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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

για την ανάθεςη 

ΥΤΛΑΞΗ ΚΣΗΡΙΩΝ 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
Σο Σαμεύο Τγεύασ Προςωπικού Εθνικόσ Σρϊπεζασ (Σ.Τ.Π.Ε.Σ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύςςει 

διαγωνιςμό με κλειςτϋσ προςφορϋσ για την ανϊδειξη αναδόχου για τη φύλαξη των κτηρύων 

των εγκαταςτϊςεών του ςτην περιοχό Πεδύον Άρεωσ Αθόνα και ειδικότερα:  

 Για το κτόριο τησ Κλινικόσ, Θερειανού 4, ϋνασ εργαζόμενοσ αςφαλεύασ θα ελϋγχει και 

θα επιτηρεύ την εύςοδο – ϋξοδο και τουσ ορόφουσ τησ κλινικόσ επύ 24ωρου βϊςησ καθ’ 

όλη τη διϊρκεια του ϋτουσ. Επιπροςθϋτωσ, θα ελϋγχει ςε προκαθοριςμϋνα χρονικϊ 

διαςτόματα με πεζϋσ περιπολύεσ τα κτόρια: α) των ιατρεύων, Θερειανού 6, β) του 

Οδοντιατρικού, γ) των Πλυντηρύων και δ) τησ Λ. Αλεξϊνδρασ 21, όταν εύναι κλειςτϊ 

και δεν λειτουργούν, Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό 22:00-06:00 και όλη τη διϊρκεια του 

24ώρου για ϊββατο, Κυριακό και αργύεσ. 

 Για το κτόριο των ιατρεύων, Θερειανού 6, ϋνασ εργαζόμενοσ αςφαλεύασ θα ελϋγχει 

και θα επιτηρεύ την εύςοδο - ϋξοδο και τουσ ορόφουσ του κτηρύου για το διϊςτημα 

06:00-22:00, Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό. 

 Για περιπτώςεισ επιπρόςθετησ φύλαξησ του ςυγκροτόματοσ που τυχόν ζητηθούν 

από την Δ/νςη του «Τγεύασ Μϋλαθρον», η οικονομικό προςφορϊ που θα κατατεθεύ 

από τουσ διαγωνιζόμενουσ, πρϋπει να αναγρϊφει το κόςτοσ αποζημύωςησ ανϊ ώρα 

που θα καταβϊλει το Σαμεύο Τγεύασ, για καθημερινϋσ, αργύεσ και αββατοκύριακα. 

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
 

ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρϋπει να καταθϋςουν ϋγγραφεσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ ςτο Γραφεύο 

Πρωτοκόλλου Σ.Τ.Π.Ε.Σ., επύ τησ οδού οφοκλϋουσ 15, ςτον 1ο όροφο, ϋωσ την Παραςκευή 

20 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00. Μετϊ το πϋρασ τησ προθεςμύασ, οι προςφορϋσ δεν θα 

γύνονται δεκτϋσ. 
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ΠΡΟΥΟΡΕ 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Κυρύωσ 

φϊκελοσ», όπου αναγρϊφονται ευκρινώσ τα εξόσ ςτοιχεύα: 

 Προσ: ΣΤΠΕΣ  

 Προςφορϊ για: «Παροχό υπηρεςιών φύλαξησ των εγκαταςτϊςεων ςτην περιοχό 

Πεδύον Άρεωσ, Αθόνα.» 

 Η ημερομηνύα διενϋργειασ του Διαγωνιςμού. 

 Σα ςτοιχεύα του αποςτολϋα. 

 

Μϋςα ςτον κυρύωσ φϊκελο τησ προςφορϊσ τοποθετούνται όλα τα ςχετικϊ με την προςφορϊ 
ςτοιχεύα ωσ εξόσ: 
 

1. Υϊκελοσ ςφραγιςμϋνοσ με την ϋνδειξη “Δικαιολογητικά υμμετοχήσ”, μϋςα ςτον 
οπούο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ.  
 

