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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A. E.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Ε∆ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52
ΑΦΜ: 099939745
∆.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:
214-4141369 & 214-4141138
FAX: 210-3223935

Αριθ. Πρωτ. : 20005
Ηµεροµηνία: 21/11/2018
Αρµόδια : Π. Μ̟ουρνά
Τηλέφωνο : 214 414 12 26

ΘΕΜΑ: Συνο̟τικός διαγωνισµός Τ∆-185/18 για την συντήρηση του συστήµατος
διαχείρισης χώρου στάθµευσης των Σταθµών Κεραµεικού και Αγίας Μαρίνας της
γραµµής 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (CPV. 50324100-3)
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) MR- 142236, 142237
2) Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης Α∆Α:
ΨΠ0ΦΟΡΛΟ-4ΙΛ/16.11.2018,6ΜΡΦ465ΧΘΞ-ΙΛΠ/16.11.2018,
ΨΕΨΣΟΡΛΟ-ΓΘΦ/16.11.2018,67ΖΖ465ΧΘΞ-612/16.11.2018
Προϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη : ∆εκατέσσερις χιλιάδες ε̟τακόσια ̟ενήντα ε̟τά Ευρώ
(14.757,00€) ̟λέον Φ.Π.Α. για την αρχική διάρκεια της σύµβασης. ∆εκατέσσερις χιλιάδες
ε̟τακόσια ̟ενήντα ε̟τά Ευρώ (14.757,00€) ̟λέον Φ.Π.Α. για την ̟αράταση της
σύµβασης.
Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ ̟ροκηρύσσει συνο̟τικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες
̟ροσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης
̟ροσφορά βάσει τιµής, για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών συντήρησης (̟ρολη̟τικής και
διορθωτικής) και τεχνικής υ̟οστήριξης του συστήµατος διαχείρισης χώρου στάθµευσης
αυτοκινήτων των Σταθµών Κεραµεικού και Αγίας Μαρίνας της γραµµής 3 της ΣΤΑΣΥ
Α.Ε.
Οι υ̟ηρεσίες έχουν συµ̟εριληφθεί στον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της ΣΤΑΣΥ και η
σύµβαση ̟ου θα ανατεθεί στον Ανάδοχο θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό τις διαθέσιµες
̟ιστώσεις της ΣΤΑΣΥ, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να
̟αρατείνει την αρχική διάρκεια της σύµβασης έως ένα (1) ε̟ι̟λέον έτος. Ο διαγωνισµός
̟ροκηρύσσεται και διεξάγεται σύµφωνα µε το ν. 4412/2016.
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Η ̟ροσφορά θα είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές ̟ου ̟εριγράφονται
στο συνηµµένο τεύχος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ µε τίτλο «Τεχνικές ̟ροδιαγραφές».
Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µετά α̟ό
α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου, να ̟ροβεί σε µείωση του αντικειµένου της σύµβασης, η
αντίστοιχη αξία του ο̟οίου δεν θα υ̟ερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύµβασης.
Προκειµένου να ε̟ιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή διαθεσιµότητα, αξιο̟ιστία, ασφάλεια
και ̟οιότητα της λειτουργίας του συστήµατος, διενεργείται ο εν λόγω διαγωνισµός το
αντικείµενο του ο̟οίου αφορά την ανάληψη ολοκληρωµένης συντήρησης και τεχνικής
υ̟οστήριξης του συστήµατος διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου στάθµευσης
αυτοκινήτων των Σταθµών Κεραµεικού και Αγίας Μαρίνας, σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές ̟ου ̟εριγράφονται στο συνηµµένο Τεύχος.
Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες συντήρησης και υ̟οστήριξης συνο̟τικά είναι οι εξής:
•

