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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΒ ΑΕ»
(CPV: 79713000-5)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 58.500,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ) έχοντας υπόψη τα:
1. Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Ν. 3622/07 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 281 Α’/20-12-2007) όπως ισχύει
3. Ν. 4150/07 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»,
(ΦΕΚ 102 Α’/29-04-2013).
4. Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις
Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών
Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων ασφάλειας», (ΦΕΚ 1877 Β’/12-09-2008).
5. Άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών», του Ν. 3863/10 «Νέο
Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.» (ΦΕΚ 115
Α’/15-07-2010).
6. Ν. 2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
164 Α’/21-08-1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής
Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Αρμοδιότητας ΟΛΒ ΑΕ (CPV:
79713000-5), προϋπολογισμού € 58.500,00 πλέον ΦΠΑ.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τρίμηνη, με δυνατότητα παράτασης (με απόφαση ΔΣ ΟΛΒ
ΑΕ), έως την πλήρη υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου και δικαίωμα προαίρεσης έως την
ανάλωση συνολικού ποσού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.
Επειδή η ΟΛΒ ΑΕ βρίσκεται σε διαδικασία προκήρυξης αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού, η
ΟΛΒ ΑΕ διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης αν έχει
ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση του ανοικτού διαγωνισμού ή συνέχισής της μέχρι την πλήρη
υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
1. Αντικείμενο του διαγωνισμού
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, από Ιδιωτικές
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ), για τρεις (3) μήνες, 7.280 συνολικών
προϋπολογιζομένων ανθρωποωρών, με δυνατότητα παράτασης (με απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ),
έως την πλήρη υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και δικαίωμα
προαίρεσης έως την ανάλωση συνολικού ποσού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ. Οι προϋπολογιζόμενες ώρες ενδεικτικά αναλύονται παρακάτω:
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Α/Α
1
2
3
4

Περιγραφή
Ημερήσιες Βάρδιες
Νυκτερινές Βάρδιες
Κυριακές & Αργίες Ημερήσιες Βάρδιες
Κυριακές & Αργίες Νυκτερινές Βάρδιες
ΣΥΝΟΛΟ