2. Υϊκελοσ ςφραγιςμϋνοσ με την ϋνδειξη “Σεχνική προςφορά”, μϋςα ςτον οπούο 
τοποθετεύται η Σεχνικό Προςφορϊ. 
 

3. Υϊκελοσ ςφραγιςμϋνοσ με την ϋνδειξη “Οικονομική προςφορά”, μϋςα ςτον οπούο 
τοποθετεύται η Οικονομικό Προςφορϊ. 

 
Και οι τρεισ φϊκελοι θα φϋρουν τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φϊκελου. ε περύπτωςη που τα 

τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ δεν εύναι δυνατόν, λόγω του μεγϊλου όγκου, να 

τοποθετηθούν ςτον κυρύωσ φϊκελο, τότε αυτϊ ςυςκευϊζονται ιδιαύτερα και ακολουθούν 

τον κυρύωσ φϊκελο με την ϋνδειξη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ και τισ λοιπϋσ ενδεύξεισ του 

κυρύωσ φακϋλου.  

Οι προςφορϋσ δεν πρϋπει να ϋχουν ςβηςύματα, προςθόκεσ, διορθώςεισ. Εϊν υπϊρχει ςτην 

προςφορϊ οποιαδόποτε διόρθωςη, αυτό πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνη και 

μονογραμμϋνη από τον προςφϋροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποςφρϊγιςησ των 

προςφορών πρϋπει κατϊ τον ϋλεγχο να καθαρογρϊψει την τυχόν διόρθωςη και να 

μονογρϊψει και να ςφραγύςει αυτόν.  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτον διαγωνιςμό, υποβϊλλουν μαζύ με την προςφορϊ τουσ τα εξόσ 
δικαιολογητικϊ: 

 
1.  Οι Έλληνεσ πολίτεσ: 
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1.1 Απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου, από το οπούο να 
προκύπτει ότι δεν ϋχουν καταδικαςτεύ για αδύκημα ςχετικό με την ϊςκηςη τησ 
επαγγελματικόσ τουσ δραςτηριότητασ. 

1.2 Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ ϋκδοςησ του τελευταύου 
εξαμόνου από το οπούο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, εκκαθϊριςη, 
αναγκαςτικό διαχεύριςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό ϊλλη ανϊλογη κατϊςταςη και 
επύςησ ότι δεν τελούν υπό διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη ό ϋκδοςησ απόφαςησ 
αναγκαςτικόσ εκκαθϊριςησ ό αναγκαςτικόσ διαχεύριςησ ό πτωχευτικού ςυμβιβαςμού 
ό υπό ϊλλη ανϊλογη διαδικαςύα.  

1.3 Πιςτοποιητικό που εκδύδεται από αρμόδια κατϊ περύπτωςη Αρχό, από το οπούο να 
προκύπτει ότι εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ που αφορούν ςτισ 
ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ τουσ κατϊ 
την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού. ε περύπτωςη εγκατϊςταςόσ τουσ ςτην 
αλλοδαπό τα δικαιολογητικϊ των παραπϊνω εδαφύων (2) και (3) εκδύδονται με βϊςη 
την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνοι, από την οπούα και 
εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό 

1.4 Πιςτοποιητικό του οικεύου Επιμελητηρύου, με το οπούο θα πιςτοποιεύται η εγγραφό 
τουσ ςε αυτό και το ειδικό επϊγγελμϊ τουσ, που θα ϋχει εκδοθεύ το πολύ ϋξι (6) μόνεσ 
πριν την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού.  

1.5 Ειδικό ϊδεια λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ § 1 του Ν. 
2518/1997 “Προώποθϋςεισ λειτουργύασ ιδιωτικών επιχειρόςεων παροχόσ υπηρεςιών 
αςφϊλειασ. Προςόντα και υποχρεώςεισ του προςωπικού αυτού και ϊλλεσ διατϊξεισ”, 
όπωσ τροποποιόθηκε και ςυμπληρώθηκε με τον νόμο 3707/08.  

