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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΦΥΛΑΞΗΣ  ΤΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

          Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) ΝΠΔΔ

 Έχοντας υπόψη:

1)Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95 (ΦΕΚ  19/Α/95  τ.Α),   του  Π.Δ.  60/2007 (ΦΕΚ 
Α64/16-3-2007),  του  Π.Δ.  118/2007 (ΦΕΚ  150/τΑ/10-7-07),  τα  άρθρα 
101,102,103  της  Φ/ΟΙΚ.10035/25147/4888 Υπουργικής  Απόφασης  του 
Υπουργού  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής  Προστασίας  (ΦΕΚ  Β  1737/29-11-
2006),  του  Ν.2362/95 (ΦΕΚ  247/27/27-11-1995),  του  Ν.3886/2010  (ΦΕΚ 
173/Α/30-9-10, του Π.Δ. 496/1974(ΦΕΚ Α 204/19-7-1974), του άρθρου 24 του 
Ν.2198/1994 (ΦΕΚ  Α  43/22-3-1994),  Την  αριθ.  35130/739/9-8-10  (ΦΕΚ 
1291/τ.Β/11-8-10)Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικ/κων , που αφορούν 
τους διαγωνισμούς, τα ποσά των αναθέσεων, την   δικαστική προστασία. 

2)Τις  διατάξεις  του  Ν.  3918  (ΦΕΚ  31/ΤΑ/2-3-2011) και  της  αριθ.  Φ. 
80000/οικ.18055/3688/16-8-11  Υπουργικής  Απόφασης  του  Υπουργού 
Εργασίας  & κοιν. Ασφ/σης , που αφορούν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την συμμετοχή 
του ΟΑΕΕ επί των δαπανών του, σε ποσοστό 17% 

3)Τις διατάξεις του Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1/Α/5-1-1999), του Π.Δ. 258/2005 (ΦΕΚ 28-
12-2005), του Π.Δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167/Α/4-8-2006), του Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 
33/Α/22-2-2007),  Την  υπ’αριθ  Φ10035/20162/732/29-7-2010  Απόφαση 
Υπουργού  Εργασίας & Κοιν.  Ασφάλισης,  που αφορούν τον Οργανισμό του 

O.A.E.E.



ΟΑΕΕ, την Λειτουργία του και τις αρμοδιότητες του Διοικητή και Προέδρου 
του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ

4)Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010,  που αφορά το Πρόγραμμα «Διαύγεια»
5)Τις διατάξεις του Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164/21-8-97), Τις αριθ. οικ.30253/6-2-09 και 

οικ.30440/8-5-2006  και οικ.31262/16-11-2006 Εγκυκλίους  του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας,  τις  διατάξεις του  άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-
2010), την Εγκύκλιο 12  ( Φ1/5/28009/2162/2-11-10) της Γ.Γ.Κ.Α. (εφαρμογή 
του άρθρου 68 το Ν. 3863/10) και το  αριθ. Φ80000/440/441/4-3-11 έγγραφο 
του Τμήματος ΠΦΚΑ της Γ.Γ.Κ.Α, Τις  διατάξεις  του  άρθρου 37 του Ν. 
4024/2011,   την  Εθνική Γενική Συλλογική  Σύμβαση Εργασίας ετών   2010-
2012, που αφορούν τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και την τήρηση 
της εργατικής νομοθεσίας από αυτές, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας  

6) Τις αριθ. αριθ.  27/9/11-10-2011 και 21/3/19-9-2011  αποφάσεις  Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ 
με τις οποίες  αποφασίστηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού φύλαξης του 
κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ  από τον ΟΑΕΕ, αντί του ΟΓΑ, 
που είχε αρχικά αποφασιστεί 