Προλη̟τική Προγραµµατισµένη Συντήρηση

•

∆ιορθωτική Συντήρηση και Τεχνική Υ̟οστήριξη

∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή ̟ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ̟ηρεσιών ή η
υ̟οβολή εναλλακτικής ̟ροσφοράς για τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες. Η υ̟οβολή µιας µόνο
̟ροσφοράς δεν κωλύει την ̟ρόοδο της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση
της σύµβασης.
Η ̟αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά: 1) στον ιστότο̟ο του ̟ρογράµµατος
∆ιαύγεια 2) στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ www.stasy.gr 3) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). Ηλεκτρονικά θα αναρτούνται ο̟οιεσδή̟οτε
τυχόν ενηµερωτικές ε̟ιστολές, βελτιώσεις, συµ̟ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ̟ου αφορούν
τον συγκεκριµένο διαγωνισµό.
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως ̟αρέχονται καθηµερινά σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες
α̟ό τον κ. Ιωάννη Πα̟αγεωργίου στα τηλ.: 214 – 4146996 & 6985067323.
1. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α ή
συνεταιρισµοί ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών ̟ροσώ̟ων, ̟ου ασχολούνται και
λειτουργούν νόµιµα, µε δραστηριότητες σχετικές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, και
̟ου είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος – µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή
β) κράτος – µέλος της Συµφωνίας του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ̟ερί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο βαθµό ̟ου η α̟ό ανάθεση σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα
̟αραρτήµατα 1,2,4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ευρω̟αϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ∆Σ ή
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δ) τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις και έχουν συνάψει διµερή
ή ̟ολυµερή συµφωνία µε την ΕΕ.
Ε̟ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ̟ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε
µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο̟ραξίας/σύµ̟ραξης.
Οι ενώσεις δεν α̟αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ̟ροκειµένου να
υ̟οβάλουν ̟ροσφορά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά̟οια α̟ό αυτές, η
Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης να συσταθεί
Κοινο̟ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο̟ραξίας ευθύνονται
έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την
εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου.
2. Υ̟οβολή Προσφοράς
Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την 4η ∆εκεµβρίου
2018 και ώρα 10:00 στο Γραφείο της Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67,
Αθήνα.
Στο φάκελο της ̟ροσφοράς θα αναγράφεται :
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ∆-185/18
Παροχή υ̟ηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υ̟οστήριξης του συστήµατος
διαχείρισης χώρου στάθµευσης των Σταθµών Κεραµεικού και Αγίας Μαρίνας της
γραµµής 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Προς:
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αθηνάς 67
Τ.Κ. 105 52 Αθήνα
Υ̟όψη: Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σηµειώνουµε:
1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ̟ροσφορές ̟ου θα σταλούν
ταχυδροµικά, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές θα έχουν ̟αραληφθεί α̟οδεδειγµένα ̟ριν
την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα.
2. Οι ̟ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες.
3. Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί δηµόσια την 4η ∆εκεµβρίου 2018
και ώρα 10:30, στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα - αίθουσα «Αθηνά», 2ος
όροφος α̟ό την ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού.
Τ∆-185/18
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Η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α̟οσφράγισης των
̟ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζεται ανωτέρω.
Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται εκ̟ρόθεσµα α̟ορρί̟τονται ως µη κανονικές και
ε̟ιστρέφονται χωρίς να α̟οσφραγισθούν.
Η α̟οσφράγιση διενεργείται δηµόσια, ̟αρουσία των ̟ροσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκ̟ροσώ̟ων τους, οι ο̟οίοι λαµβάνουν γνώση των λοι̟ών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων ̟ου υ̟οβλήθηκαν α̟ό αυτούς. Οι
̟αριστάµενοι στην διαδικασία ε̟ιδεικνύουν αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο ταυτο̟οίησης και ̟αραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης.
Η διαδικασία ̟ου ακολουθείται είναι η εξής :
Μονογράφεται και α̟οσφραγίζεται ο φάκελος ̟ροσφοράς, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει τα
νοµιµο̟οιητικά έγγραφα και ̟ιστο̟οιητικά, την ̟εριγραφή της ε̟ιχείρησης και την
οικονοµική ̟ροσφορά, µονογράφονται δε και σφραγίζονται α̟ό το αρµόδιο όργανο
όλα τα δικαιολογητικά ̟ου υ̟οβάλλονται ανά φύλλο.
Οι φάκελοι ̟ροσφορών των διαγωνιζοµένων, θα ελεγχθούν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
∆ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση.
Η διαδικασία ̟ου ακολουθείται κατά τον έλεγχο είναι η εξής:
Η ε̟ιτρο̟ή καταχωρεί όσους υ̟έβαλαν ̟ροσφορές, τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου των
δικαιολογητικών και την κατάταξη βάσει των οικονοµικών ̟ροσφορών σε ̟ρακτικό και
γνωµοδοτεί για τον ̟ροσωρινό ανάδοχο. Το ̟ρακτικό υ̟ογράφεται α̟ό τα µέλη της
ε̟ιτρο̟ής.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροκύψουν ισότιµες ̟ροσφορές, η ΣΤΑΣΥ ε̟ιλέγει τον ̟ροσωρινό
ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες
̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία των
οικονοµικών φορέων ̟ου έχουν ̟ροσφέρει την ίδια τιµή και το α̟οτέλεσµα
καταγράφεται στο ̟ρακτικό.
Το ̟ρακτικό µε το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού ε̟ικυρώνεται σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 5 «Κατακύρωση διαγωνισµού» του ̟αρόντος.
Συµ̟λήρωση - Α̟οσαφήνιση Πληροφοριών & ∆ικαιολογητικών
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ̟ροσφορών, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. µ̟ορεί να καλεί
εγγράφως τους ̟ροσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµ̟ληρώνουν τα έγγραφα ή
τα δικαιολογητικά ̟ου έχουν υ̟οβάλει, µέσα σε εύλογη ̟ροθεσµία, η ο̟οία δεν
µ̟ορεί να είναι µικρότερη α̟ό ε̟τά (7) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης
σε αυτούς της σχετικής ̟ρόσκλησης. Ο̟οιαδή̟οτε διευκρίνιση ή συµ̟λήρωση
υ̟οβάλλεται α̟ό τους ̟ροσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
δεν λαµβάνεται υ̟όψη.
2. Η ̟ιο ̟άνω διευκρίνιση ή η συµ̟λήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, ε̟ουσιώδεις
̟ληµµέλειες ή ̟ρόδηλα τυ̟ικά σφάλµατα ̟ου ε̟ιδέχονται διόρθωση ή
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συµ̟λήρωση, ό̟ως ιδίως ̟αράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση,
ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υ̟οφακέλων των
̟ροσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές α̟οκλίσεις των
εγγράφων της ̟ροσφοράς α̟ό την ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, ̟ου δεν ε̟ιφέρουν έννοµες συνέ̟ειες ως ̟ρος το ̟εριεχόµενό
τους, ελλείψεις ως ̟ρος τα νοµιµο̟οιητικά στοιχεία, ̟ληµµελή σήµανση
αντιγράφων ̟ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) και µεταφράσεων και λοι̟ών ̟ιστο̟οιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφορο̟οίηση της δοµής των εγγράφων της ̟ροσφοράς α̟ό τα υ̟οδείγµατα ̟ου
θεσ̟ίζονται µε το νόµο, τις κανονιστικές ̟ράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η
συµ̟λήρωση ή η διευκρίνιση κατά το ̟ρώτο εδάφιο δεν ε̟ιτρέ̟εται να έχει ως
συνέ̟εια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υ̟οβολή εγγράφων σε συµµόρφωση των
όρων της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµ̟λήρωση, ακόµη και µε νέα
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών ̟ου έχουν ήδη υ̟οβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συµ̟λήρωση της ̟αραγράφου 1 δεν ̟ρέ̟ει να εισάγει
διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέ̟εια
ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης
της σύµβασης.
4. Ο αναθέτων φορέας µ̟ορεί να καλεί εγγράφως τους ̟ροσφέροντες να
διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη ̟ροθεσµία η ο̟οία δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη
α̟ό ε̟τά (7) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της σχετικής ̟ρόκλησης, το
̟εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής ̟ροσφοράς ̟ου έχουν υ̟οβάλει, αν
̟εριέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, ε̟ουσιώδεις ̟αραλείψεις ή
̟ρόδηλα τυ̟ικά ή υ̟ολογιστικά σφάλµατα ̟ου ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι
µ̟ορεί να θερα̟ευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν ̟ρέ̟ει να έχει ως α̟οτέλεσµα την
ουσιώδη αλλοίωση της ̟ροσφοράς και δεν ̟ρέ̟ει να ̟ροσδίδει αθέµιτο
ανταγωνιστικό ̟λεονέκτηµα της συγκεκριµένης ̟ροσφοράς σε σχέση µε τις λοι̟ές.
Η ̟αροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον ̟ροσφέροντα, σύµφωνα µε τις
̟αραγράφους 1 έως 4, είναι υ̟οχρεωτική για τον αναθέτοντα φορέα, εάν ε̟ίκειται
α̟οκλεισµός του ̟ροσφέροντα ή υ̟οψηφίου α̟ό τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της ̟ροσφοράς.
3. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς
3.1. Νοµιµο̟οιητικά έγγραφα
Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα ̟αρακάτω έγγραφα,
τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν σε ̟ρωτότυ̟α ή σε ευκρινή αντίγραφα:
α) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό Αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι είναι
ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και το ο̟οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
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β) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι είναι
ενήµεροι ως ̟ρος τις φορολογικές τους υ̟οχρεώσεις, το ο̟οίο να είναι σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
γ) Πιστο̟οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α̟ό το οικείο Ε̟ιµελητήριο µε το ο̟οίο
θα ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους, ή βεβαίωση
άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου.
δ) Ε̟ίσηµο αντίγραφο της α̟όφασης µε την ο̟οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό̟ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α̟ό
το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την εταιρία ή ̟ιστο̟οιητικό
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει το εν ενεργεία ∆.Σ.
και το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την εταιρεία.
ε) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις και ̟ιστο̟οιητικό ̟ερί καταστατικών
τρο̟ο̟οιήσεων α̟ό την αρµόδια αρχή.
στ) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο
του διαγωνιζοµένου, στην ο̟οία θα δηλώνεται :
• ότι έχει µελετήσει λε̟τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των
στοιχείων της ̟αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ̟ου αφορούν το έργο
(τό̟ος έργου, συνθήκες ̟ροσ̟έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ̟.) µετά α̟ό
λε̟τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ̟ό τους όρους του
∆ιαγωνισµού αυτού.
• ότι τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία και ̟ληροφορίες ̟ου υ̟οβάλλει µε την ̟ροσφορά του
είναι ακριβή,
• ότι έχει µελετήσει ε̟ακριβώς του όρους του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού και τα Τεύχη
αυτού και τους α̟οδέχεται.
• Κατά την σύνταξη της ̟ροσφοράς και κατά την εκτέλεση της ̟αρούσας σύµβασης, θα
τηρεί τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της ̟εριβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, των νόµιµων α̟οδοχών ̟ου έχουν
θεσ̟ίθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες
α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος B' του Ν.4412/2016.
• Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί τις διατάξεις τις
νοµοθεσίας ̟ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ̟ρόληψης του
ε̟αγγελµατικού κινδύνου. Η αθέτηση της υ̟οχρέωσης της ανωτέρω ̟αραγράφου
συνιστά σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα.
• Ότι δεν έχουν α̟οκλειστεί α̟ό ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ή σε
κάθε ̟ερί̟τωση έχει ̟αρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της χρονικής ̟εριόδου ισχύος του
α̟οκλεισµού.
ζ) Πιστο̟οιητικό της ̟αρ. 2γ του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, α̟ό τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Ε̟ιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, α̟ό το
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ο̟οίο να ̟ροκύ̟τουν οι ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου ̟ου έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν την ηµεροµηνία λήξης της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Σύµφωνα µε το µε αρ. ̟ρωτ.
ΕΞ-184471-2018/10001/31-5-2018 έγγραφο του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Σώµα Ε̟ιθεώρησης Εργασίας – Γραφείο
ειδικού Γραµµατέα, α̟ό 25-5-2018 έχει ενεργο̟οιηθεί στη ̟ύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr)
η ηλεκτρονική υ̟ηρεσία υ̟οβολής αίτησης και αυτοµατο̟οιηµένης α̟άντησης σχετικά
µε τη χορήγηση του ̟ιστο̟οιητικού της ̟αρ. 2γ, του άρθρου 73, Ν. 4412/2016 κατά τα
ειδικότερα αναφερόµενα στο έγγραφο αυτό.
∆ιευκρινίζεται, ότι α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης ή και ανάθεσης σύµβασης
θα α̟οκλείεται ο̟οιοσδή̟οτε οικονοµικός φορέας, εάν έχουν ε̟ιβληθεί σε βάρος του,
µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας
υ̟οβολής της ̟ροσφοράς,
αα) τρεις (3) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υ̟ουργική α̟όφαση 2063/∆1632/2011 (Β’ 266), ό̟ως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «̟ολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν
αθροιστικά α̟ό τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά α̟ό δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι ανωτέρω αα και ββ κυρώσεις ̟ρέ̟ει να έχουν α̟οκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το εν λόγω ̟ιστο̟οιητικό δεν εκδίδεται α̟ό τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Ε̟ιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων θα
̟ροσκοµίσει ένορκη βεβαίωση µε ηµεροµηνία έκδοσης την ̟αραµονή της ηµεροµηνίας
λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς στην ο̟οία ε̟ι ̟οινή α̟οκλεισµού θα
δηλώνεται ότι :
• ότι δεν έχει ε̟ιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς ή αίτησης συµµετοχής:
αα) τρεις (3) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος
Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου χαρακτηρίζονται,
σύµφωνα µε την υ̟ουργική α̟όφαση 2063/∆1632/2011 (Β` 266), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «̟ολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά α̟ό τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά α̟ό δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υ̟ό αα` και ββ` κυρώσεις έχουν/δεν έχουν α̟οκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ.».
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3.2 Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα:
Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για τους συµµετέχοντες είναι να έχουν εκτελέσει α̟ό την
01.01.2015 και µετά, µία (1) τουλάχιστον σύµβαση ̟αρόµοιου αντικειµένου διάρκειας
ενός έτους µε ετήσιο συµβατικό τίµηµα το ̟οσό των δέκα ̟έντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00
€) άνευ ΦΠΑ ή συµβάσεις ̟αρόµοιου αντικειµένου, τουλάχιστον τρίµηνης διάρκειας των
ο̟οίων το άθροισµα των συµβατικών τιµηµάτων να είναι τουλάχιστον 15.000,00 €, ενώ η
κάθε µία ξεχωριστά να έχει συµβατικό τίµηµα τουλάχιστον 5.000,00 €, άνευ ΦΠΑ.
Σε ό,τι αφορά την έναρξη των συµβάσεων µετά την 01.01.2015, λαµβάνονται υ̟όψη και
αξιολογούνται και συµβάσεις ̟ου έχουν υ̟ογραφεί ̟ρογενέστερα της 01.01.2015, ωστόσο
κατό̟ιν συνεχών ̟αρατάσεων τους η διάρκεια ισχύος τους συνεχίζει µετά την 01.01.2015
και στο χρονικό διάστηµα α̟ό 01.01.2015 έως την ηµεροµηνία υ̟οβολής των
̟ροσφορών, το συµβατικό τους τίµηµα καλύ̟τει τα ως άνω χρηµατικά όρια.
Ως συµβάσεις ̟αροµοίου αντικειµένου νοούνται οι συµβάσεις ̟ου αφορούν την ̟αροχή
υ̟ηρεσιών συντήρησης, ε̟ισκευής ̟ροϊόντων και συστηµάτων σε µηχανήµατα
̟ληρωµής αντιτίµου στάθµευσης και ελέγχου εισόδου/εξόδου σε εγκαταστάσεις
στάθµευσης οχηµάτων κλ̟.
Οι διαγωνιζόµενοι ̟ρος α̟όδειξη των ανωτέρω θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν :
α) ΠΙΝΑΚΑ στον ο̟οίο θα αναγράφονται:
• Το όνοµα του ̟ελάτη
• Το όνοµα και τηλέφωνο του ̟ροσώ̟ου ε̟ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ ε̟ιφυλάσσεται,
εάν το ε̟ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε̟αλήθευσης των στοιχείων ̟ου
θα υ̟οβληθούν)
• Το είδος και το µέγεθος των εγκαταστάσεων ̟ου αφορούν αυτές οι συµβάσεις,
• Την αξία των συµβάσεων
• Τη διάρκεια των συµβάσεων (ηµεροµηνία έναρξης – ηµεροµηνία λήξης)
• Σε ̟ερί̟τωση κοινο̟ρακτικής εκτέλεσης µε άλλες ε̟ιχειρήσεις θα αναφέρεται και
το ̟οσοστό συµµετοχής στην Κοινο̟ραξία ή την Ένωση, καθώς και το
συγκεκριµένο αντικείµενο αυτής της συµµετοχής.
β) Βεβαίωση του ̟ελάτη για την καλή εκτέλεση της σύµβασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ̟ερί̟τωση, ̟ου στη σύµβαση, ̟ου ε̟ικαλείται ο διαγωνιζόµενος για
την α̟όδειξη της εµ̟ειρίας του, συµµετείχε σε κοινο̟ραξία, θα ̟ρέ̟ει η ζητούµενη α̟ό
τη διακήρυξη εµ̟ειρία να καλύ̟τεται α̟ό το ̟οσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου
στη κοινο̟ραξία.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος είναι σύµ̟ραξη/κοινο̟ραξία, θα ̟ρέ̟ει η
ζητούµενη α̟ό τη διακήρυξη εµ̟ειρία να καλύ̟τεται τουλάχιστον α̟ό ένα µέλος αυτής.
Ο διαγωνιζόµενος, όσον αφορά την ανωτέρω τεχνική ικανότητα - εµ̟ειρία µ̟ορεί να
κάνει χρήση της τεχνικής ικανότητας - εµ̟ειρίας άλλων φορέων ανεξαρτήτως της
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νοµικής φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην
̟ερί̟τωση αυτή, ο φορέας την τεχνική ικανότητα - εµ̟ειρία του ο̟οίου, ε̟ικαλείται ο
διαγωνιζόµενος, θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει όλα τα ανωτέρω ̟εριγραφόµενα έγγραφα
και στοιχεία, ̟ροκειµένου να α̟οδείξει ότι διαθέτει την τεχνική ικανότητα και εµ̟ειρία.
Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει υ̟εύθυνη δήλωση, του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου, ό̟ου θα
δεσµεύεται ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου ανατεθεί η σύµβαση στον διαγωνιζόµενο, αυτός (ο
φορέας) θα διαθέσει στον διαγωνιζόµενο όλα τα µέσα ̟ου διαθέτει για την εκτέλεση της
σύµβασης.
3.3. Υ̟εργολαβίες
Σε ̟ερί̟τωση υ̟εργολαβίας, ο ̟ροσφέρων, θα ̟ρέ̟ει να αναφέρει στην ̟ροσφορά του
το τµήµα της σύµβασης ̟ου ̟ροτίθεται να αναθέσει υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υ̟εργολάβους ̟ου ̟ροτείνει.
Α̟αγορεύεται στον Ανάδοχο η υ̟οκατάστασή του στην εκτέλεση του Έργου εν όλω ή εν
µέρει α̟ό άλλο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο και η εκχώρηση σε τρίτον µέρους ή του
συνόλου του συµβατικού αντικειµένου χωρίς την ̟ροηγούµενη ρητή έγγραφη
συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ̟ροχωρήσει
στην καταγγελία της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκ̟τωτο.
Υ̟εργολαβίες και ̟ροµήθειες του Αναδόχου δεν δηµιουργούν συµβατική σχέση µεταξύ
ο̟οιουδή̟οτε ̟ροµηθευτή ή υ̟εργολάβου και της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να
λάβει ̟ροηγουµένως έγγραφη έγκριση της ΣΤΑΣΥ για την χρησιµο̟οίηση υ̟εργολάβου
για την εκτέλεση ο̟οιωνδή̟οτε εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να
αρνηθεί να εγκρίνει τη χρησιµο̟οίηση υ̟εργολάβων, εφόσον κατά την κρίση της δεν
διασφαλίζονται οι όροι εκτέλεσης του έργου ̟ου αναφέρονται στην ̟αρούσα Σύµβαση.
Η µη τήρηση της υ̟οχρέωσης αυτής α̟ό τον Ανάδοχο συνιστά ̟αράβαση συµβατικής
υ̟οχρέωσης.
Ο υ̟εργολάβος ̟ριν την εκτέλεση των εργασιών ια ̟ροσκοµίσει στη ΣΤΑΣΥ το
δικαιολογητικό του άρθρου 3.1.ζ.
3.4 Οικονοµική Προσφορά
Στην Οικονοµική Προσφορά θα ̟εριέχονται όλα τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται, σύµφωνα
µε το Συνηµµένο Παράρτηµα Ι του τεύχους διακήρυξης, µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
4. Κριτήριο Ανάθεσης
Η ε̟ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ̟ου ̟ληρούν τους όρους
συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού τους µε βάση τον
έλεγχο των υ̟οβληθέντων Νοµιµο̟οιητικών εγγράφων και Τεχνικής και
ε̟αγγελµατικής ικανότητας.
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος ̟ου θα υ̟οβάλλει την συµφερότερη
οικονοµική ̟ροσφορά βάσει τιµής, η ο̟οία θα αφορά την ̟αροχή Υ̟ηρεσιών
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Συντήρησης, Ε̟ισκευής και Τεχνικής Υ̟οστήριξης των Συστηµάτων, ό̟ως αυτές
̟εριγράφονται στο άρθρο 2 του Τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ» σύµφωνα µε
το Ν.4412/2016, η ο̟οία δεν θα υ̟ερβαίνει την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη.
5. Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού

