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ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 52117 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΦΥΛΑΞΗΣ TΩN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ 

 ΤΕΥΧΟΣ 9  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό  
διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου/ων στην 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΑΔΜΗΕ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με 
δικαίωμα παράτασης με τους ίδιους όρους για ένα (1) επιπλέον έτος,  για κάθε ένα από τα παρακάτω 
τμήματα:  
 
Ομάδα Α:  Εγκαταστάσεις εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής,  
 
Ομάδα Β: Εγκαταστάσεις εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής. 
 
Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, 
ΤΚ: 104 43, FΑΧ: +30 210 519 2326, www.admie.gr 

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE 

Κωδικός αριθμός αναφοράς: Ονοματολογία CPV: 79713000‐5 Υπηρεσίες Φύλαξης 
 
Αριθ. προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008853093 2021-07-02 
 
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S :  2021/S 126-335090 
 

Ι.  Περιγραφή αντικειμένου 

Με τη Σύμβαση   αυτή   η  Εταιρεία   αναθέτει   και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί 

στη  φύλαξη, περιουσιακών  στοιχείων, στελεχών  και  προσωπικού  της Εταιρείας στις εγκαταστάσεις 

του ΑΔΜΗΕ απολύτως σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και την τεχνική περιγραφή του Τεύχους 

6 της Σύμβασης. Τα φυλακτικά σημεία χωρίζονται στην ομάδα Α’ που περιλαμβάνει τα σημεία φύλαξης 

εντός Αττικής, και στην ομάδα Β’ που περιλαμβάνει τα φυλακτικά σημεία εκτός Αττικής. Αναλυτικά τα 

φυλακτικά σημεία, το ωράριο φύλαξης και ο υπεύθυνος του ΑΔΜΗΕ  ανά φυλακτικό σημείο 

αναγράφονται στο τεύχος 4 «Τεχνική Περιγραφή» της διακήρυξης και αναφέρονται παρακάτω: 

ΟΜΑΔΑ Α’ (αφορά τη φύλαξη των:) 
 . 

1. Της Αποθήκης 1758 και της Αποθήκης 5696 στον Αγ. Στέφανο – Κρυονέρι Αττικής. 
 

1.1 Μια 24ωρη καθημερινή βάρδια (Δευτέρα – Κυριακή) 
1.2 Μια 16ωρη καθημερινή βάρδια (Δευτέρα – Κυριακή) 15.00 – 07.00 
1.3 Τη διάθεση και κόστος χρήσης οχήματος για τη διενέργεια περιπολιών 1.600 km/μήνα 

 

http://www.admie.gr/
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2.    Της Αποθήκης 1847 στην Μάνδρα Αττικής (3ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών Θηβών). 
 

2.1 Μια 24ωρη καθημερινή βάρδια (Δευτέρα – Κυριακή) 
 

3. Του παραρτήματος της Αποθήκης 1847 (Νεόκτιστα Ασπροπύργου Αττικής). 
        

3.1 Μια 24ωρη καθημερινή βάρδια (Δευτέρα – Κυριακή) 
3.2 Τη διάθεση και κόστος χρήσης οχήματος για τη διενέργεια περιπολιών 1.000 km/μήνα. 

 
4. Του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (Αγ. Στέφανος – Κρυονέρι) 

 
4.1 Μια 24ωρη καθημερινή κυλιόμενη βάρδια (Δευτέρα – Κυριακή) με 3 φύλακες στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο-Κρυονέρι.  

 
    ΟΜΑΔΑ Β’ (αφορά τη φύλαξη των:) 
 
 
5. Συμπληρωματική φύλαξη κτιρίου του Βόρειου Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (1ο χλμ 

Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης).  
 

5.1  Μια 24ωρη καθημερινή βάρδια (Δευτέρα – Κυριακή) από 4 φύλακες από κοινού, με τη 
διάθεση από τον ΑΔΜΗΕ 1 ατόμου προσωπικού φύλαξης. Το προσωπικό φύλαξης του 
Αναδόχου θα καλύπτει τις περιόδους τακτικών και έκτακτων αδειών του προσωπικού του 
ΑΔΜΗΕ, και θα πρέπει να έχει γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
6. Των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΔΣΣΜ με έδρα την Κοζάνη (14ο χλμ Ε.Ο. Κοζάνης-

Πτολεμαίδας).  
 