Ανθρωποώρες
4.352
1.776
768
384
7.280

Σημείωση: Ο πίνακας συνολικών ανθρωποωρών ανά βάρδια, αν και έχει καταρτιστεί με τη
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, λόγω της φύσης των υπηρεσιών πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτικός
από τους οικονομικούς φορείς. Οποιαδήποτε μεταβολή του, έστω και σημαντική, δεν επηρεάζει
σε καμία περίπτωση την τιμή ανθρωποώρας που θα συμβασιοποιηθεί, και δεν δίνει δικαίωμα
στον ανάδοχο να εγείρει αξιώσεις για την καταβολή υψηλότερου τιμήματος.
2. Πλαίσιο Υποχρεώσεων Αναδόχου
Το ειδικότερο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών είναι η φύλαξη της λιμενικής
εγκατάστασης έναντι εκνόμων ενεργειών, σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας
Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) αρμοδιότητας της ΟΛΒ ΑΕ, στα πλαίσια του Διεθνούς Κώδικα
Ασφάλειας Πλοίων – Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS).
Οι χώροι που πρέπει ή δύνανται να καλύπτονται από προσωπικό φύλαξης είναι:
• Οι οριοθετημένες ελεγχόμενες κατά τις προβλέψεις του ΣΑΛΕ περιοχές ISPS.
• Οι χώροι που περιβάλλουν τις παραπάνω περιοχές και έχουν διεπαφή με τους χώρους ISPS.
Σε κάθε περίπτωση η δύναμη Φύλαξης και Ασφάλειας υπάγεται βάσει του Νόμου
απευθείας στον Υπεύθυνο Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) της ΟΛΒ ΑΕ ή τον
Αναπληρωτή του (Α/ΥΑΛΕ).
Α) Ο υποψήφιος Ανάδοχος για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων θα πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη στελέχωση:
Προσωπικό σε ημερήσια βάση:
i. Δύο (2) εικοσιτετράωρες βάρδιες ως δύναμη φύλαξης στην Κεντρική Πύλη.
ii. Μία (1) εικοσιτετράωρη βάρδια ως δύναμη περιπολίας, εποχούμενη σε τετράτροχο
όχημα που θα διατεθεί από την ΟΛΒ ΑΕ.
Προσωπικό έκτακτο:
Τις ημέρες κατάπλου κρουαζιερόπλοιων απαιτείται προσωπικό για δέκα (10) οκτάωρες
(5 στην πρωινή + 5 στην απογευματινή) βάρδιες κατ’ ελάχιστον, με δυνατότητα
αυξομείωσης κατά ±30% αναλόγως των αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν.
Β) Το σύνολο της δύναμης του προσωπικού που θα απασχοληθεί θα διαθέτει τις
προβλεπόμενες από το Ν. 2518/97 άδειες σε ισχύ και επιπροσθέτως και την κατά Νόμο
πιστοποίηση, από αναγνωρισμένους φορείς εκπαίδευσης, των γνώσεων και απαιτήσεων
του ISPS/Code (Β/18.2), οι οποίες αποδεικνύονται από προσωπική «πιστοποίηση»
εκάστου διατεθειμένου Φύλακα Ασφαλείας σε επιτυχή διαδικασία παρακολούθησης ειδικού
εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών καθώς και χειρισμού
ακτινοσκοπικών συσκευών (x-ray). Επιπλέον, οι διατιθέμενοι για τη δύναμη περιπολίας θα
πρέπει να κατέχουν την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης.
Γ) Το προσωπικό του Αναδόχου, που θα στελεχώσει τις θέσεις φύλαξης της Λιμενικής
Εγκατάστασης, θα ενημερωθεί από τα αρμόδια όργανα της ΟΛΒ ΑΕ, αποκλειστικά και μόνο
για τα θέματα που άπτονται των καθηκόντων του και σχετίζονται με την εφαρμογή του
ΣΑΛΕ και θα εκπαιδευτεί στη χρήση του εξοπλισμού ασφαλείας. Οποιαδήποτε άλλη
εκπαιδευτική διαδικασία του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνει τον τελευταίο.
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Δ) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του το προσωπικό φύλαξης – ασφαλείας, θα φέρει
υποχρεωτικά την προβλεπόμενη ομοιόμορφη στολή (που θα συμφωνηθεί με την ΟΛΒ ΑΕ)
και προβλεπόμενο εξοπλισμό (αλεξίσφαιρο γιλέκο, φακό, σφυρίχτρα κλπ) και θα έχει
ευπρεπή και επιμελημένη εμφάνιση. Κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας τους στη ΛΕ Βόλου,
οι Φύλακες Ασφαλείας θα φέρουν και καπέλο που θα χορηγηθεί από την ΟΛΒ ΑΕ / Τμήμα
Ασφάλειας.
Ε) Απαραίτητη προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να κατέχουν κατά το χρόνο διεξαγωγής του
διαγωνισμού ή να μπορούν να αποκτήσουν (σύμφωνα με το Ν. 3622/07 και ΥΑ
Α4434.1/02/08), την προβλεπόμενη Άδεια της οικείας Λιμενικής Αρχής (Κεντρικό
Λιμεναρχείο Βόλου) εντός αποκλειστικής εικοσαημέρου (20ημέρου) προθεσμίας,
εκκινούσης από την κοινοποίηση σε αυτούς της Απόφασης κατακύρωσης του ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ.
Η ΟΛΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει το προσωπικό που θα απασχολεί ο
εργολάβος και που θα κρίνει ότι είναι ανεπαρκές στην εκτέλεση των καθηκόντων του (ενδεικτικά
και μόνο: αγενής συμπεριφορά, ατημέλητη εμφάνιση, αγνόηση ή πλημμελής εκτέλεση εντολών
του ΥΑΛΕ, πρόκληση βλαβών στον εξοπλισμό, μη ανταπόκριση σε περιστατικά που θα
εκδηλωθούν και απαιτούν την επέμβασή του κλπ).
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για καταβολή αποζημίωσης στην ΟΛΒ ΑΕ για κάθε
περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή ατυχήματος κατά την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών στα
μηχανήματα, εξοπλισμό ή/και τις εγκαταστάσεις του Λιμένα Βόλου, που οφείλεται σε
υπαιτιότητα του προσωπικού του. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την καταβολή αποζημίωσης σε
τρίτο στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή ατυχήματος κατά την εκτέλεση των ως άνω
υπηρεσιών με υπαιτιότητα του προσωπικού του.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσληψη και διάθεση στην ΟΛΒ ΑΕ /
Τμήμα Ασφάλειας, του προσοντούχου και ικανού προσωπικού, την καταβολή των μισθών,
επιδομάτων, εισφορών, δώρων και εν γένει κάθε παροχής που βαρύνει κατά τα συναλλακτικά
ήθη τον εργοδότη, την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, την τήρηση των όρων
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και γενικότερα την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης που
υπέχει ως εργοδότης. Η ΟΛΒ ΑΕ δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι του αναδόχου, πλην της
καταβολής του μηνιαίου ανταλλάγματος, που θα προκύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.
3. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και
ασφάλειας, του Ν. 2518/97.
Η υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι ο διαγωνιζόμενος
έλαβε γνώση και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, καθώς και τις τοπικές
και λοιπές εν γένει συνθήκες που αφορούν την εκτέλεση της εργολαβίας.
4. Δικαιολογητικά συμμετοχής
4.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2% (€ 1.170,00) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
72 του Ν. 4412/16.
4.2 Αντίγραφο Αδείας Ίδρυσης και Λειτουργίας της Επιχείρησης σε ισχύ, σύμφωνα με το
Ν. 2518/97, όπως ισχύει.
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-44.3 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου
της επιχείρησης, που θα φέρει ως ημερομηνία υπογραφής την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:
- δεν συντρέχει για την Επιχείρηση (ή/και των εκπροσώπων της, κατά τα αναφερόμενα
στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) κάποιος από τους λόγους
αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
- είναι εγγεγραμμένοι σε Επιμελητήριο ή δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε αυτό
γ) έχουν λάβει γνώση των συνθηκών παροχής των υπηρεσιών ασφαλείας και αποδέχονται
πλήρως τους όρους της διακήρυξης
δ) διαθέτουν τη στελέχωση και τα υπόλοιπα στοιχεία επαγγελματικής επάρκειας, όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας
ε) εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 80
του Ν. 4412/16
στ) διαθέτουν Άδεια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, σύμφωνα με το Ν. 3622/07 και ΥΑ
Α4434.1/02/08 (εφόσον ήδη υφίσταται) ή ότι θα την εκδώσουν εντός αποκλειστικής
εικοσαημέρου προθεσμίας, από την κοινοποίηση σε αυτούς της Απόφασης
κατακύρωσης του ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ.
4.4 Συμβάσεις παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών (φύλαξης – ασφάλειας) σε λιμενικές
εγκαταστάσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές) ή αερολιμένες, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας,
συνοδευόμενες από Βεβαιώσεις του φορέα διοίκησης του λιμένα/αερολιμένα, περί της
καλής εκτέλεσης της αντίστοιχης σύμβασης.
Ενόψει και ως προϋπόθεση υπογραφής της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής επάρκειας, που θα του
ζητηθούν από την ΟΛΒ ΑΕ.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην
ΟΛΒ ΑΕ σχέδιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 4, της
ΥΑ Α4434.1/02/08, προκειμένου αυτό (σχέδιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου) να εγκριθεί κατά
περιεχόμενο από τα αρμόδια όργανα της ΟΛΒ ΑΕ, ως προς την πληρότητα των καλύψεών του.