Η Ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού εισηγείται στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΣΤΑΣΥ την
κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη, ο ο̟οίος ̟ληρεί τους όρους συµµετοχής
στον διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού του. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
εγκρίνει τα α̟οτελέσµατα και την κατακύρωση του διαγωνισµού. Η Ε̟ιτρο̟ή του
∆ιαγωνισµού κοινο̟οιεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους, ̟λην του µειοδότη, το
α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού µαζί µε αντίγραφο του ̟ρακτικού της διαδικασίας ελέγχου
και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο, ό̟ως µε τηλεµοιοτυ̟ία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κ.λ.̟., ε̟ί α̟οδείξει.
Κατά της ανωτέρω α̟όφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16,
η ̟ροθεσµία άσκησης της ο̟οίας είναι ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση αυτής
στους διαγωνιζόµενους.
Μετά την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης της ένστασης ή την έκδοση
α̟όφασης ε̟΄αυτής, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται και α̟οστέλλεται στον Ανάδοχο η
κατακυρωτική α̟όφαση και ε̟ιστολή ανάθεσης µε ̟ρόσκληση ̟ροσκόµισης των
α̟αραίτητων εγγράφων για την υ̟ογραφή της σύµβασης, η ο̟οία αναρτάται στο
δικτυακό χώρο της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ και στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
6. Υ̟ογραφή Σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υ̟οχρεώσεις στους τοµείς του
̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί
α̟ό το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Ο Ανάδοχος ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης θα ̟ροσκοµίσει ή καταθέσει:
•

Εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της ανάθεσης εγγυητική
ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης για ̟οσό ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος, η ο̟οία θα
εκδίδεται α̟ό αναγνωρισµένη Τρά̟εζα ̟ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες
µέλη της ΕΕ και του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης
εγγυητικών ε̟ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε το
συνηµµένο υ̟όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε̟ιστολή ̟ου
δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα δεν γίνεται α̟οδεκτή.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο̟ραξία/σύµ̟ραξη, η εγγυητική ε̟ιστολή
αυτή ̟ρέ̟ει να εκδοθεί υ̟έρ όλων των µελών της κοινο̟ραξίας/σύµ̟ραξης και όχι υ̟έρ
µεµονωµένων µελών ξεχωριστά.
Γίνονται δεκτές και εγγυητικές ε̟ιστολές α̟ό το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
α̟ό το ΤΣΜΕ∆Ε.
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Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει και ̟αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι
να ολοκληρωθούν ικανο̟οιητικά όλες οι α̟αιτήσεις της Σύµβασης. Η εγγυητική
ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της
Σύµβασης µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ για ο̟οιαδή̟οτε
υ̟αίτια ή ανυ̟αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ̟άρξει λόγος για
κατά̟τωσή της ολική ή µερική.
Σε ̟ερί̟τωση µη έγκαιρης ̟ροσκόµισης των ανωτέρω ο ανάδοχος θα κηρύσσεται
έκ̟τωτος.
Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µετά
α̟ό α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου, να ̟ροβεί σε µείωση του αντικειµένου της
σύµβασης, η αντίστοιχη αξία του ο̟οίου δεν θα υ̟ερβαίνει το 10% της αξίας της
αρχικής σύµβασης.
7. ∆ιάρκεια Σύµβασης
Ο Ανάδοχος θα υ̟ογράψει σύµβαση µε την ΣΤΑΣΥ διάρκειας ενός (1) έτους µε
ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της. Η ΣΤΑΣΥ δύναται να ̟αρατείνει
µονοµερώς τη διάρκεια της σχετικής σύµβασης µέχρι ένα (1) ε̟ι̟λέον έτος.
8. Ποινική Ρήτρα – Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου
Σε ό,τι αφορά τις ̟οινικές ρήτρες ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 218 του N. 4412/2016.
Για την κήρυξη εκ̟τώτου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
Εφόσον ε̟ιβληθεί ρήτρα στον ανάδοχο µίας σύµβασης, η εξόφληση του φορολογικού
̟αραστατικού αυτής θα ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιείται εντός 15 (δεκα̟έντε)
ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την έκδοση του µέσω τρα̟εζικής ε̟ιταγής ή κατάθεσης στον
λογαριασµό όψεως της εταιρείας ό̟ως αυτός θα υ̟οδεικνύεται.
9. Παρακολούθηση και Εκτέλεση της Σύµβασης
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εκτελεί τις εργασίες της Σύµβασης τηρώντας τις
̟ροβλε̟όµενες α̟αιτήσεις και ειδικότερα τις α̟αιτήσεις Ασφάλειας, και γενικότερα
όλους τους όρους της ̟αρούσας Σύµβασης υ̟ό την ε̟ίβλεψη της ΣΤΑΣΥ σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στα συµβατικά τεύχη.
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Εργασίες της Σύµβασης υ̟ό την ε̟ίβλεψη της ΣΤΑΣΥ. Η
ε̟ίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης α̟ό τον Ανάδοχο των όρων της Σύµβασης και
γενικότερα των συµβατικών του υ̟οχρεώσεων, αλλά σε καµία ̟ερί̟τωση δεν
α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό τις ευθύνες του για ̟αραλείψεις ή σφάλµατα κατά την
εκτέλεση των Εργασιών της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος για την αρτιότητα
των Εργασιών του, σύµφωνα µε τους κανόνες της ε̟ιστήµης και της τεχνικής. Κάθε
ελάττωµα ή έλλειψη στην εκτέλεση των Εργασιών, διορθώνεται α̟ό τον Ανάδοχο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Συµβατικά Τεύχη και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υ̟όδειξη της ΣΤΑΣΥ
̟ου α̟ορρέει α̟ό τους όρους της Σύµβασης. Οι εντολές των ε̟ιβλε̟όντων της ΣΤΑΣΥ
δίνονται στον Ανάδοχο εγγράφως, εκτός αν άλλως ρητώς ορίζεται στην ̟αρούσα
σύµβαση.
Η ̟αρακολούθηση της εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου θα ̟ραγµατο̟οιείται
α̟ό την καθ’ ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα
άρθρα 216 έως 221 του Ν. 4412/2016
10. Τρό̟ος Πληρωµής
Ο τρό̟ος ̟ληρωµής θα ̟ραγµατο̟οιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 200
του N.4412/2016.
Το εξαµηνιαίο τίµηµα α̟οδίδεται κατό̟ιν ̟ιστο̟οίησης των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών,
α̟ό την καθ’ ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
̟αρόν τεύχος. Στη συνέχεια η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής θα συντάσσει και θα
υ̟ογράφει ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής των υ̟ηρεσιών για το ο̟οίο τιµολογεί ο
ανάδοχος.
Μετά την ̟ιστο̟οίηση των εργασιών, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει στην
ΣΤΑΣΥ τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την καταβολή του συνολικού
τιµήµατος :
• Πρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής του τµήµατος ̟ου αφορά η ̟ληρωµή ή του
συνόλου του συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
• Φορολογικό ̟αραστατικό (Τιµολόγιο).
• Πιστο̟οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας.
• Βεβαίωση Πληρωµής του συνόλου Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλ̟).
Η ̟ληρωµή θα γίνει ενενήντα (90) ηµέρες µετά α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης του
τιµολογίου του ̟ροµηθευτή. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟αραλαβή του τιµολογίου
καθυστερήσει ̟έραν των ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ̟ληρωµή
θα γίνεται ενενήντα (90) ηµέρες µετά την ̟αραλαβή του.
Λοι̟ές υ̟ηρεσίες θα τιµολογούνται µε το ̟έρας αυτών και η αξία κάθε τιµολογίου θα
καταβάλλεται µε τον ως άνω τρό̟ο.
Ο Ανάδοχος θα ̟ροσκοµίσει ε̟ίσης ο̟οιοδή̟οτε άλλο δικαιολογητικό α̟αιτείται α̟ό
την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
∆ιευκρινίζεται ότι :
Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές,
τέλη και άλλες ̟ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης
και Συντάξεων, Ε̟αγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό̟ως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε,
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλ̟.
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Το Συµβατικό Τίµηµα δεν ̟εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται α̟ό την ΣΤΑΣΥ στον Ανάδοχο µε την ̟ληρωµή
του τιµολογίου.
Το τιµολόγιο θα ̟ροσκοµισθεί στη Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ και θα έχει τα
̟αρακάτω στοιχεία:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς
Αθηνάς 67,
105 52 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ:099939745,
∆ΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Για ̟ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ̟ορείτε να ε̟ικοινωνείτε
µε το Λογιστήριο.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση
των υ̟ηρεσιών στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011, ό̟ως αυτό διαµορφώθηκε µε το άρθρο 26
του Ν. 4412/2016, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων
̟εντακοσίων (2.500) Ευρώ, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% στην σύµβαση ̟ου θα
υ̟ογραφεί, υ̟έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και θα
̟αρακρατηθεί στην ̟ρώτη ̟ληρωµή.
β) Ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν 4412/2016 και θα
̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή του αναδόχου.
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το ̟οσό αυτό
̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε
την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 µετά την έκδοση
δ) Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 0,6%.
11. Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
1. Ο αναθέτων φορέας µε εδικά αιτιολογηµένη α̟όφασή του, µετά α̟ό γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία α̟έβη άγονη είτε λόγω µη υ̟οβολής ̟ροσφοράς είτε λόγω
α̟όρριψης όλων των ̟ροσφορών ή αιτήσεων ή α̟οκλεισµού όλων των ̟ροσφερόντων ή
συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος Βιβλίου και τα έγγραφα της
σύµβασης ή
Τ∆-185/18

13 /16

ΑΔΑ: ΨΟΑΦΟΡΛΟ-ΣΚΧ

18PROC004045478 2018-11-21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
β) στην ̟ερί̟τωση του τελευταίου εδαφίου της ̟αρ. 5 του άρθρου 316.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µ̟ορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη
α̟όφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
α) λόγω ̟αράτυ̟ης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές ̟αράµετροι ̟ου σχετίζονται µε τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν
ενδιαφέρει ̟λέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον ο̟οίο ̟ροορίζεται το υ̟ό
ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η ̟ροσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη,
ε) στην ̟ερί̟τωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 97,
στ) για τους αναθέτοντες φορείς ̟ου είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους
δηµοσίου συµφέροντος.
3. Αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή ̟αραλείψεις σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α̟οτέλεσµά της ή να
α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η
̟αράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας ̟ου αναφέρονται στις
̟αραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε
τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον ε̟ιτρέ̟εται η κατάθεση τέτοιων
̟ροσφορών.
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, ε̟ίσης, το δικαίωµα, µετά α̟ό γνώµη του αρµοδίου
οργάνου, να α̟οφασίσει, ̟αράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας
σύναψης και την ε̟ανάληψη ο̟οιασδή̟οτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε
τρο̟ο̟οίηση ή µη των όρων της ή να ̟ροσφύγει στη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης,
εφόσον στην τελευταία αυτή ̟ερί̟τωση ̟ληρούνται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις των
άρθρων 266 και 269.
6. Ειδικά για την ̟ερί̟τωση δ΄ της ̟αραγράφου 2 για την µαταίωση α̟αιτείται ειδική
αιτιολογηµένη α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου.
12. Ενστάσεις
Γενικά σε ότι αφορά ενστάσεις ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/16
και για τη γνωµοδότηση τους ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016.
13. Τρο̟ο̟οίηση Σύµβασης
Για την τρο̟ο̟οίηση της σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 337 του
Ν.4412/2016.
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14. ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης
Για το δικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 338 του
Ν.4412/2016.

