ ΤΕΩΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΨΩΝ 

Το ΡΔΜ δεν ζχει ευκφνθ για ελλιπι περιγραφι, δεδομζνου ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζχει τθ δυνατότθτα να 

επαλθκεφςει με ίδια ευκφνθ τθν παρακάτω περιγραφι και μορφι των χϊρων. Ρροσ το ςκοπό αυτό δικαιοφται να 

ορίςει τθλεφωνικϊσ ςυνάντθςθ προκειμζνου να ξεναγθκεί ςτουσ παρακάτω χϊρουσ:  

Τμιμα Μονάδασ Αςφάλειασ και Ρροςταςίασ Κοηάνθσ, κ. Γεϊργιοσ Καρυπίδθσ, email gkarypidis@uowm.gr, τθλ. 

2461056230. 

 

ΨΥΛΑΞΘ ΩΩΩΝ ΤΟΥ ΡΔΜ ΣΤΟ CAMPUS ΣΤΘ ΗΕΡ ΚΟΗΑΝΘΣ  

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.212,67 ΕΥΩ ΜΕ Ψ.Ρ.Α/ΜΘΝΙΑΙΩΣ  

 

ΩΩΟΙ ΤΟΥ ΡΔΜ ΣΤΟ CAMPUS ΣΤΘ ΗΕΡ ΚΟΗΑΝΘΣ  

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ φφλαξθ των χϊρων του ΡΔΜ ςτο campus ςτθ ΖΕΡ Κοηάνθσ. Ρεριλαμβάνονται δφο (02) 

βαςικά κτιριακά ςυγκροτιματα:  

α) Το κτιριακό ςυγκρότθμα Διοίκθςθσ, το οποίο αναπτφςςεται ςε πζντε επίπεδα πάνω από το ζδαφοσ και ζνα 

επίπεδο υπογείου. Εμβαδό κτιρίου Διοίκθςθσ (κφριων και βοθκθτικϊν χϊρων): 6.903,72 τμ. 

β) Το κτιριακό ςυγκρότθμα Εκπαίδευςθσ, το οποίο αποτελείται από ζνα κτίριο υποδοχισ και γραφείων και δφο όμοια 

κτίρια με τουσ χϊρουσ των εργαςτθρίων και τθσ διδαςκαλίασ. Τα κτίρια εργαςτθρίων και διδαςκαλίασ 

αναπτφςςονται ςε δφο επίπεδα και είναι όμοια μεταξφ τουσ. Καλφπτουν τισ ανάγκεσ εκπαίδευςθσ με τα εργαςτιρια 

και τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Και τα τρία επί μζρουσ κτίρια του ςυγκροτιματοσ αυτοφ διακζτουν υπόγειουσ 

χϊρουσ, όπου χωροκετοφνται οι Η/Μ εγκαταςτάςεισ, οι βοθκθτικοί χϊροι αυτϊν, κακϊσ και οι χϊροι υγιεινισ, ϊςτε 

να καλφπτονται οι ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ των χρθςτϊν. Εμβαδό ςυγκροτιματοσ Εκπαίδευςθσ (κφριων και 

βοθκθτικϊν χϊρων): 13.410,98 τμ. 

1. Για τθ φφλαξθ των χϊρων αυτϊν ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει ςε 24ωρθ βάρδια: 

α) Ζνα (01) άτομο με ωράριο 07:00 - 15:00.   

β) Ζνα (01) άτομο με ωράριο 15:00 - 23:00.   

γ) Ζνα (01) άτομο με ωράριο 23:00 - 07:00.   

2. Θ φφλαξθ κα γίνεται όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ ςυμπεριλαμβανομζνων και των κατά Νόμο 

εξαιρζςιμων και αργιϊν (Κυριακζσ, γιορτζσ κλπ).  

3. Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ φφλαξθ των χϊρων του ΡΔΜ ςτο campus ςτθ ΖΕΡ Κοηάνθσ ςτο ςφνολό του, 

κακϊσ και χϊρων γφρω από τα κτίρια αυτά που περιλαμβάνουν και τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ. 

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει ςε εμφανζσ ςθμείο του χϊρου εργαςίασ πίνακα ωρϊν εργαςίασ του 

προςωπικοφ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ Κοηάνθσ. Αντίγραφο του πίνακα αυτοφ κατατίκεται και ςτθν 

Οικονομικι Διεφκυνςθ του ΡΔΜ, ωσ υποχρεωτικό ςτοιχείο για τθν πλθρωμι του. 