5. Οικονομικά στοιχεία
 Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό (διακριτό) κλειστό σφραγισμένο φάκελο.
 Η Οικονομική Προσφορά θα αφορά στην κατ’ αποκοπή τιμή μιας (1) εργατοώρας.
Η προσαύξηση για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες, Σαββατοκύριακα και αργίες θα
υπολογίζεται από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν. 1599/86 (Α΄75), (σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 3863/10), στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία θα
δηλώνεται:
α) η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία υπάγονται οι διατιθέμενοι για το έργο
εργαζόμενοι και την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται να τηρεί απαρέγκλιτα
β) ότι θα τηρηθούν όλοι οι όροι και διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας
αναφορικά με την υγεία, ασφάλεια και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου των
εργαζομένων.
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 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά. Επίσης σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών η αναθέτουσα
αρχή, πριν την απόρριψη των προσφορών αυτών δύναται να ζητήσει γραπτώς όσες
διευκρινίσεις, για την σύνθεση της προσφοράς τυχόν κρίνει σκόπιμες.
 Ισχύς προσφοράς: 60 ημέρες.
 Χρόνος πληρωμής: Εντός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου.
 Για πληρωμές άνω των €1.500,00 απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 Οι προσφορές θα περιέλθουν στην ΟΛΒ ΑΕ σε κλειστό φάκελο επί ποινή αποκλεισμού
μέχρι την 10:00’ της 09-03-2017 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).
6. Κριτήρια Ανάθεσης-Αξιολόγησης Προσφορών
Το κριτήριο για την κατακύρωση και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη και βαθμολογούνται τα παρακάτω
στοιχεία:
• Η αποδεικνυόμενη εμπειρία του άρθρου 4.4 που λαμβάνεται υπόψη στην βαθμολόγηση έως
εξήντα (60) μήνες.
• Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου.
Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών ακολουθείται η
παρακάτω διαδικασία:
Α/Α

1
2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποδεικνυόμενη εμπειρία έως 60 μήνες
Οικονομική Προσφορά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

0 έως 60
Τιμή εργατοώρας
ΣΥΝΟΛΟ

15
85
100

Κλάσμα μηνός υπολογίζεται ως πλήρης μήνας για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών.
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που
έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Προκήρυξης.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
ορίζεται ως εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία Λ ως εξής:

  0,15 


 ά
 0,85 
έ


Όπου:
ΣΤ = η σταθμισμένη βαθμολογία της Εμπειρίας του υποψηφίου
ΣΤμέγιστη = είναι η μέγιστη βαθμολογία εμπειρίας = 60
Τ= η προσφερόμενη τιμή εργατοώρας
Τελάχιστη = η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή εργατοώρας, των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές.
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Παράδειγμα: Έστω υποψήφιος Νο 1 με εμπειρία 30 μηνών και 16 ημερών και οικονομική
προσφορά εργατοώρας € 10,00, με χαμηλότερη οικονομική προσφορά εργατοώρας € 8,00 του
υποψηφίου Νο 2 με εμπειρία 20 μηνών.
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Με βάση τα παραπάνω καταρτίζεται πίνακας με τους συμμετέχοντες με σειρά κατάταξης την
αύξουσα τιμή Λ. Μειοδότης ορίζεται αυτός με την μεγαλύτερη βαθμολογία Λ.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης όπως αναφέρεται στην παρούσα ή
είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής.
7. Τρόπος επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της συμφερότερης από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, όπως αναλύεται παραπάνω.
Ο προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να
προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί του ποσού της
προσφοράς του.
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