1.6  Έγκριςη του ςχεδύου τολόσ, ςύμφωνα με τον Νόμο. 

1.7 Άδεια εργαςύασ του προςωπικού που θα παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του ςτο Σ.Τ.Π.Ε.Σ. 

1.8 Ο ςυμμετϋχων πρϋπει να προςφϋρει όλεσ τισ ζητούμενεσ υπηρεςύεσ τησ προκόρυξησ 
και να το δηλώνει επύςημα. 

1.9 Εν ιςχύ Αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο Αςτικόσ Ευθύνησ. 

1.10 Σο ΥΕΚ ςύςταςησ τησ εταιρεύασ  

1.11 Τπεύθυνεσ δηλώςεισ του Ν. 1599/86: 
 
 Ότι ο προςφϋρων αποδϋχεται πλόρωσ και ανεπιφύλακτα όλουσ τουσ όρουσ τησ 

διακόρυξησ. 
 Η προςφορϊ εύναι απόλυτα ςαφόσ ςτην Ελληνικό γλώςςα και ιςχύει για πϋντε (5) 

μόνεσ από την ημϋρα του διαγωνιςμού. 
 

2. Αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα: 

2.1  Απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό ιςοδύναμου εγγρϊφου αρμόδιασ διοικητικόσ ό 
δικαςτικόσ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ, ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου, 
από το οπούο να προκύπτει ότι δεν ϋχουν καταδικαςτεύ για αδύκημα ςχετικό με την 
ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ τουσ δραςτηριότητασ. 
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2.2  Πιςτοποιητικό τησ κατϊ περύπτωςη αρμόδιασ διοικητικόσ ό δικαςτικόσ αρχόσ τησ 
χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ, από το οπούο να προκύπτει ότι δεν ςυντρϋχουν οι υπ’ 
αριθμόν  1.2 και 1.3 περιπτώςεισ (παρϊγραφοσ για Έλληνεσ πολύτεσ).  

2.3 Πιςτοποιητικό τησ κατϊ περύπτωςη αρμόδιασ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ, 
περύ εγγραφόσ τουσ ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου ό ςε ιςοδύναμεσ 
διεπαγγελματικϋσ οργανώςεισ.  

3. Νομικά πρόςωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

 Όλα τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ των παραγρϊφων 1 και 2 την προκειμϋνη 

περύπτωςη το απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό το ιςοδύναμο ϋγγραφο θα αφορϊ 

ςτον διαχειριςτό ό τον υπεύθυνο του Νομικού Προςώπου. 

4. Οι ςυνεταιριςμοί: 

 Όλα τα δικαιολογητικϊ των περιπτώςεων 1 και 3.  

 Βεβαύωςη εποπτεύουςασ αρχόσ ότι λειτουργεύ νόμιμα ο ςυνεταιριςμόσ. 

5. Οι ενώςεισ παρεχόντων υπηρεςίεσ που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ: 

 Σα παραπϊνω κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ για κϊθε προμηθευτό που 

ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη.  

 Η προςφορϊ τουσ υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ προμηθευτϋσ που 

αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτημϋνο με 

ςυμβολαιογραφικό πρϊξη. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να αναγρϊφεται 

ποςότητα του υλικού ό το μϋροσ αυτού που αντιςτοιχεύ ςτον καθϋνα ςτο ςύνολο τησ 

προςφορϊσ.  

 Με την υποβολό τησ προςφορϊσ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ ευθύνεται εισ ολόκληρο. ε 

περύπτωςη κατακύρωςησ ό ανϊθεςησ τησ προμόθειασ, η ευθύνη αυτό εξακολουθεύ 

μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.  