5. Σε περίπτωςθ απϊλειασ κινθτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που βρίςκονται μζςα ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΔΜ 

ςτθ ΖΕΡ Κοηάνθσ, ευκφνεται ο ανάδοχοσ και οφείλει να προβεί ςτθν άμεςθ αντικατάςταςι τουσ, 

εφόςον αποδειχκεί ςε πλθμμελι άςκθςθ κακθκόντων. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ II - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word ςτην ιςτοςελίδα του Πανεπιςτημίου Δυτ. Μακεδονίασ 

ςτη θζςη ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ – ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ», (https://uowm.gr/category/news/calls/) 

(Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να καταθζςει οικονομική προςφορά για το ςφνολο του αντικειμζνου 

τησ παροφςασ Πρόςκληςησ) 

 

 

Ο/θ υπογράφων/-ουςα __________________________________________, για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 

_______________________________________________________________________________________, 

αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 6925/07-07-2022 Ρρόςκλθςθσ και προςφζρω τθν 

παρακάτω τιμι:  

Υπθρεςίεσ 

Ρροςφερόμενθ 

τιμι χωρίσ ΨΡΑ 

(€) 

ΨΡΑ 24% (€) 

Συνολικι 

προςφερόμενθ 

τιμι με ΨΡΑ (€) 

Ραροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ των χϊρων τθσ νζασ 

Ρανεπιςτθμιοφπολθσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ ςτθν περιοχι ΖΕΡ Κοηάνθσ, για 

χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

   

 

 

Θμερομθνία, ___/___/______ 

 
 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

 

……………….………………………………… 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Ωϊροσ Εργαςίασ 
Αρικμόσ 

εργαηομζ
νων 

Ωρονικι 
Ρερίοδοσ 

Θμζρεσ και 
Ώρεσ 

εργαςίασ 

Συλλογικι 
ςφμβαςθ 
εργαςίασ 

Φψοσ του 
προχπολογιςμζ
νου ποςοφ που 

αφορά τισ 
πάςθσ φφςεωσ 

νόμιμεσ 
αποδοχζσ (€) 

Φψοσ των 
αςφαλιςτικ

ϊν 
ειςφορϊν 

(€) 

Τ.μ. φφλαξθσ 
ανά άτομο 

Ροςό 
διοικθτικοφ 

κόςτουσ 
παροχισ 

υπθρεςιϊν 
(€) 

Εργολαβικό 
κζρδοσ (€) 

Κρατιςεισ 
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΗΕΡ ΚΟΗΑΝΘΣ 

1 

2 μινεσ 
από τθν 
υπογρα-
φι τθσ 

ςφμβαςθσ 

7 θμζρεσ τθν 
εβδομάδα, 

07:00 – 15:00 

   

20.314,7 τ.μ. 

    

1 
7 θμζρεσ τθν 
εβδομάδα,  

15:00 – 23:00 
20.314,7 τ.μ. 

1 
7 θμζρεσ τθν 
εβδομάδα, 

23:00 – 07:00 
20.314,7 τ.μ. 

 

 

Θμερομθνία, ___/___/______ 

 
 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

 

……………….………………………………… 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ 
 

 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 

 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπ-

δξνκείνπ (Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλσ όηη: 
 

- «έρνπκε ιάβεη γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, εξγαζηώλ θαη ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ 

κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδερόκαζηε πιήξσο. Η πξνζθνξά καο είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

εξγαζίεο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο. Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο 

πξόζθιεζεο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ». 

-  «ε εηαηξεία/επηρείξεζή καο δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016, δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηεο 

απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή ηεο δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά 

ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 θαη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ Ν.4412/2016.». 

-  «σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο, κεηά από ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, αλαιακβάλνπκε λα πξνζθνκίζνπκε ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), 

-  ηεξώ θαη ζα εμαθνινπζώ λα ηεξώ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο 

-  δελ ζα ελεξγήζσ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ,  
-  ιακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

- ζπλαηλώ ώζηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο, λα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο δαπάλεο, γηα ην ζθνπό 

ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηήλ, ιακβάλνληαο θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απόξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο από θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 
 

Ηκεξνκελία:   ..………. 2022 

                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δει. 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 

κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

 

ΑΔΑ: Ρ4Θ5469Β7Κ-ΩΡΒ




		2022-07-07T14:44:29+0300
	Athens




