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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Κοζάνη,  

Αρ. Πρωτ.: 

29-07-2022 

7344 

Προς :  

Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη  

Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης 

Τηλέφωνο: +30 2461068232 & 2461068103 

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

1. SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

2. CRONOS SECURITY ΜΟΝ. ΕΠΕ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 εδαφ. Γ της 

παρ.2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για τη «φύλαξη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, 

Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα», για χρονικό διάστημα από 01/09/2022 έως 28/02/2023 ή για 

διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή (εκκρεμοδικία και τελικά άγονο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αρ. διακήρ. 7/2020 & αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 103755), διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00 € με ΦΠΑ, για 

την «Ανάδειξη αναδόχου/-ων για τη φύλαξη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, 

Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα, για τα έτη 2021 - 2023, ή για χρονικό διάστημα τριών (3) 

ετών από την υπογραφή της σύμβασης», με αρ. διακήρ. 7/2020 & αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 103755, ο οποίος 

βρισκόταν για 1,5 έτος σε εκκρεμοδικία, λόγω προδικαστικών προσφυγών και ένδικων μέσων, και 

τελικά πρόκειται να κηρυχτεί άγονος, λόγω αποκλεισμού όλων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 

αποφάσεις που κατονομάζονται αναλυτικά στην Απόφαση Συγκλήτου με αρ. Β2/Σ168/28-07-2022 

(ΑΔΑ: ΨΡΩΓ469Β7Κ-ΔΟΑ). 

2. Την αρ. 7/2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC007829955, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας πρόσκλησης διαπραγμάτευσης. 

3. Το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα την παράγραφο 2, περίπτωση γ. 

4. Το άρθρο 32Α «Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση» του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

5. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες φύλαξης εντάσσονται στις κοινωνικές ομάδες του παραρτήματος XIV του 

παραρτήματος Α του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και κατά συνέπεια, βάσει της παραγράφου δ 

του άρθρου 5 του 4412/2016 και της παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. δδ’ του ν. 4013/2011, το κατώτατο όριο για 

έκδοση σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ είναι 750.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Συνεπώς δεν συντρέχει 

αρμοδιότητα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για την παροχή της σύμφωνης γνώμης της για την προσφυγή στην 

παρούσα διαπραγμάτευση. 
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6. Τον νέο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Ανάδειξη αναδόχου/-ων για τη φύλαξη του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα», ο οποίος 

πρόκειται να προκηρυχθεί άμεσα. 

7. Το από 22/07/2022 πρωτογενές αίτημα του τμήματος Μονάδα Ασφάλειας & Προστασίας με ΑΔΑΜ: 

22REQ011023529. 

8. Την Απόφαση Συγκλήτου αρ. Β2/Σ168/28-07-2022 με ΑΔΑ: ΨΡΩΓ469Β7Κ-ΔΟΑ, που εγκρίνει τη 

διενέργεια της παρούσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 

9. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αρ. 729/29-07-2022 με ΑΔΑ: ΨΦΚΒ469Β7Κ-Μ5Δ & ΑΔΑΜ: 

22REQ011023616. 

 

Καλούμε τις εταιρίες SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. και CRONOS SECURITY ΕΠΕ να υποβάλλουν 

προσφορά για τη «φύλαξη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά 

και Πτολεμαΐδα», για χρονικό διάστημα από 01/09/2022 έως 28/02/2023 ή για διάστημα έξι (6) μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος II – Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων της αρ. 7/2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC007829955), καθώς και σύμφωνα με 

τα παρακάτω αναφερόμενα. 

Ταξινόμηση κατά CPV: [79713000-5]-Υπηρεσίες φύλαξης. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ετών 2022 & 2023, ΚΑΕ: 0892. (Ανάλυση: 

100.000,00€ για το έτος 2022 & 50,000,00€ για το έτος 2023.) 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) Κεφάλαια. 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός, αναλύεται ανά Κεφάλαιο, ως εξής: 

Υπηρεσίες φύλαξης για διάστημα έξι (6) μηνών 

α/α 

κεφαλαίου 
Κεφάλαιο 

Συνολικός 

προϋπολογισμός (€) 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολικός 

προϋπολογισμός (€) 

με Φ.Π.Α. 24% 

1 (Α) ΚΟΖΑΝΗ 21.290,32 26.400,00 

2 (Β) ΦΛΩΡΙΝΑ 35.806,45 44.400,00 

3 (Γ) ΚΑΣΤΟΡΙΑ 15.967,74 19.800,00 

4 (Δ) ΓΡΕΒΕΝΑ 31.935,48 39.600,00 

5 (Ε) ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 15.967,74 19.800,00 

 Σύνολα 120.967,74 150.000,00 

 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει ως εξής:  

• Η εταιρία SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. θα καταθέσει προσφορά για τα κεφάλαια: Κοζάνη, 

Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα (όπου παρέχει ήδη υπηρεσίες φύλαξης). 

• Η εταιρία CRONOS SECURITY ΕΠΕ θα καταθέσει προσφορά για το σύνολο του κεφαλαίου: Φλώρινα 

(όπου την τρέχουσα περίοδο παρέχει υπηρεσίες φύλαξης στους χώρους της Παιδαγωγικής σχολής και 

της σχολής Καλών Τεχνών). 

Τα σχετικά έγγραφα της παρούσας διαδικασίας Διαπραγμάτευσης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 169741, 
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και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 17/08/2022, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών).  

Οι ηλεκτρονικές προσφορές θα περιλαμβάνουν: 

i) Έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 

όπου θα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 

Αποδεικτικά μέσα της διακήρυξης 7/2020 (παρ. Β.1 – Β.9) 

ii) Έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 

περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά”, εκτός από την οικονομική 

προσφορά συστήματος, το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο σε μορφή pdf, 

καθώς και τα λοιπά αναφερόμενα στην παρ.  «2.4.4 - Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» της διακήρυξης. 

(Λαμβάνονται υπόψη οι επικαιροποιημένες κρατήσεις που ισχύουν σήμερα, όπως αναφέρονται 

παρακάτω.) 

Δεν απαιτείται να κατατεθεί η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ) που περιγράφονται στη Διακήρυξη 7/2020. 

Δεν απαιτείται κατάθεση φυσικού φακέλου προσφοράς στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω προσφορών θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και 

ώρα, από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Διεύθυνσης του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, στα Κοίλα Κοζάνης. 

Η παρούσα πρόσκληση διαπραγμάτευσης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ» 

(https://uowm.gr/category/news/calls/). 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Κρατήσεις (επικαιροποιημένες κρατήσεις μετά από τη δημοσίευση του Ν. 4912/2022): 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

i) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 7 N 4912/2022 όπως ισχύει)  
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ii) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8% για την παροχή υπηρεσιών) επί της καθαρής αξίας του 

τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν.2198/1994(Α'43) όπως συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α' 167).  

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο προμηθευτής επιβαρύνεται 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. 

2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί 

της προϋπολογιζόμενης αξίας των κατακυρωθέντων Κεφαλαίων χωρίς ΦΠΑ και η οποία κατατίθεται 

μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Αναλυτικά ποσά εγγυητικών:  SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.:  3.406,45 € 

CRONOS SECURITY ΕΠΕ:    1.432,26 € 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνεται στο Τμήμα Προμηθειών του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 24610 68232, 

39683, 68103, 68233, email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr, mmastranesti@uowm.gr). 

 

Συνημμένα: 

1. Η αρ. 7/2020 διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007829955 

2. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
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