Γεώργιος Σ̟. Θωµό̟ουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-185/18

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α̟οκλειόµενης της εξάρτησης µε
ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο του τιµήµατος α̟ό την ισοτιµία του Ευρώ µε ξένα νοµίσµατα. Οι
διαγωνιζόµενοι καλούνται να συντάξουν την ̟ροσφορά τους µε τυ̟ο̟οιηµένο τρό̟ο
συµ̟ληρώνοντας τον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί στις ε̟όµενες σελίδες.
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µην φέρουν διορθώσεις
(σβησίµατα, διαγραφές, ̟ροσθήκες κλ̟.) ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. Οικονοµική ̟ροσφορά
̟ου είναι αόριστη ή υ̟ό αίρεση α̟ορρί̟τεται ως µη α̟οδεκτή, µετά α̟ό γνωµοδότηση
της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
Η Οικονοµική Προσφορά υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του διαγωνιζοµένου,
ο ο̟οίος ε̟ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ̟ου τυχόν λεί̟ουν, θα
µ̟ουν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού και η ̟ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή.
Προσφορά όµως ̟ου θα υ̟οβληθεί ανυ̟όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ̟ερί̟τωση
σύµ̟ραξης Εταιρειών η ̟ροσφορά υ̟ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α̟ό τους
νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους όλων των Εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στη σύµ̟ραξη.
∆ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ̟ροσφορές ή ̟ροσφορές για µέρος των ζητούµενων
υ̟ηρεσιών δεν γίνονται δεκτές. Εξάλλου, διατύ̟ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην
οικονοµική ̟ροσφορά ή ε̟ιφυλάξεις ε̟’ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε̟ιφυλάξεις ε̟ί των
όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α̟όρριψη της οικονοµικής ̟ροσφοράς
του διαγωνιζοµένου ̟ου τις διατυ̟ώνει.
Σε ̟ερί̟τωση υ̟άρξεως ̟ρόδηλων αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά
διαγωνιζοµένου, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών
̟ράξεων και χρησιµο̟οιεί για την κατάταξη των ̟ροσφορών, την διορθωµένη ̟λέον
̟ροσφορά του διαγωνιζοµένου.
Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ̟ου θα δοθούν α̟ό τους διαγωνιζοµένους,
α̟οτελούν την ̟λήρη α̟οζηµίωσή τους για την ̟λήρη, ε̟ιτυχή και εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση
όλων των ζητούµενων της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του ̟αραρτήµατος
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ και των λοι̟ών τευχών και τεκµαίρεται ότι για τον
̟ροσδιορισµό τους έχουν συνυ̟ολογισθεί και ληφθεί υ̟όψη όλες οι δα̟άνες για τις
αµοιβές του ̟ροσω̟ικού και των συνεργατών ̟ου θα α̟ασχοληθούν και κάθε µορφής
έξοδα ̟ου θα α̟αιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όλες οι δα̟άνες για
φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοι̟ά κόστη µε τα
ο̟οία βαρύνεται ο ανάδοχος σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ό̟ως ε̟ίσης και τα γενικά έξοδα
και το όφελός του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι και θα
̟αραµείνουν σταθερές και δεν υ̟όκεινται σε αναθεώρηση ή ε̟ικαιρο̟οίηση για
ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή αιτία.
Οι διαγωνιζόµενοι ̟ρέ̟ει να λάβουν υ̟όψη τους ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης θα ̟ρέ̟ει να τηρούν την κείµενη εργατική νοµοθεσία, τις οικείες εφαρµοστέες
συλλογικές ρυθµίσεις εργασίας (συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές α̟οφάσεις),
ασφαλιστική και ̟ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ̟ρόληψης του
ε̟αγγελµατικού κινδύνου νοµοθεσία, όρος ο ο̟οίος θα συµ̟εριληφθεί στη σύµβαση
µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου.
Τ∆-185/18

Π(Ι)-1/4

ΑΔΑ: ΨΟΑΦΟΡΛΟ-ΣΚΧ

18PROC004045478 2018-11-21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, ό̟ως αυτή ορίζεται
στο Τεύχος ∆ιακήρυξης, δεν θα γίνονται α̟οδεκτές.
Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε̟ί των
εκάστοτε ̟ληρωτέων ̟οσών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 375 ̟αρ.7 του Ν.4412/2016, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου
ή ίσου των δύο χιλιάδων ̟εντακοσίων (2.500,00) Ευρώ, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους
0,06% στην σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί, υ̟έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και θα ̟αρακρατηθεί στην ̟ρώτη ̟ληρωµή.
Ε̟ι̟ρόσθετα, σύµφωνα µε το άρθρο 350 ̟αρ.3 του Ν.4412/2016, ε̟ιβάλλεται κράτηση
ύψους 0,06% στην σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί, υ̟έρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών και ̟ρέ̟ει να γίνεται σε κάθε ̟ληρωµή αναδόχου.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Καθαρή Αξία
(€, χωρίς ΦΠΑ)

α/α Περιγραφή Υ̟ηρεσίας
Α1

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στο Σταθµό ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ

Α2

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στο Σταθµό ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ

Α3

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στο Σταθµό ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

Α4

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στο Σταθµό ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (Α1+Α2+Α3+Α4) = ___________________
(αριθµητικώς και ολογράφως):
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.

Εργασίες Προλη̟τικής Συντήρησης: Είναι οι εργασίες της Προλη̟τικής
Προγραµµατισµένης Συντήρησης, ό̟ως αυτές ορίζονται στην ̟αράγραφο 2.∆ των
Τεχνικών Προδιαγραφών.

2.

Εργασίες ∆ιορθωτικής Συντήρησης και Τεχνικής Υ̟οστήριξης: Είναι οι εργασίες
Τηλεφωνικής Υ̟οστήριξης, Τηλεϋ̟οστήριξης και Ε̟ιτό̟ου Τεχνικής Υ̟οστήριξης ό̟ως
αυτές ορίζονται στις ̟αραγράφους 2.Α, 2.Β και 2.Γ αντιστοίχως των Τεχνικών
Προδιαγραφών.

3.

Το Συνολικό Ετήσιο Συµβατικό Τίµηµα ̟ροκύ̟τει α̟ό το άθροισµα των τιµών Α1,
Α2, Α3 και Α4 του Πίνακα 1.

Β) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΕΧΝΙΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: _______________ €/ΩΡΑ
Σηµειώσεις:
•

Έκτακτες εργασίες ορίζονται οι εργασίες ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στο συνολικό
συµβατικό τίµηµα και ̟αρέχονται µε ε̟ι̟λέον χρέωση. Οι εργασίες αυτές ορίζονται
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στη ̟αράγραφο 2.2 (Υ̟ηρεσίες ̟ου Παρέχονται µε Ε̟ι̟λέον Χρέωση). Οι έκτακτες
εργασίες εκτελούνται εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ήτοι ∆ευτέρα έως Παρασκευή α̟ό
09:00 έως 17:00.
•

Ε̟ι̟λέον, να κατατεθεί Τιµοκατάλογος Παροχής Υ̟ηρεσιών του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για
εργασίες κατά τις εργάσιµες ηµέρες, ήτοι ∆ευτέρα έως Παρασκευή και εκτός
εργάσιµων ωρών, ήτοι 00:00 έως 09:00 και 17:00 έως 24:00 καθώς και Τιµοκατάλογος
Παροχής Υ̟ηρεσιών του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για εργασίες Σάββατο και Κυριακή για όλη
τη διάρκεια του 24ώρου, ήτοι 00:00 έως 24:00. Οι τιµές των εν λόγω Τιµοκαταλόγων
θα ̟αραµείνουν σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης.

Ισχύς Προσφοράς………………..

(*) Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα
της εταιρείας (̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης τίθενται οι υ̟ογραφές των νοµίµων
εκ̟ροσώ̟ων όλων των εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στην κοινο̟ραξία/ σύµ̟ραξη και η
σφραγίδα έκαστης εκ των συµ̟ραττουσών εταιρειών).
--------------//------------ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-185/18

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
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Προς την
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΣ 67
105 52, ΑΘΗΝΑ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ......…. ΓΙΑ ΠΟΣΟ......…..Ευρώ.
Με την ε̟ιστολή αυτή σας γνωστο̟οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά,
ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α̟έναντί σας εις ολόκληρο
και ως αυτοφειλέτες υ̟έρ ………………………………. (̟λήρη ε̟ωνυµία,
ΑΦΜ, ∆ΟΥ, ∆ιεύθυνση) για ̟οσό ………………………. Ευρώ. Στο ως
άνω ̟οσό ̟εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων
της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω
εταιρείας Σύµβασης για την συντήρηση και τεχνική υ̟οστήριξη του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης χώρου στάθµευσης των σταθµών Κεραµεικού
και Αγ. Μαρίνας της γραµµής 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (∆ιαγωνισµός Τ∆185/18)
Παραιτούµαστε ρητά και ανε̟ιφύλακτα α̟ό την ένσταση του
ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α̟ό το δικαίωµα ̟ροβολής
εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ̟ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη
̟ροσω̟ο̟αγών και ιδιαίτερα ο̟οιασδή̟οτε άλλης ένστασης των
άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, ό̟ως και α̟ό
τα δικαιώµατά µας ̟ου τυχόν α̟ορρέουν α̟ό τα υ̟όψη άρθρα.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου, α̟οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση
σας την ο̟οία θα µας γνωστο̟οιήσετε ότι η υ̟έρ ης η ̟αρούσα εγγύηση
εταιρεία δεν εκ̟λήρωσε την υ̟οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της
σύµβασης ̟ου αναφέρεται ανωτέρω, σας
δηλώνουµε
ότι
αναλαµβάνουµε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή, τη ρητή υ̟οχρέωση να σας
καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο̟οίηση στην Τρά̟εζά µας της
σχετικής ειδο̟οίησής σας, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή
µέρος του ̟οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας.
Για την καταβολή της υ̟όψη εγγύησης δεν α̟αιτείται καµία
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ̟έρ ης η ̟αρούσα εγγύηση
εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ̟όψη ο̟οιαδή̟οτε τυχόν ένσταση ή
ε̟ιφύλαξη ή ̟ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε
αίτηµα τη µη κατά̟τωση της εγγυητικής ε̟ιστολής, ή τη θέση αυτής υ̟ό
δικαστική µεσεγγύηση.
Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ̟όψη εγγύησή µας θα ̟αραµείνει σε
̟λήρη ισχύ µέχρι να ε̟ιστραφεί σ’εµάς η ̟αρούσα εγγυητική ε̟ιστολή,
µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας α̟αλλάσσετε α̟ό την υ̟όψη
εγγύηση. Μέχρι τότε, θα ̟αραµείνουµε υ̟εύθυνοι για την άµεση
καταβολή σ’εσάς του ̟οσού της εγγύησης.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ανακύψει διαφωνία ως ̟ρος την εγγύηση αυτή η τις
σχετικές ̟ληρωµές, η διαφορά θα ε̟ιλύεται στα καθ’ ύλη αρµόδια
δικαστήρια των Αθηνών.