7) Την αριθ.19/1/22-11-11  (ΑΔΑ 45654691Ω3-ΧΣ9) απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΕ με την 
οποία  αποφασίστηκε  η  έγκριση   διενέργειας  Πρόχειρου  Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού  για  την  φύλαξη  του  κτιρίου  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας  του 
ΕΟΠΥΥ (Κηφισίας 39 Μαρούσι) , με την μορφή  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος,  για  χρονικό  διάστημα  εννέα  (9)  μηνών    με  προϋπολογισμό 
#60.000#€ πλέον ΦΠΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  σε 
ευρώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό για την Φύλαξη του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Κηφισίας 39, Μαρούσι), από δύο (2) φύλακες ανά βάρδια, για 
χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών,   με προϋπολογισμό #60.000#€ πλέον ΦΠΑ 
και  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  σε ευρώ και

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Εταιρίες  με  αντικείμενο  την  παροχή  υπηρεσιών  ασφαλείας  για  την  υποβολή  της 
προσφοράς τους  για την ανάδειξη αναδόχου. 
 

          ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ



ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

Γραφεία Ο.Α.Ε.Ε.
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 - 

ΑΘΗΝΑ
ημιώροφος

     19-12-2011  ΔΕΥΤΕΡΑ 10.30 Π.Μ.

Οι εταιρίες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παρόντα  Πρόχειρο Διαγωνισμό , 
θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά,  είτε ενώπιον της Επιτροπής του 
διαγωνισμού την ημέρα διενέργειάς του,  έως 10.00 π.μ.,   είτε στην Υπηρεσία μας 
(Τμήμα Στέγασης & Συντήρησης ΟΑΕΕ, Σατωβριάνδου 18, 4ος όροφος , γραφ. 403), 
την  προηγούμενη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  δηλ.  την 
Παρασκευή 16-12-2011, μέχρι ώρας 13:00 μ.μ

Η φύλαξη  θα  παρέχεται  όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδας (Δευτέρα  έως 
Κυριακή),  12  ώρες  ημερησίως  (από  8.00π.μ.  έως  20.00μ.μ.),  από  δύο  (2) 
φύλακες ανά βάρδια. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι  προσφορές  θα  περιέχουν  τρεις  (3)  επί  μέρους,  ανεξάρτητους,  σφραγισμένους 
φακέλους,  δηλαδή:  (τα  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής,  Φάκελος  Τεχνικής 
Προσφοράς, Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) 

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχουσες εταιρίες  υποχρεούνται να υποβάλλουν,  επί ποινή αποκλεισμού, 
μαζί με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τον  «Φάκελο Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής», σε ένα (1) πρωτότυπο, τα έξης :

Α) Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας, το ΦΕΚ της τελευταίας τροποποίησης   και 
το ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησής της.   
Β)  Επικυρωμένη  φωτοτυπία  ταυτότητας  ή  διαβατηρίου  του  νόμιμου 
εκπροσώπου  της  συμμετέχουσας  εταιρίας(  εφόσον  υποβάλλει  την  προσφορά  ο 
ίδιος).  Σε  περίπτωση  που  στον  διαγωνισμό  παρίσταται  εκπρόσωπός  του,  θα 
υποβληθεί    σχετικό  παραστατικό  εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση  με  θεώρηση 
γνησίου υπογραφής) και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου .
Γ)  Μία (1)  Υπεύθυνη δήλωση της  παρ.4 του άρθρου 8  του Ν.1599/1986 όπως 
εκάστοτε ισχύει  με θεώρηση γνησίου υπογραφής   ,  που θα υπογράφεται από τον   
νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας   στην οποία:
  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.