 ε περύπτωςη που εξαιτύασ ανικανότητασ για οποιονδόποτε λόγο ό ανωτϋρασ βύασ, 

μϋλοσ τησ ϋνωςησ δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ τησ ϋνωςησ κατϊ 

τον χρόνο αξιολόγηςησ των προςφορών, τα υπόλοιπα μϋλη ςυνεχύζουν να ϋχουν την 

ευθύνη ολόκληρησ τησ κοινόσ προςφορϊσ με την ύδια τιμό.  

 Εϊν η παραπϊνω ανικανότητα προκύψει κατϊ τον χρόνο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, τα 

υπόλοιπα μϋλη ςυνεχύζουν να ϋχουν την ευθύνη τησ ολοκλόρωςησ αυτόσ με την ύδια 

τιμό και τουσ ύδιουσ όρουσ.  

 Σα υπόλοιπα μϋλη τησ ϋνωςησ και ςτισ δύο περιπτώςεισ μπορούν να προτεύνουν 

αντικατϊςταςη.  

 Η αντικατϊςταςη μπορεύ να εγκριθεύ με απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου, μετϊ 

από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου.  

 

Αν ςε κϊποια χώρα δεν εκδύδονται τα παραπϊνω ϋγγραφα ό δεν καλύπτουν τισ παραπϊνω 

περιπτώςεισ, μπορούν να αντικαταςταθούν από υπεύθυνη δόλωςη του παρϋχοντοσ 

υπηρεςύεσ που γύνεται ενώπιον δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ ό ςυμβολαιογρϊφου. 
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Σα ϋγγραφα που κατατύθενται από αλλοδαπούσ, φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα θα εύναι νομύμωσ 

μεταφραςμϋνα ςτην Ελληνικό γλώςςα.  

Όλα τα πιςτοποιητικϊ ςυμμετοχόσ υποβϊλλονται ςε πρωτότυπα ό επικυρωμϋνα αντύγραφα. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Όλα τα οικονομικϊ  ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ (ςε δύο αντύγραφα) τοποθετούνται ςε φϊκελο. 

 Η προςφορϊ πρϋπει να ϋχει χρονικό ιςχύ πϋντε (5) μηνών από την ημερομηνύα του 
διαγωνιςμού.  

 Η προςφερόμενη τιμό θα εύναι μηνιαύα. Θα αφορϊ καθαρό ποςό, πλϋον ΥΠΑ. 

 Η τιμό προςφορϊσ εύναι δεςμευτικό για όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και τησ 

παρϊταςησ αυτόσ. 

 Αποκλεύεται αναθεώρηςη τιμόσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ. 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

1. Πλόρη ςτοιχεύα για την παρουςύαςη τησ φυςιογνωμύασ του ςυμμετϋχοντοσ ςτον 

Διαγωνιςμό με τισ δραςτηριότητεσ του. 

2. Πελατολόγιο που αποδεικνύεται από ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ. 

3. Περιγραφό του τρόπου με τον οπούο προτύθεται να αντιμετωπύςει το ϋργο. 

4. Πληροφορύεσ για την τεχνικό υποδομό του. 

5. Να κατατεθεύ πλϊνο ςε μηνιαύα βϊςη με ςυγκεκριμϋνο αριθμό εφόδων που θα 

γύνονται ςτουσ χώρουσ του Σ.Τ.Π.Ε.Σ. από τον επόπτη αςφαλεύασ τησ εταιρεύασ. 

 

Κατακύρωςη  

 Για την κατακύρωςη των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού θα λαμβϊνεται υπόψη 
και η προηγούμενη ςυμβατικό ςυμπεριφορϊ κϊθε προμηθευτό. 
 

 Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ με τον ανϊδοχο που θα επιλεγεύ θα εύναι ενόσ (1) ϋτουσ με 
δυνατότητα παρϊταςησ αυτόσ, εκ μϋρουσ του Σ.Τ.Π.Ε.Σ., για ϊλλο ϋνα (1) ϋτοσ.  

 
 Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να καταθϋςει κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ εγγυητικό 

επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ ύςη με το 10% του προώπολογιζόμενου ςυμβατικού 

τιμόματοσ. 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΥΤΛΑΞΗ 

Σο προςωπικό τησ εταιρεύασ θα πρϋπει να εύναι: 

 Άριςτα εκπαιδευμϋνο και ικανό. 