Βεβαιούµε ε̟ίσης ότι, µε την έκδοση της ̟αρούσας εγγυητικής ε̟ιστολής, δεν
υφίσταται ̟αράβαση των διατάξεων ̟ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου
ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε̟ιστολών α̟ό τη Τρά̟εζα µας.
Τ∆-185/18

Π(ΙΙ)- 1 /2

ΑΔΑ: ΨΟΑΦΟΡΛΟ-ΣΚΧ

18PROC004045478 2018-11-21
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Τ∆-185/18

Π(ΙΙ)- 2 /2

ΑΔΑ: ΨΟΑΦΟΡΛΟ-ΣΚΧ

18PROC004045478 2018-11-21

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-185/18

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΗΣ
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΑΔΑ: ΨΟΑΦΟΡΛΟ-ΣΚΧ

18PROC004045478 2018-11-21

ΑΔΑ: ΨΟΑΦΟΡΛΟ-ΣΚΧ

18PROC004045478 2018-11-21
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ……………………………………………………………………. 2
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ…………………………………….. 3
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ…………………………..5
ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ...………………………………..6
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ & ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ…...6
ΑΡΘΡΟ 6: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ………………………………………………………………8
ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ…………………………………………………..………….8
ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΛΕΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ…...9
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ..………………………………………………10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

Τ∆-185/18

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ……………….………. 13

Π(ΙIΙ)- 1 /16

ΑΔΑ: ΨΟΑΦΟΡΛΟ-ΣΚΧ

18PROC004045478 2018-11-21
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ή ΣΥΣΤΗΜΑ: Ορίζονται ως όλος ο εξο̟λισµός και τα συστήµατα
(υλικό και λογισµικό) ̟ου α̟οτελούν το σύστηµα Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης
του Χώρου Στάθµευσης Αυτοκινήτων των Σταθµών Μετε̟ιβίβασης Κεραµεικού
και Αγ.Μαρίνας της ΣΤΑΣΥ. Ο εν λόγω ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ̟αρατίθεται στο
Παράρτηµα Α της ̟αρούσης και η συντήρησή του, ̟ρολη̟τική και διορθωτική,
α̟οτελεί το αντικείµενο του ̟αρόντος διαγωνισµού.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΣΤΑ.ΣΥ A.E (ΣΤΑΣΥ)
ΚΤΑ: Κέντρο Τεχνικών Αναφορών της ΣΤΑΣΥ
ΤΤΛ: Τοµέας Τηλε̟ικοινωνιών & Συλλογής Κοµίστρου της ΣΤΑΣΥ
Ε̟ιβλέ̟ων Εργασιών Συντήρησης ΤΤΛ: Ορίζεται ως ο τεχνικός του ΤΤΛ ̟ου
̟αρίσταται και ε̟ιβλέ̟ει την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο ̟εδίο.
Χώρος Στάθµευσης: Είναι ο Χώρος Στάθµευσης Αυτοκινήτων των Σταθµών
Μετε̟ιβίβασης Κεραµεικού και Αγ.Μαρίνας της ΣΤΑΣΥ.
ΥΧΣ: Το άτοµο ̟ου είναι υ̟εύθυνο για τη λειτουργία του Χώρου Στάθµευσης των
Σταθµών Μετε̟ιβίβασης Κεραµεικού και Αγ.Μαρίνας της ΣΤΑΣΥ.
Έντυ̟ο Ε̟ιδιόρθωσης Βλάβης: Έντυ̟ο ̟ου συµ̟ληρώνεται και υ̟ογράφεται
α̟ό τον Ανάδοχο και τον Ε̟ιβλέ̟οντα Συντήρησης του ΤΤΛ ύστερα α̟ό
ε̟ιδιόρθωση βλάβης. Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να αναφέρει ο̟οιαδή̟οτε
εργασία, η ο̟οία έγινε για την α̟οκατάσταση της βλάβης, εργασίες ̟ου τυχόν
̟ρέ̟ει να γίνουν αργότερα για την ̟λήρη α̟οκατάσταση της βλάβης,
ανταλλακτικά ̟ου χρησιµο̟οίησε, ελέγχους και ο̟οιεσδή̟οτε ̟αρατηρήσεις
σχετικά µε την κατάσταση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Το συµ̟ληρωµένο και
υ̟ογεγραµµένο Έντυ̟ο Ε̟ιδιόρθωσης Βλάβης ̟αραδίδεται στον ΤΤΛ και
α̟οτελεί ιδιοκτησία της ΣΤΑΣΥ.
Έντυ̟ο Προλη̟τικής Συντήρησης ή ∆ελτίο Τακτικής Συντήρησης: Έντυ̟ο ̟ου
συµ̟ληρώνεται και υ̟ογράφεται α̟ό τον τεχνικό του Αναδόχου και τον
Ε̟ιβλέ̟οντα Εργασιών Συντήρησης του ΤΤΛ, ύστερα α̟ό την ολοκλήρωση κάθε
εργασίας ̟ρολη̟τικής συντήρησης. Τα συµ̟ληρωµένα και υ̟ογεγραµµένα
Έντυ̟α Προλη̟τικής Συντήρησης ̟αραδίδονται στον ΤΤΛ και α̟οτελούν
ιδιοκτησία της ΣΤΑΣΥ. Στο εν λόγω έντυ̟ο θα βεβαιώνεται ότι έγιναν οι εργασίες
συντήρησης σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ̟ρόγραµµα συντήρησης ό̟ως ε̟ίσης και
κάθε ε̟ι̟λέον ε̟ισκευή ̟ου ̟ροέκυψε κατά την εκτέλεση της ̟ρολη̟τικής
συντήρησης. Σε κάθε εργασία θα αναφαίνονται τα υλικά ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν
(ανταλλακτικά, αναλώσιµα) οι ρυθµίσεις ̟ου έγιναν, µικροε̟ισκευές και
ενδεχοµένως υ̟οδείξεις για µελλοντικές εργασίας.
Έντυ̟ο Παρουσιών Σταθµού: Έντυ̟ο, το ο̟οίο φυλάσσεται στο χώρο του
κεντρικού ταµείου των Χώρων Στάθµευσης, στο ο̟οίο καταχωρούνται τα στοιχεία
όλων των ε̟ισκε̟τών (ονοµατε̟ώνυµο ε̟ισκέ̟τη, όνοµα εταιρείας/εργοδότη,
σκο̟ός ε̟ίσκεψης, ηµεροµηνία και ώρα άφιξης, ηµεροµηνία και ώρα
α̟οχώρησης). Στο έντυ̟ο αυτό υ̟οχρεούται να καταγράψουν την ̟αρουσία τους,
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µε την υ̟ογραφή τους, οι τεχνικοί του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ο̟οτεδή̟οτε ε̟ισκέ̟τονται
τους Χώρους Στάθµευσης.
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείµενο της ̟αρούσας Σύµβασης είναι η ̟αροχή υ̟ηρεσιών συντήρησης
(̟ρολη̟τικής και διορθωτικής) και τεχνικής υ̟οστήριξης όλου του
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (υλικό/hardware και λογισµικό/software) ̟ου χρησιµο̟οιείται
για την Λειτουργία και ∆ιαχείριση του Χώρου Στάθµευσης Αυτοκινήτων των
Σταθµών Μετε̟ιβίβασης Κεραµεικού και Αγ.Μαρίνας της ΣΤΑΣΥ.
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ α̟οτελείται ̟ρωτίστως α̟ό ̟ροϊόντα του οίκου SCHEIDT &
BACHMANN και δίδεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α της ̟αρούσας.
Σκο̟ός της Σύµβασης είναι η ε̟ίτευξη της µέγιστης δυνατής διαθεσιµότητας,
αξιο̟ιστίας, ασφάλειας και ̟οιότητας της λειτουργίας του Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Λειτουργίας των Χώρων Στάθµευσης.
Οι υ̟ηρεσίες συντήρησης, ε̟ισκευής
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ αναλύονται ως εξής:

και

τεχνικής

υ̟οστήριξης

του

Α. Τηλεφωνική Υ̟οστήριξη (Hot - Line)
Παροχή τηλεφωνικών οδηγιών α̟ό εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ,
µε άµεσο χρόνο α̟όκρισης το αργότερο εντός 15 min α̟ό την κλήση, κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 17:00), για την
ε̟ίλυση ή ̟ρόσκαιρη ̟αράκαµψη ̟ροβληµάτων του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Β. Τηλεϋ̟οστήριξη (Tele - Support)
Σύνδεση εξειδικευµένων τεχνικών µέσω modem µε την εγκατάσταση της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εντός δύο ωρών α̟ό τη λήψη της κλήσης, κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 17:00) για:
1) Προσδιορισµό ̟ροβληµάτων εκµετάλλευσης του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ό̟ου αυτό
είναι εφικτό.
2) Ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων εκµετάλλευσης του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ό̟ου αυτό είναι
εφικτό.
3) ∆ιάγνωση βλάβης και διενέργεια ή καθορισµός των αναγκαίων εργασιών για
την α̟οκατάσταση της καλής λειτουργίας του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Γ. Ε̟ιτό̟ου Τεχνική Υ̟οστήριξη
Παρέχεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως
17:00) και συνίσταται στην ε̟ιτό̟ου ̟αρουσία εξειδικευµένων τεχνικών
υ̟αλλήλων του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, εντός οκτώ (8) εργασίµων ωρών α̟ό την αναγγελία
του ̟ροβλήµατος στο Χώρο Στάθµευσης ̟ροκειµένου να αντιµετω̟ιστούν
̟ροβλήµατα, τα ο̟οία δεν κατέστη δυνατόν να ε̟ιλυθούν µε τις ανωτέρω υ̟ό
̟ροσφερόµενες υ̟ηρεσίες ό̟ως:
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1) Ε̟ανορθωτική ενέργεια
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

α̟οκατάστασης

2) Προσδιορισµός
φθαρµένων
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ λόγω βλάβης.