 Να δηλώνεται ότι,  μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση 1 του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ. 118/07,
-  δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 2 του εδαφ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις (πτώχευση, διαδικασία κήρυξης 
σε  πτώχευση,  αναγκαστική  διαχείριση,  υπό  διαδικασία  θέσης  σε  αναγκαστική 
διαχείριση)  
-  είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης 3, του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6του Π.Δ. 118/07
-  είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
-  δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 2 του εδαφ. γ της 
παρ.  2  του  άρθρου  6  του  Π.Δ.  118/07  καταστάσεις  (κοινή  εκκαθάριση  ,  υπό 
διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση)
 - Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί της λειτουργίας της επιχείρησής τους 
-  Ότι  δεν  έχει  αποκλειστεί  η  συμμετοχή  τους  σε  δημόσιο  διαγωνισμό  με 
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
- Ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας,  (άρθρ. 2 
Ν. 2518/97) και ότι το προσωπικό που χρησιμοποιούν διαθέτει  την απαιτούμενη 
άδεια εργασίας ( άρθρ. 3 Ν. 2518/97)
- Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι 
αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους 
-   Ότι  η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας 
Πρόσκλησης, και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
-  ότι  θα  αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα 
προσκόμιση των  δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/07 και 
σύμφωνα με τους όρου και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07. 

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα Τεχνικά   στοιχεία της προσφοράς,  επί ποινή απορρίψεως,  τοποθετούνται σε 
χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)

  Στο φάκελο « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή 
αποκλεισμού, τα εξής: 

Υποβολή καταλόγου των υπηρεσιών ασφαλείας (φυλάξεων) που έχουν αναληφθεί 
κατά την προηγούμενη τριετία (3ετια),  συνοδευόμενο  από πιστοποιητικά ορθής 
εκτέλεσης   των  σημαντικότερων  φυλάξεων  της  τελευταίας  τριετίας  (3ετίας).  Σε 
περίπτωση προηγούμενης συνεργασίας με τον ΟΑΕΕ, να προσκομιστεί  πρόσφατη 
βεβαίωση καλής συνεργασίας.  (έκδοσης 2011)



Περιγραφή  του  υπαλληλικού  προσωπικού  της  εταιρίας  (τελευταία  κατάσταση 
προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας) 
 
Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού  της επιχείρησης,  των μέσων εποπτείας του 
προσωπικού ασφαλείας 

Πιστοποιητικά  Ποιότητας:  -   διαχείρισης  ποιότητας  κατά  το  πρότυπο  ISO 
9001:2000  και διαχείρισης  υγείας  και  ασφάλειας  στην  εργασία   κατά  το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 1801-2002 ή άλλα ισοδύναμα 

Υπεύθυνη  Δήλωση  περί  του  συνολικού  ύψους  του  κύκλου  εργασιών  της 
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τη φύλαξη, 
κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα Οικονομικά  στοιχεία της προσφοράς,  επί ποινή απορρίψεως,  τοποθετούνται 
σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)

 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να συντάξουν την οικονομική 
τους  προσφορά σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 68 του Ν.  3863/10,   σε 
διαφορετική περίπτωση θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  θα  πρέπει  να  προσκομιστούν  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στα εδαφ α, β και γ  παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. Επιπλέον θα 
προσκομιστεί και η προβλεπόμενη από το άρθρ. 2 Ν. 2518/97 Άδεια Λειτουργίας για 
την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας   

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί η εταιρία της οποίας η προσφορά θα έχει την  χαμηλότερη 
τιμή  σε  ευρώ   και  εφόσον  αυτή  προσκομίσει  «εγκαίρως  και  προσηκόντως»  τα 
απαιτούμενα δικ/κα κατακύρωσης, που περιγράφονται ανωτέρω 



Η  παροχή  των  υπηρεσιών  φύλαξης  θα  ξεκινήσει  μετά  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανάθεσης  προς τον Ανάδοχο , ύστερα από συνεννόηση με τον 
Οργανισμό

Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς δεν δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε  τρόπο 
τον ΟΑΕΕ , ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου  μόνο με σχετική 
προς αυτόν επιστολή .    

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

& ΑΞΙΟΠ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
α.α.

                  ΧΡ. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
   

  Ακριβές αντίγραφο
           Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                                     ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
α.α

          ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
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