6.1  Μια 24ωρη καθημερινή βάρδια (Δευτέρα – Κυριακή) 
 
7. Των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΔΣΣΜ με έδρα τη Θεσσαλονίκη (οδός Στίλπωνος Κυριακίδη-

Θεσσαλονίκη)  
 

7.1   Μια 24ωρη καθημερινή βάρδια (Δευτέρα – Κυριακή) 
 

8.  Των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΔΣΣΜ με έδρα την Τρίπολη (2ο χλμ Επαρχιακής οδού Τρίπολης –
Περιθωρίου).  

 
 8.1   Μια 24ωρη καθημερινή βάρδια (Δευτέρα – Κυριακή) 

 
9. Των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΔΣΣΜ με έδρα τη Λάρισα (Νικολούλη 25, 41335 Λειβαδάκι, 

Λάρισα).  
 

9.1 δύο (2) άτομα 8ωρης καθημερινής βάρδιας κυλιόμενης από Δευτέρα έως Κυριακή, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα βάρδιας 

 
10. Του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μεγαλόπολης (Εντός του Ενεργειακού Κέντρου 

Μεγαλόπολης)  
 

10.1   Μια 24ωρη καθημερινή βάρδια (Δευτέρα – Κυριακή) 
 
11.   Των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΔΣΣΜ με έδρα το Αγρίνιο (Αγρίνιο – Κάτω Κεράσοβο)  
         
        11.1  Δύο (2) άτομα  8ωρης καθημερινής βάρδιας κυλιόμενης  από Δευτέρα –Κυριακή, σύμφωνα 

με το πρόγραμμα   
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12.  Του παραρτήματος της αποθήκης 1907 στο Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης (ΚΥΤ Θεσ/νίκης) 
        

12.1 Μια 15ωρη καθημερινή βάρδια με όχημα (Δευτέρα – Παρασκευή) 16:00 -07:00  
12.2 Μια 24ωρη βάρδια με όχημα (Σάββατο-Κυριακή & Αργίες) 
12.3 Τη διάθεση και κόστος χρήσης οχήματος για τη διενέργεια περιπολιών 1.500 km/μήνα 

 
 
 
II. Προϋπολογισμός:  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης για δύο έτη: ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια 
δέκα έξι ευρώ (€1.635.216,00= €817.608/έτος x 2) χωρίς ΦΠΑ. 
Πριν τη λήξη ισχύος της σύμβασης ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να την παρατείνει κατά ένα 
επιπλέον έτος: €817.608,00 (δικαίωμα παράτασης) χωρίς ΦΠΑ. 
Συνολικός προϋπολογισμός €2.452.824,00=  (€1.635.216,00+ €817.608,00) χωρίς Φ.Π.Α. 

    
Ο προϋπολογισμός ανά ομάδα ανέρχεται σε:  
Ομάδα Α:  Εγκαταστάσεις εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής, προϋπολογισμός για τη διάρκεια δύο ετών 

€841.200,00=(€420.600,00/έτος x 2) χωρίς ΦΠΑ. 
Ομάδα Β: Εγκαταστάσεις εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, προϋπολογισμός για τη διάρκεια δύο ετών 

€794.016,00 =(€397.008,00/έτος x 2) χωρίς ΦΠΑ. 
Τα ποσά δεν αποτελούν ανώτατο όριο προσφοράς. 

 

Διάρκεια ισχύος σύμβασης: 
Δύο έτη με δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έτους. 
 
Εγγύηση Συμμετοχής: αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού για δύο έτη, της κάθε ομάδας για την 
οποία o συμμετέχων επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά, δηλαδή για την Ομάδα Α, η εγγύηση 
συμμετοχής ανέρχεται στα €16.824,00 και για την Ομάδα Β, ανέρχεται στα €15.880,32.  
 