ή

ανωµαλίας

κατεστραµµένων

ή

βλάβης

εξαρτηµάτων

του
του

3) Ε̟ισκευή του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ή εξαρτηµάτων του ή αντικατάσταση αυτών,
κατά την κρίση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. Σε ̟ερί̟τωση αντικατάστασης
ελαττωµατικών υλικών ή εξαρτηµάτων µε νέα, το αντικατασταθέν
ανταλλακτικό θα ε̟ιστρέφεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
∆. Προλη̟τική Προγραµµατισµένη Συντήρηση
Η υ̟οχρεωτική ̟ρολη̟τική ̟ρογραµµατισµένη συντήρηση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
είναι εξαµηνιαία και ετήσια, ό̟ως καθορίζεται στα σχετικά εγχειρίδια µε τις
τεχνικές ̟ροδιαγραφές του κατασκευαστή.
Η ̟ρολη̟τική συντήρηση έχει τη έννοια της ̟ραγµατο̟οίησης α̟ό την τεχνική
υ̟ηρεσία του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ όλων των αναγκαίων ελέγχων, ρυθµίσεων, λι̟άνσεων,
καθαρισµού κλ̟. του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ καθώς και του εντο̟ισµού φθαρµένων
τµηµάτων του, ώστε να α̟οφεύγονται οι βλάβες και να εξασφαλίζεται η διαρκής
και α̟ρόσκο̟τη λειτουργία και χρησιµο̟οίηση τους α̟ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ε. Παρεχόµενες Υ̟ηρεσίες µε Ε̟ι̟λέον Χρέωση
Προβλέ̟εται ε̟ίσης και η εκτέλεση α̟ό τον Ανάδοχο ε̟ι̟λέον υ̟ηρεσιών, οι
ο̟οίες δεν ̟εριλαµβάνονται στο κατ’ α̟οκο̟ή ετήσιο τίµηµα της ̟αρούσας
Σύµβασης, εφόσον το αιτηθεί η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Οι υ̟ηρεσίες αυτές θα ̟ροσφέρονται
µε ε̟ι̟λέον χρέωση.
Στη κατηγορία αυτή ̟εριλαµβάνονται και οι ̟αρακάτω υ̟ηρεσίες:
1) Ε̟έκταση του ωραρίου της Τηλεφωνικής Υ̟οστήριξης (Hot – Line) και
Τηλεϋ̟οστήριξης (Tele – Support) στις είκοσι τέσσερις ώρες την ηµέρα,
τριακόσιες εξήντα ̟έντε ηµέρες τον χρόνο.
2) Ε̟ισκευή βλαβών και α̟οκατάσταση ̟ροβληµάτων ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό
λόγους ανωτέρας βίας ό̟ως ̟υρκαγιά, ̟ληµµύρα, σεισµός κλ̟.
3) Προσθήκες, τρο̟ο̟οιήσεις, ̟αραµετρο̟οιήσεις και γενικά ο̟οιεσδή̟οτε
αλλαγές στον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ζητήσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
4) Εκ̟αίδευση του ̟ροσω̟ικού της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» στη λειτουργία, διαχείριση και
συντήρηση του Συστήµατος.
Οι ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσίες (υ̟ηρεσίες 1 έως 4) ό̟ως και άλλες ̟ου δεν
̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρούσα και ̟ροκύψει η ανάγκη να ζητηθούν για τους
σκο̟ούς της ̟αρούσας, θα ̟αρέχονται εντός ευλόγου χρόνου α̟ό τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ
και σύµφωνα µε τις τιµές της ̟αραγράφου Β) του Έντυ̟ου Οικονοµικής
Προσφοράς.
Ο ε̟ιτό̟ιος ̟ροσδιορισµός και η ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων ̟ου εµ̟ί̟τουν στην
κατηγορία των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρέχονται µε ε̟ι̟λέον χρέωση θα γίνεται εφ'
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όσον δε στάθηκε ̟ροηγούµενα δυνατή η ε̟ίλυσή τους µέσω τηλεφωνικής
ε̟ικοινωνίας.
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Το τεχνικό ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου (τεχνίτες και εργοδηγοί) ̟ου συµµετέχει στη
συντήρηση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ̟ρέ̟ει να είναι εκ̟αιδευµένο και να έχει τις
ε̟αγγελµατικές άδειες ̟ου α̟αιτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αρίσταται στις ̟εριοδικές ε̟ιθεωρήσεις και
στους ελέγχους ̟ου ενδεχοµένως α̟αιτηθούν α̟ό την ΣΤΑΣΥ, καθώς ε̟ίσης και
να ̟ροσφέρει τεχνική και διοικητική υ̟οστήριξη.
Κάθε συνεργείο του Αναδόχου διευθύνεται α̟ό τον Υ̟εύθυνο συνεργείου, ο
ο̟οίος ορίζεται α̟ό τον Ανάδοχο και ̟ρέ̟ει να είναι ̟αρών καθ’ όλη την
διάρκεια της εργασίας. Ο Υ̟εύθυνος συνεργείου ̟αρακολουθεί την ̟ρόοδο των
εργασιών, κατευθύνει, ε̟ιβλέ̟ει, δίνει οδηγίες στο ̟ροσω̟ικό και γενικά µεριµνά
για την ̟οιοτική και έγκαιρη ̟ραγµατο̟οίηση των εργασιών συντήρησης.
Η ΣΤΑΣΥ έχει το δικαίωµα, χωρίς καµία δυνατότητα αντίρρησης α̟ό τον
Ανάδοχο, να α̟αιτήσει την α̟οµάκρυνση α̟ό το έργο ο̟οιουδή̟οτε τεχνικού
του Αναδόχου, εφόσον ̟ιστεύει ότι είναι ακατάλληλος για την συγκεκριµένη
εργασία ή δεν υ̟ακούει στις ̟ροφορικές ή γρα̟τές του οδηγίες.
Ο Ανάδοχος σε καµία ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορεί να ̟ροβεί σε µετατρο̟ές ή αλλαγές
στον εξο̟λισµό χωρίς ̟ροηγουµένως να έχει υ̟οβάλλει ̟λήρως τεκµηριωµένη
̟ρόταση και να έχει λάβει την έγγραφη άδεια α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
Ο Ανάδοχος, ̟ροκειµένου να ̟ροστατεύσει τους χρήστες α̟ό ατυχήµατα κατά
την διάρκεια εργασιών συντήρησης, υ̟οχρεούται να λαµβάνει όλα τα αναγκαία
µέτρα ασφαλείας ό̟ως ε̟ίσης και τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή.
Τέτοια µέτρα ασφαλείας είναι η το̟οθέτηση ̟ροειδο̟οιητικών ̟ινακίδων,
σηµάτων, ανακοινώσεων, φώτων νυκτός, κατευθυντηρίων σηµάτων ̟ορείας,
εµ̟οδίων ̟ροσ̟έλασης και γενικά όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να α̟οµονώνεται
το συντηρούµενο µηχάνηµα α̟ό το κοινό.
Το ̟ροσω̟ικό της ΣΤΑΣΥ ̟ου ε̟ιβλέ̟ει τις εργασίες συντήρησης έχει το
δικαίωµα να διακόψει ο̟οιαδή̟οτε εργασία του Αναδόχου, η ο̟οία σύµφωνα µε
τη γνώµη του µ̟ορεί να α̟οτελέσει αίτιο ατυχήµατος, είτε στο ̟ροσω̟ικό του
Αναδόχου, είτε στους χρήστες του χώρου στάθµευσης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει έναν Υ̟εύθυνο Έργου για όλο το έργο της
συντήρησης του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και να γνωστο̟οιήσει εγγράφως την α̟όφασή
του ̟ρος την ΣΤΑΣΥ. Ο Υ̟εύθυνος Έργου εκ̟ροσω̟εί τον Ανάδοχο και είναι
εξουσιοδοτηµένος για την ε̟ίλυση θεµάτων ̟ου ̟ροκύ̟τουν κατά τη διάρκεια της
Σύµβασης. Η ε̟ικοινωνία του Αναδόχου µε την ΣΤΑΣΥ γίνεται εγγράφως µέσω
Πρωτοκόλλου της ΣΤΑΣΥ.
Αρµόδιο για την αναγγελία βλάβης στον Ανάδοχο και τη κλήση του για την
ε̟ισκευή της είναι ο ΤΤΛ της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστο̟οιήσει στη
ΣΤΑΣΥ τα τηλέφωνα και τον αριθµό τηλεοµοιοτυ̟ίας του Κέντρου Λήψης
Βλαβών του, στα ο̟οία θα γίνεται η αναγγελία των βλαβών.
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ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Το κόστος των ανταλλακτικών ̟ου α̟αιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών
συντήρησης βαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκτός των ̟ερι̟τώσεων α̟οκατάστασης
βλαβών, οι ο̟οίες οφείλονται σε υ̟αιτιότητα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (̟ληµµελής ή
ελλι̟ής συντήρηση, λανθασµένοι χειρισµοί, χρήση µη εγκεκριµένων υλικών κλ̟.),
στις ο̟οίες το κόστος των ανταλλακτικών, υλικών και εργασιών βαρύνει
α̟οκλειστικά τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ.
Υλικά και ανταλλακτικά ̟ου α̟αιτούνται για την συντήρηση του
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ̟έραν των εγκεκριµένων ανταλλακτικών και των αναλωσίµων
̟ου ̟αρέχονται α̟ό την ΣΤΑΣΥ, υ̟όκεινται στον έλεγχο και την έγκριση της
ΣΤΑΣΥ. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος ̟ροτείνει κατάλογο µε εναλλακτικά υλικά
συντήρησης, ο κατάλογος υ̟όκειται στην έγκριση της ΣΤΑΣΥ και δεν µ̟ορεί να
αλλάξει χωρίς την έγγραφη άδειά της. Ε̟ίσης, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υ̟οχρεούται να
̟αρέχει λε̟τοµερή στοιχεία (̟λήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, κατασκευάστριες
εταιρείες, ̟ιθανούς ̟ροµηθευτές κλ̟.) των υλικών και ανταλλακτικών ̟ου
α̟αιτούνται για την συντήρηση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, εφόσον αυτό ζητηθεί α̟ό
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Η συντήρηση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ εκτελείται ̟άντα σύµφωνα µε τις οδηγίες και το
χρονοδιάγραµµα του κατασκευαστή.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται α̟ό εξειδικευµένους τεχνικούς
κατάλληλης ειδικότητας και θα βεβαιώνονται ενυ̟όγραφα α̟ό τους τεχνικούς
̟ου τις εκτέλεσαν.
Οι εργασίες ε̟ίσης θα εκτελούνται ̟άντα ̟αρουσία του Ε̟ιβλέ̟οντα Εργασιών
Συντήρησης του ΤΤΛ.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται µετά α̟ό τη συντήρηση/ε̟ισκευή ο̟οιουδή̟οτε
µηχανήµατος να ελέγξει λειτουργικά το µηχάνηµα και να το ̟αραδώσει σε ̟λήρη
και σωστή λειτουργία ̟ριν την α̟οχώρησή του α̟ό το χώρο.
Μετά το ̟έραν των εργασιών συντήρησης το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου
υ̟οχρεούται να µετακινήσει α̟ό το χώρο των µηχανηµάτων όλα τα εργαλεία και
τα υλικά ̟ου χρησιµο̟οίησε, καθώς ε̟ίσης και τα υλικά ̟ου αφαίρεσε. Ο
Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να βεβαιωθεί ότι δεν υ̟άρχουν στο ̟άτωµα λι̟αντικά ή µικρά
υλικά, τα ο̟οία µ̟ορούν να ̟ροκαλέσουν ατυχήµατα στο ̟ροσω̟ικό και τους
χρήστες του Χώρου Στάθµευσης. Τα µηχανήµατα και ο ̟εριβάλλων χώρος τους θα
̟ρέ̟ει να ̟αραδίδονται α̟ολύτως καθαρά και γενικά έτοιµα ̟ρος χρήση.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η υ̟οχρεωτική ̟ρολη̟τική ̟ρογραµµατισµένη συντήρηση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
είναι εξαµηνιαία και ετήσια και θα εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις
τεχνικές ̟ροδιαγραφές κατασκευαστή.
Ε̟ι̟ροσθέτως οι εξάµηνες εργασίες ̟ρολη̟τικής συντήρησης ̟εριλαµβάνουν και
τα ̟αρακάτω:
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• ∆ηµιουργία και α̟οθήκευση σε εξωτερικό α̟οθηκευτικό µέσον αντιγράφων
ασφαλείας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Υ̟ολογιστή του Συστήµατος
∆ιαχείρισης Χώρου Στάθµευσης και του Ηλεκτρονικού Υ̟ολογιστή του
Συστήµατος Αυτόµατης Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας µε του
̟αρακάτω τρό̟ους:
 Κλωνο̟οίηση σκληρών δίσκων
 Αντίγραφα ασφαλείας (backup) συστήµατος
Αντίγραφα ασφαλείας, ένα ανά είδος, θα ̟αραδίδονται στη ΣΤΑΣΥ.
• Έλεγχος και ε̟ιβεβαίωση αυτόµατου ηµερήσιου backup (δυναµικά δεδοµένα).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Εντός τεσσάρων εβδοµάδων α̟ό την υ̟ογραφή της Σύµβασης και ̟ριν α̟ό την
έναρξη των εργασιών ̟ρολη̟τικής συντήρησης, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υ̟οχρεούται να
υ̟οβάλλει ̟ρος έγκριση στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το ̟ρόγραµµα ̟ρολη̟τικής συντήρησης,
το ο̟οίο θα ̟εριλαµβάνει αναλυτικά όλες τις εργασίες ̟ρολη̟τικής συντήρησης
ανά µηχάνηµα, τα έντυ̟α ελέγχων και δοκιµών (check list) και το
χρονοδιάγραµµα υλο̟οίησής τους.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις ή και τρο̟ο̟οιήσεις του ανωτέρω
̟ρογράµµατος ̟ριν ̟ροβεί στην τελική έγκρισή του αν κρίνει ότι δεν
εξασφαλίζεται η ασφαλής, αξιό̟ιστη και αδιάλει̟τη λειτουργία του
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Ο ακριβής χρόνος εκτέλεσης των εργασιών θα καθορίζεται σε συνεργασία µε το
∆ιαχειριστή του Χώρου Στάθµευσης, µε στόχο να α̟οφεύγεται η εκτέλεση
εργασιών ̟ρολη̟τικής συντήρησης τις ώρες αιχµής και ως εκ τούτου να
ελαχιστο̟οιούνται τυχόν δυσµενείς ε̟ι̟τώσεις στη λειτουργία του Χώρου
Στάθµευσης.
Οι ώρες αιχµής είναι οι εξής: Ώρες αιχµής στις εισόδους α̟ό 07:00 έως 10:00, Ώρες
αιχµής στις εξόδους α̟ό 14:00 έως 18:00.
Ένα µήνα ̟ριν το τέλος της Σύµβασης ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλλει
Τεχνική Έκθεση, στην ο̟οία θα καταγράφεται η κατάσταση όλου του
συντηρούµενου εξο̟λισµού καθώς και οι ̟ροτεινόµενες ενέργειες για την
α̟οκατάσταση ̟ιθανών εκκρεµοτήτων ή για την α̟οφυγή µελλοντικών
̟ροβληµάτων.
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν, µετά α̟ό συνεννόηση µε τον αρµόδιο υ̟άλληλο του
ΤΤΛ, να µελετήσουν τα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης του
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, τα ο̟οία βρίσκονται στο Εργαστήριο Συντήρησης
Τηλε̟ικοινωνιών της ΣΤΑΣΥ στο Αµαξοστάσιο Σε̟ολίων, Κηφισού 94, Αθήνα.
Ώρες συνεννόησης: Καθηµερινές α̟ό τις 09:00 έως τις 16:00.
Αρµόδιος Υ̟άλληλος: Φεραρόλης Σταµάτης, Τηλ: 214-4142263
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ΑΡΘΡΟ 6: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ

Για τη εκτέλεση εργασιών διορθωτικής συντήρησης ή τεχνικής υ̟οστήριξης ̟ου
α̟αιτούν ε̟ιτό̟ου ̟αρουσία του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ στο Χώρο Στάθµευσης, θα
τηρείται η ̟αρακάτω διαδικασία:
α) Ο ΤΤΛ ειδο̟οιεί τον Ανάδοχο µέσω τηλεοµοιοτυ̟ίας ή ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (e-mail), ̟αρέχοντάς του τα ακόλουθα στοιχεία:
• Αριθµός βλάβης (είναι ο αριθµός αναφοράς βλάβης ̟ου δίδεται α̟ό το ΚΤΑ
στον ΤΤΛ).
• Κωδικός/Είδος µηχανήµατος.
• Σύντοµη ̟εριγραφή βλάβης.
• Προτεραιότητα (ε̟είγουσα ή κανονική)
β) Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ε̟ικοινωνεί τηλεφωνικά µε τον ΤΤΛ τουλάχιστον µισή ώρα
̟ριν ο τεχνικός του µεταβεί στο Χώρο Στάθµευσης για την άρση της βλάβης
και δίδει τα εξής στοιχεία: ονοµατε̟ώνυµο τεχνικού, ηµεροµηνία και ώρα
ε̟ίσκεψης, σκο̟ός της ε̟ίσκεψης.
γ) Με την είσοδό του στο Χώρο Στάθµευσης ο τεχνικός του Αναδόχου µεταβαίνει
στο χώρο του κεντρικού ταµείου και σε συνεργασία µε τον ΥΧΣ συµ̟ληρώνει
και υ̟ογράφει το Έντυ̟ο Παρουσιών Σταθµού. Στο εν λόγω έντυ̟ο
καταχωρούνται τα ̟αρακάτω στοιχεία: ονοµατε̟ώνυµο τεχνικού, όνοµα
εταιρείας/εργοδότη, σκο̟ός ε̟ίσκεψης, ηµεροµηνία και ώρα άφιξης.
δ) Στη συνέχεια ο τεχνικός του Αναδόχου µεταβαίνει στο χώρο εργασιών, ό̟ου
̟αρουσία του Ε̟ιβλέ̟οντα Εργασιών Συντήρησης ΤΤΛ εκτελεί τις εργασίες
ε̟ισκευής του εξο̟λισµού.
ε) Μετά το ̟έρας των εργασιών ε̟ισκευής, το µηχάνηµα τίθεται σε λειτουργία. Η
σωστή λειτουργία του µηχανήµατος ε̟ιβεβαιώνεται α̟ό τον τεχνικό του ΤΤΛ
και τον ΥΧΣ.
στ)Ο τεχνικός του Αναδόχου σε συνεργασία µε τον Ε̟ιβλέ̟οντα Εργασιών
Συντήρησης ΤΤΛ συµ̟ληρώνει το Έντυ̟ο Ε̟ιδιόρθωσης Βλάβης, το ο̟οίο και
̟ροσυ̟ογράφει µε τον τεχνικό ΤΤΛ. Το Έντυ̟ο Ε̟ιδιόρθωσης βλάβης
̟αραδίδεται στον τεχνικό ΤΤΛ.
ζ) Μετά το ̟έρας των εργασιών και ̟ριν την α̟οχώρησή του α̟ό το Χώρο
Στάθµευσης, ο τεχνικός του Αναδόχου µεταβαίνει στο χώρο του κεντρικού
ταµείου, ενηµερώνει τον ΥΧΣ και α̟οχωρεί αφού καταχωρηθεί στο Έντυ̟ο
Παρουσίας Σταθµού η ηµεροµηνία και ώρα α̟οχώρησής του.
ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

Οι εργασίες ̟ρολη̟τικής συντήρησης εκτελούνται βάσει του συµφωνηθέντος
̟ρογράµµατος ̟ρολη̟τικής συντήρησης.
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Για τη εκτέλεση εργασιών ̟ρολη̟τικής συντήρησης ̟ου α̟αιτούν ε̟ιτό̟ου
̟αρουσία του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ στο Χώρο Στάθµευσης, θα τηρείται η ̟αρακάτω
διαδικασία:
α) Ο Ανάδοχος ε̟ικοινωνεί µε τον ΤΤΛ, ̟έντε τουλάχιστον εργάσιµες µέρες ̟ριν
την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία εκτέλεσης των εργασιών ̟ρολη̟τικής
συντήρησης, για να ε̟ιβεβαιώσει τις εργασίες, να δηλώσει τα ονόµατα των
τεχνικών του ̟ου τις εκτελέσουν και να ε̟ιβεβαιώσει την ακριβή ώρα έναρξής
τους.
β) Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ε̟ικοινωνεί τηλεφωνικά τον ΤΤΛ τουλάχιστον µισή ώρα ̟ριν ο
τεχνικός του µεταβεί στο Χώρο Στάθµευσης και δίδει τα εξής στοιχεία:
ονοµατε̟ώνυµο τεχνικού, ηµεροµηνία και ώρα ε̟ίσκεψης, σκο̟ός της
ε̟ίσκεψης.
γ) Με την είσοδό του στο Χώρο Στάθµευσης ο τεχνικός του Αναδόχου µεταβαίνει
στο χώρο του κεντρικού ταµείου και σε συνεργασία µε τον ΥΧΣ συµ̟ληρώνει
και υ̟ογράφει το Έντυ̟ο Παρουσιών Σταθµού. Στο εν λόγω έντυ̟ο
καταχωρούνται τα ̟αρακάτω στοιχεία: ονοµατε̟ώνυµο τεχνικού, όνοµα
εταιρείας/εργοδότη, σκο̟ός ε̟ίσκεψης, ηµεροµηνία και ώρα άφιξης.
δ) Στη συνέχεια ο τεχνικός του Αναδόχου µεταβαίνει στο χώρο εργασιών ό̟ου,
̟αρουσία του Ε̟ιβλέ̟οντα Εργασιών Συντήρησης του ΤΤΛ εκτελεί τις
̟ρογραµµατισµένες ̟ρολη̟τικής συντήρησης.
ε) Μετά το ̟έρας έκαστης εργασίας ̟ρολη̟τικής συντήρησης ο τεχνικός του
Αναδόχου θέτει και ̟αραδίδει σε σωστή λειτουργία το µηχάνηµα και στη
συνέχεια συµ̟ληρώνει το αντίστοιχο Έντυ̟ο Προλη̟τικής Συντήρησης το
ο̟οίο και συνυ̟ογράφει µε τον Ε̟ιβλέ̟οντα Εργασιών Συντήρησης ΤΤΛ. Το
Έντυ̟ο ̟αραδίδεται στον Ε̟ιβλέ̟οντα Εργασιών Συντήρησης ΤΤΛ.
στ)Μετά το ̟έρας των εργασιών και τη συµ̟λήρωση και ̟αράδοση όλων των
σχετικώς Εντύ̟ων Προλη̟τικής Συντήρησης ο τεχνικός του Αναδόχου
µεταβαίνει στο χώρο του κεντρικού ταµείου, ενηµερώνει τον ΥΧΣ και α̟οχωρεί
αφού καταχωρηθεί στο Έντυ̟ο Παρουσίας Σταθµού η ηµεροµηνία και ώρα
α̟οχώρησής του.
ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΛΕΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Για την εξ’ α̟οστάσεως ̟ρόσβαση στον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ θα ακολουθείται η
̟αρακάτω διαδικασία:
α) Ο Ανάδοχος ε̟ικοινωνεί µε τον ΤΤΛ και ζητά άδεια ̟ρόσβασης στον
εξο̟λισµό, ̟αρέχοντας τα ̟αρακάτω στοιχεία:
• Είδος/κωδικός εξο̟λισµού, στον ο̟οίο θα γίνουν εργασίες.
• Σύντοµη ̟εριγραφή της αιτούµενης εργασίες.
• Προτεινόµενη ηµεροµηνία και ώρα έναρξης εργασιών.
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β) Ο ΤΤΛ φροντίζει για την ενεργο̟οίηση του modem ̟ριν την συµφωνηθείσα
ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της εργασίας και ενηµερώνει σχετικά τον
Ανάδοχο.
γ) Μετά το ̟έρας των εργασιών ο Ανάδοχος:
• Ενηµερώνει τηλεφωνικά τον ΤΤΛ ότι η εργασία ολοκληρώθηκε και δίδει
σύντοµη αναφορά για τις εργασίες ̟ου εκτελέστηκαν. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου
̟ροέκυψαν ̟ροβλήµατα, τα αναφέρει λε̟τοµερώς.
• Ανάδοχος συντάσσει γρα̟τή αναφορά «Ε̟έµβαση σε Εξο̟λισµό εξ’
Α̟οστάσεως», την ο̟οία α̟οστέλλει στον ΤΤΛ εντός δύο εργάσιµων ηµερών
α̟ό την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Έντυ̟ο Ε̟ιδιόρθωσης Βλάβης
Στο έντυ̟ο αυτό, το ο̟οίο συµ̟ληρώνεται κάθε φορά ̟ου γίνεται ε̟έµβαση σε
εξο̟λισµό για ε̟ιδιόρθωση βλάβης, καταχωρούνται τα ̟αρακάτω στοιχεία:
• Αριθµός αναφοράς βλάβης ̟ου δόθηκε α̟ό το ΚΤΑ.
• Κωδικός µηχανήµατος.
• Ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ̟ροσήλθε στη ̟εριοχή εργασίας.
• Ακριβής ̟εριγραφή της βλάβης.
• ∆ιορθωτικές ενέργειες ̟ου έγιναν.
• Ανταλλακτικά και υλικά ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν.
• Λε̟τοµέρειες για ε̟ι̟ρόσθετες ενέργειες ̟ου ενδεχοµένως α̟αιτούνται.
• Τυχόν ̟αρατηρήσεις/σχόλια.
• Ηµεροµηνία και ώρα ε̟ισκευής της βλάβης.
• Ονοµατε̟ώνυµο τεχνικού ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
• Ονοµατε̟ώνυµο Ε̟ιβλέ̟οντα Εργασιών Συντήρησης ΤΤΛ.
Το Έντυ̟ο Ε̟ιδιόρθωσης Βλάβης συνυ̟ογράφεται α̟ό τον τεχνικό του
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και α̟ό τον Ε̟ιβλέ̟οντα Εργασιών Συντήρησης ΤΤΛ ̟ου
̟αρευρίσκεται στο χώρο εργασιών.
Έντυ̟α Προλη̟τικής Συντήρησης (δελτίο τακτικής Συντήρησης)
Τα έντυ̟α ̟ρολη̟τικής συντήρησης ̟εριέχουν αναλυτικά όλες τις εργασίες
̟ρολη̟τικής συντήρησης καθώς ε̟ίσης και τα α̟οτελέσµατα των ελέγχων και
δοκιµών (check list).
Στα εν λόγω έντυ̟α καταχωρούνται τα ̟αρακάτω στοιχεία:
• Κωδικός µηχανήµατος.
• Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης εργασίας.
• Περιγραφή εργασίας.
• Α̟οτελέσµατα ελέγχων και δοκιµών.
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• Μετρήσεις και ρυθµίσεις ̟ου έγιναν.
• Περιγραφή ̟ιθανών ε̟ισκευών ̟ου ̟ροέκυψαν.
• Υλικά (ανταλλακτικά και αναλώσιµα) ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν.
• Υ̟οδείξεις για ε̟ι̟ρόσθετες ενέργειες ̟ου ενδεχοµένως α̟αιτούνται.
• Τυχόν ̟αρατηρήσεις/σχόλια.
• Ηµεροµηνία και ώρα ολοκλήρωσης της εργασίας.
• Ονοµατε̟ώνυµο τεχνικού ̟ου εκτέλεσε τις εργασίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του Χώρου Στάθµευσης Αυτοκινήτων
του Σταθµού Μετε̟ιβίβασης Κεραµεικός της ΣΤΑΣΥ α̟οτελείται α̟ό τον
̟αρακάτω ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:
Σηµείωση: Ο όρος ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ̟εριλαµβάνει, εκτός α̟ό τα υλικά (hardware)
και όλο το λογισµικό (software) ̟ου α̟αιτείται για την εύρυθµη λειτουργία του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης του Χώρου Στάθµευσης.
ΕΙ∆ΟΣ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΜΕΡΑ ICD-48E/230VAC (INFRARED)
ΦΑΚΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ Ζ5,0-50,0AI-DC- VD0513-L