 Κϊτοχοσ απαιτούμενησ ϊδειασ εργαςύασ.  
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 Μόνιμο και όχι ευκαιριακό. 

 ωματικϊ αρτιμελϋσ. 

Και να διαθϋτει: 

 Άδεια εργαςύασ από την Ελληνικό Αςτυνομύα. 

 Λευκό ποινικό μητρώο. 

 Κανονικό αναλογύα ύψουσ – βϊρουσ. 

 ωματικό αρτιμϋλεια.  

 τολό με διακριτικϊ, καθαρό και ςιδερωμϋνη, ο ύδιοσ να εύναι καθαρόσ και 

ευπρεπόσ. Θα φϋρει ωσ εξοπλιςμό αςύρματη ςυςκευό επικοινωνύασ ό κινητό 

τηλϋφωνο, φακό, ςφυρύχτρα. 

 Ευγενικό ςυμπεριφορϊ. 

 

Καθήκοντα προςωπικού  

Σο προςωπικό θα πρϋπει να: 

 Προςϋρχεται ςτην εργαςύα του 10 λεπτϊ νωρύτερα του ωραρύου του για ενημϋρωςη. 

 Ενεργεύ πλόρη ϋλεγχο του κτηρύου και των εγκαταςτϊςεων. 

 Ελϋγχει την καλό λειτουργύα των ςυςτημϊτων αςφαλεύασ. 

 Ελϋγχει την καλό λειτουργύα των θυρών, παραθύρων και εξόδων κινδύνου από τισ 

οπούεσ κρατϊ τα κλειδιϊ. 

 Εκτελεύ περιπολύεσ ςτουσ χώρουσ. 

 Παρϋχει πληροφορύεσ ςτουσ ειςερχόμενουσ. 

 Ελϋγχει τουσ ειςερχόμενουσ ςτον χώρο. 

 Ελϋγχει τισ αποςκευϋσ (όταν δοθεύ εντολό). 

 Απομακρύνει ταραχοποιούσ. 

 Απαγορεύει την εύςοδο ςε επαύτεσ, πλανόδιουσ πωλητϋσ. 

 Ενεργεύ και εξωτερικό ϋλεγχο των κτιρύων.  

 Σηρεύ την τϊξη. 

 Διαπιςτώνει την ύπαρξη προβλημϊτων και επεμβαύνει ϊμεςα. 

 Ελϋγχει τουσ χώρουσ μετϊ την απομϊκρυνςη των επιςκεπτών. 

 Ελϋγχει τουσ χώρουσ μετϊ την απομϊκρυνςη των εργαζομϋνων. 

 Απαντϊ ςτα τηλεφωνόματα του τηλεφωνικού κϋντρου από 23:00 ϋωσ 07:00 και 

ενημερώνει την εφημερεύουςα. 
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 ε περύπτωςη ϋκτακτησ μεγϊλησ βλϊβησ και εφόςον εύναι αδύνατη η αποκατϊςταςη 

αυτόσ, ειδοποιεύ τόςο τον Κεντρικό ταθμό, όςο και τουσ αρμόδιουσ εργαζόμενουσ 

που του ϋχουν υποδειχθεύ, καθώσ και την αρμόδια δημόςια αρχό εφόςον αυτό κριθεύ 

ςκόπιμο (π.χ. Πυροςβεςτικό, Αςτυνομύα).  

 

Αρμόδιοσ για τυχόν απορύεσ ό διευκρινύςεισ ό για την επύςκεψη των χώρων, εύναι ο κ. Ηλύασ 

Παπαςταμϊτησ, τ: 210. 33 49 464. 

 
 

 ΣΑΜΕΙΟ  ΤΓΕΙΑ  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  ΕΘΝΙΚΗ  ΣΡΑΠΕΖΑ 

 

 