 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα: 

(α)  σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 

(β)  σε ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

(γ)   σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων-ΣΔΣ 
(Government Procurement Agreement-GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή,  

(δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή 
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση  

για τους οποίους δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2106 (Α) και οι 

οποίοι καλύπτουν τα ακόλουθα κριτήρια:  

Β.  Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα : 
 

Β.1 Διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας της εταιρείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Ν. 
2518/ΦΕΚ164/21‐8‐97) ή Ειδική Άδεια Λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο 
του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλη αρμόδια αστυνομική αρχή, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/08.10.2008),όπως ισχύει και δυνάμει 
της νομοθεσίας του κράτους–μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. 
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Β.2 Διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO ΕΛΟΤ 1801:2008 για την παροχή 
Ασφαλείας το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης της 

Ελληνικής ή της Αλλοδαπής και να έχει ισχύ έως την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
 

Β.3 Έχουν εμπειρία στη φύλαξη εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα θα πρέπει τα τελευταία πέντε (5) 
έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να έχουν αναλάβει και εκτελέσει 
επιτυχώς, τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης, με 
ετήσιο τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, ίσο ή μεγαλύτερο του 60% του ετήσιου προϋπολογισμού ανά 
περίπτωση ήτοι :  

 -τουλάχιστον  € 252.360,00 εκάστη ετήσια σύμβαση, αν συμμετέχουν μόνο για την ομάδα Α.  
 -τουλάχιστον  € 238.204,00 εκάστη ετήσια σύμβαση, αν συμμετέχουν μόνο για την ομάδα Β. 
 -τουλάχιστον  € 490.564,00 εκάστη ετήσια σύμβαση, αν συμμετέχουν και για τις δύο Ομάδες 
         Α και Β 
 
Β.4 Διαθέτουν έγκριση τύπου στολής από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η οποία πρέπει να έχει 

ισχύ τουλάχιστον για ένα και πλέον έτος από την ημερομηνία ανάληψης του έργου. 
  

Γ.  Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια  
 

Γ.1 Παρουσιάζουν θετικό άθροισμα κερδών – ζημιών, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) τις τρεις οικονομικές χρήσεις 2017, 2018 και 2019, σύμφωνα με τους 
δημοσιευμένους ισολογισμούς τους. 

 

Γ.2  Ο μέσος όρος του ειδικού (ετήσιου) κύκλου εργασιών για υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης 
των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων να είναι ανά περίπτωση (συμμετοχή για την 

Ομάδα Α ή την Ομάδα Β εγκαταστάσεων) τουλάχιστον €300.000,00 ή τουλάχιστον 

€600.000,00 για συμμετοχή τους και στις δύο Ομάδες.  
 
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, τα μέλη της δύνανται να πληρούν 
αθροιστικά τα κριτήρια των παραγράφων Β και Γ. 
 
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28.7.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 28.7.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 
 
Κατάθεση εγγράφων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, πρωτόκολλο 4ος όροφος, γραφείο 
410, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43 
 
Χρονικό διάστημα Ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα τεχνικά φυλλάδια και άλλα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς μπορεί να 
είναι στην αγγλική γλώσσα. 
 

Αρμόδιο όργανο για προδικαστικές προσφυγές: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) Λεωφ. Θηβών 196-198, ΤΚ 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, κτίριο Κεράνης, τηλ. 213 214 1216, 

ηλεκτρονική διεύθυνση : proedros@aepp-procurement.gr. Οι προθεσμίες υποβολής των προσφυγών 

αναφέρονται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης. 

Τρόπος πληρωμής:  Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σύμφωνα με τα παρακάτω.  
Οι πληρωμές προς τον  Ανάδοχο θα γίνονται μηνιαίως από τον ΑΔΜΗΕ, με την προσκόμιση των 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών. 
Η πιστοποίηση θα γίνεται µε σύνταξη πρωτοκόλλου εκτέλεσης εργασιών. 

mailto:proedros@aepp-procurement.gr
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Η πιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα από τον αρμόδιο της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για την εποπτεία του έργου της φύλαξης κάθε επί μέρους κτιρίου. 