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ POS30 ΜΕ
"ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ" ΤΑΜΕΙΟ α̟οτελούµενος α̟ό:
(α) Η/Υ βιοµηχανικού τύ̟ου
(β) Συσκευή ανάγνωσης/έκδοσης εισιτηρίων και
καρτών µονίµων ̟ελατών
(γ) Εκτυ̟ωτή α̟οδείξεων τύ̟ου EPSON TMΤ88
(δ) Ειδικό ̟ληκτρολόγιο ταµείου τύ̟ου PREH
COMMANDER M84
(ε) Εκτυ̟ωτή αναφορών και στατιστικών στοιχείων
τύ̟ου Laser OKI Β410D
(στ) Οθόνη ̟ληροφόρησης ̟ελάτη
(ζ) Εκτυ̟ωτή dot matrix τύ̟ου OKI 321για την
εκτύ̟ωση του θεωρηµένου βιβλίου στάθµευσης
(η) Λογισµικό ∆ιαχείρισης Χώρου Στάθµευσης
LICENCED PLATE RECOGNITION SYSTEM "VIS3X" (2 ENTRIES)
BARCODE SCANNER OPT-6125
ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ BARCODE S20/B
ΒΑΣΙΚΟ S/W ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΟΝ. ΠΕΛ.
POSTRAYMENT
S/W INTERFACE ΓΙΑ ΕΞΩΤ. ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΠΛΗΡΟΦ.
S/W ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
"ΧΡΟΝΟΥ"
S/W REMOTE DIAGNOSIS/MAINTENANCE
S/W NetOp Host ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ
ΕΛΕΓΧΟ
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΜΕΙΟ PKA32B (WITH SET KEYS)
S/W ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ "ΧΡΟΝΟΥ"
ΜΟΝΑ∆Α ΕΙΣΟ∆ΟΥ PGL30/B (SHORT + SEASON)
ΜΟΝΑ∆Α ΕΞΟ∆ΟΥ PL30/B
S/W ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΙΣΙΤ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΣ/ΕΞ BRC
S/W ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΙΣ/ΕΞ
ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ES/30
KEY SWITCH
ETHERNET-LAN SWITCH WITH TCP/IP
S/W FOR INVOICING CARDS
S/W ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΒΑΣΙΚΟ S/W ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
S/W ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ BARC
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ PKA20/25/30/32
ΒΑΝΚΝΟΤΕ ACCEPTOR JCM (BNP JCM "EURO")
ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ (2 ΒΡΟΓΧΩΝ)
ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΚΑΤΑΜ/ΣΗΣ
PH-2F
LED DISPLAY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΟΦΟΥ
ΕΞΩΤ. ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΠΛΗΡΟΦ. ΓΙΑ ΤΟ"ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Ή ΠΛΗΡΕΣ"
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ∆ΟΣΥΝ/ΣΗΣ (10
ΣΤΑΘΜΩΝ) AIPHONE LEF-10W
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του Χώρου Στάθµευσης Αυτοκινήτων
του Σταθµού Μετε̟ιβίβασης Αγία Μαρίνα της ΣΤΑΣΥ α̟οτελείται α̟ό τον
̟αρακάτω ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:
Σηµείωση: Ο όρος ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ̟εριλαµβάνει, εκτός α̟ό τα υλικά (hardware)
και όλο το λογισµικό (software) ̟ου α̟αιτείται για την εύρυθµη λειτουργία του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης του Χώρου Στάθµευσης.
Α/Α

Περιγραφή

Τεµ.

ΜΟΝΑ∆Α ΕΙΣΟ∆ΟΥ PGL30/B. Περιλαµβάνει:

1

• Ενσωµατωµένο Η/Υ (Board Computer) EPR6-LC
• Οθόνη LCD 5,7", 1/4 VGA Graphics
• Κάρτα ∆ικτύου Ethernet LAN µε TCP/IP
• Προστασία σχισµής εισιτηρίου α̟ό βροχή
• Θερµοστάτη & θερµαντικό στοιχείο
• Προστασία µονάδας α̟ό τις καιρικές συνθήκες
• Κουµ̟ί εισιτηρίου µε αντιστατική ̟ροστασία
• ∆έκτη/Τροφοδότη εισιτηρίων µε εκτυ̟ωτή
• Ενσωµατωµένη ενδοε̟ικοινωνία
• Ερµάριο εξωτερικής το̟οθέτησης µε ̟όρτα & κλειδί

1

2

ΜΟΝΑ∆Α ΕΞΟ∆ΟΥ PL30/B. Περιλαµβάνει:
• Ενσωµατωµένο Η/Υ (Board Computer) EPR6-LC
• Oθόνη LCD 5,7", 1/4 VGA Graphics
• Κάρτα ∆ικτύου Ethernet LAN µε TCP/IP
• Εφαρµογή Λειτουργίας και Ε̟εξεργασίας ̟ρο̟ληρωµένων
καρτών
• S/W ∆ιαχείρισης Καρτών Μονίµων Πελατών
• Εφαρµογή Αυτόµατης αλλαγής τιµοκαταλόγου στην έξοδο
• Θερµοστάτη & θερµαντικό στοιχείο
• Προστασία µονάδας α̟ό τις καιρικές συνθήκες
• ∆έκτη εισιτηρίων
• Ενσωµατωµένη ενδοε̟ικοινωνία
• Ερµάριο εξωτερικής το̟οθέτησης µε ̟όρτα & κλειδί

1

3

ΜΠΑΡΕΣ ΕΙΣΟ∆ΩΝ/ΕΞΟ∆ΩΝ ES/30. Περιλαµβάνουν:
• ∆οκός αλουµινίου 3,0µ (100*25mm)
• Ωφέλιµο µήκος 2,78µ, ταχύτητα 2,3”
• Ελεγκτής ΜΟ63 µε TRIACS για 5.000.000 κινήσεις
• Ερµάριο αλουµινίου µε κλειδί
• Μονάδα διαχείρισης βρόγχου (2 βρόχων)
• ∆ιακό̟της ανοίγµατος/ κλεισίµατος µε κλειδί
• Υλικά µαγνητικών βρόγχων ̟αρουσίας οχηµάτων (µόνιµη
κατασκευή µε χάραξη του οδοστρώµατος)

2
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ POS30. Περιλαµβάνει:
•Ταµείο και USB Box "type 1", Standard-GUI Interface
•Υ̟οστηρίζει µέχρι 10 διαφορετικούς σταθµούς
•30 on-line µονάδες, 40 ̟εριοχές καταµέτρησης ανά σταθµό
• Αναγνώστη Barcode
• Συρτάρι Χρηµάτων
• Οθόνη Πελάτη
• Εγγραφέας Barcode SL20/B για έκδοση εισιτηρίων στο POS
• Κεντρικό Λογισµικό ∆ιαχείρισης για ιχνιλάτηση εισιτηρίων
µονίµων & διαβατικών ̟ελατών, στατιστικές αναφορές,
̟αραγωγή και ̟ληρωµή καρτών µονίµων ̟ελατών, διαχείριση
̟ρο̟ληρωµένων καρτών, διαχείριση χειροκίνητων εκ̟τώσεων
στο ταµείο, α̟οµακρυσµένη διάγνωση βλαβών

1

5

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(LPR).
Σύστηµα αναγνώρισης ̟ινακίδων LPR Quercus SmartLPR®
ACCESS C (1 είσοδος & 1 έξοδος - κάµερες ε̟ιδα̟έδιες).
Περιλαµβάνει:
• Η/Υ ελέγχου
• 2 υ̟έρυθρες κάµερες
• Βασική εφαρµογή αναγνώρισης ̟ινακίδων S&B
• Άδεια χρήσης εφαρµογής αναγνώρισης ̟ινακίδων για την
είσοδο και την έξοδο S&B

1

6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ. Περιλαµβάνει:
• Μετατρο̟έα για την σύνδεση των ελεγκτών βρόγχων
καταµέτρησης στον κεντρικό Η/Υ διαχείρισης Pos/ZR (TCP/IP>I/O-converter)
• 8 µαγνητικούς βρόχους ̟αρουσίας οχηµάτων (µόνιµη
κατασκευή µε χάραξη του οδοστρώµατος)
• 4 Ελεγκτές βρόχων εσωτερικής καταµέτρησης διαθεσίµων
θέσεων (PH-2F - 2 Βρόχων)

1

7

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. Περιλαµβάνει:
• Μία Εξωτερική Πινακίδα µίας όψης Parking Duo 3216,
ψηφιακή µε βάσεις στήριξης (δεν ̟εριλαµβάνεται η κολώνα
στήριξης)
• Interface για εµφάνιση του αριθµού των διαθέσιµων κενών
θέσεων σε ηλεκτρονική ̟ινακίδα (ένα για κάθε σύστηµα)
• 5 Ηλεκτρονικές ̟ινακίδες 3 χαρακτήρων µε ένδειξη αριθµού
θέσεων/̟λήρες
• Μετατρο̟έας για την σύνδεση ̟ινακίδων RS485 - RS232
• Σηµατοδότης δι̟λής λάµ̟ας 200 mm

1
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