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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής «η Τράπεζα») προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με
αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Εφαρμογή Μελέτης Πυροπροστασίας στο
Μηχανογραφικό Κέντρο της Τράπεζας της Ελλάδος» (εφεξής «το Έργο»).
Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Tο σύνολο των εργασιών αναβάθμισης (προμήθεια και εγκατάσταση) των δομικών
στοιχείων των χώρων που αποτυπώνονται στα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης
πυροπροστασίας. Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να εκτελεσθούν έτσι ώστε
να καταστούν όλοι οι επιμέρους χώροι αυτόνομα πυροδιαμερίσματα με δείκτη
πυραντίστασης κατ’ ελάχιστο ίδιο με αυτό που αναφέρεται στα σχέδια της
εγκεκριμένης μελέτης Πυροπροστασίας.
2. Το σύνολο των εργασιών (προμήθεια και εγκατάσταση) που απαιτούνται σε σχέση
με τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως αποτυπώνονται και περιγράφονται
στα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης Πυροπροστασίας.
3. Την προμήθεια, εγκατάσταση, συνδεσμολογία, ρύθμιση και δοκιμή του νέου
Διευθυνσιοδοτούμενου Συστήματος Πυρανίχνευσης και Χειροκίνητης Αναγγελίας
Πυρκαγιάς, των συστημάτων Ολικής Κατάσβεσης.
4. Την επέκταση, τροποποίηση και δοκιμή του υφιστάμενου μόνιμου Πυροσβεστικού
Δικτύου και την προμήθεια και εγκατάσταση φορητών μέσων Πυρόσβεσης.
5. Τη τεχνική υποστήριξη για το διάστημα της υπό εγγύηση λειτουργίας με τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα.
6. Τη λήψη πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το στο κτήριο του Μηχανογραφικού
Κέντρου της Τράπεζας που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 341, στο
Χαλάνδρι.
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις τους οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον:
α) Η κύρια δραστηριότητά τους είναι συναφής με το αντικείμενο του Έργου.
β) Έχουν έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στη Τάξη 2η
τουλάχιστον του Μ.Ε.Ε.Π, σε όλα τα αντικείμενα του έργου (Οικοδομικά και Η/Μ).
Υποψήφιοι που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο ανάλογο επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος της
εγκατάστασής τους και στην αντίστοιχη τάξη πτυχίου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ένωση προμηθευτών/εργολάβων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις (α), (β) και (γ) θα πρέπει να συντρέχουν για κάθε
μέλος της ένωσης.
Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από την συμμετοχή στον διαγωνισμό, αν συντρέχει στο
πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε
οποιοδήποτε από τα μέλη του (αν πρόκειται για ένωση προμηθευτών/εργολάβων)
κάποια από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) Υπάρχει εις βάρος του ή προκειμένου περί νομικού προσώπου εις βάρος του νομίμου
εκπροσώπου του (αμετάκλητη) καταδικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
β) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή
άλλη ανάλογη κατάσταση ή τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
γ) Δεν είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να πληρούνται καθ’ όλα τα στάδια μέχρι τη σύναψη
της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έως και την Τρίτη 29.10.2019 το πλήρες
τεύχος της παρούσας Προκήρυξης από το Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της
Διεύθυνσης Τεχνικής & Διοικητικής Υποστήριξης, οδός Ελ. Βενιζέλου (πρώην
Πανεπιστημίου) 21, 1ος όροφος, γραφείο 149-150 (αρμόδιος: κ. Αποστολάκης, τηλ. 210
320 2229). Τα τεύχη του διαγωνισμού παραδίδονται στους συμμετέχοντες μόνο σε
έντυπη μορφή.
Για την παραλαβή του πλήρους τεύχους της Προκήρυξης απαιτείται:
α) έγγραφο του ενδιαφερόμενου με το οποίο θα εξουσιοδοτείται σχετικά το πρόσωπο
που θα την παραλάβει. Στο ίδιο έγγραφο θα αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του
ενδιαφερόμενου (επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, τηλέφωνα, email κ.λπ.), ώστε να
είναι δυνατή η επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και
β) η υπογραφή της δήλωσης εμπιστευτικότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και η
οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου του ενδιαφερόμενου
από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο – Η (όνομα) …………………………….………..(επώνυμο)………………………………………………………
Όνομα και επώνυμο πατρός…………………………………………….………………………………..…….…..…
τόπος κατοικίας (πόλη – χώρα)…………………………………………………….…………………………..…….
Οδός ……………………………………………………………………….……….Αριθμ……….…...…….Τ.Κ…..……
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας…………………………………………….……………………………………...….
Ημερομηνία έκδοσης………………………………………………………………………………………..………..…..
Αρχή έκδοσης………………………………………………………………………………………………………..…..……
ο/η οποίος/α ατομικά συμμετέχω ή για λογαριασμό της εδρεύουσας
στην………………………………………………………………………………………………... εταιρείας με την
επωνυμία ……………………………………….....................………………………… που συμμετέχει στο
διαγωνισμό με αρ. 6/2019 που προκήρυξε η Τράπεζα της Ελλάδος για το έργο
«Εφαρμογή Μελέτης Πυροπροστασίας στο Μηχανογραφικό Κέντρο της Τράπεζας της
Ελλάδος», δεσμεύομαι για την τήρηση απόλυτης εχεμύθειας και μυστικότητας όσον
αφορά στο χειρισμό οποιωνδήποτε πληροφοριών που θα περιέλθουν σε γνώση μου ή
σε γνώση της εταιρείας ………………………………………τόσο από τη λήψη των τευχών και των
σχεδίων του ανωτέρω διαγωνισμού όσο και κατά την επίσκεψή μου ή την επίσκεψη
των βοηθών εκπλήρωσης της εταιρείας……………………………………………. στους χώρους
εκτέλεσης του προαναφερθέντος έργου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως υπόψη των
κανόνων ασφαλείας, για τους οποίους δηλώνω ότι ενημερώθηκα πλήρως ή ότι
αναλαμβάνω
να
ενημερώσω
τους
βοηθούς
εκπλήρωσης
της
εταιρείας………………………………… για την υποχρέωσης τήρησης απόλυτης εχεμύθειας.
Αναλαμβάνω δε την υποχρέωση, και ανεξαρτήτως αν κατακυρωθεί υπέρ μου ή υπέρ
της εταιρείας την οποία εκπροσωπώ ο διαγωνισμός, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της
οικείας σύμβασης που τυχόν ήθελε υπογραφεί, είτε με εμένα ή την εταιρεία την οποία
εκπροσωπώ είτε με άλλον, ανθυποψήφιό μου, όσο και μετά τη λήξη αυτής, χωρίς
χρονικό περιορισμό, να μην αποκαλύπτω ή με οποιονδήποτε τρόπο αφήνω να
διαρρεύσουν σε τρίτους και να μη χρησιμοποιώ, με κανένα τρόπο ή μέσο,
οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την Τράπεζα, καθώς επίσης να αποτρέπω με κάθε
νόμιμο μέσο την ανακοίνωση αυτών.
Αναλαμβάνω τέλος την υποχρέωση να παραλείπω οποιαδήποτε ενέργεια που
ενδεχομένως βλάψει το κύρος, την πίστη και τη φήμη της Τράπεζας.
Ρητά συμφωνώ και συνομολογώ ότι η μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης εχεμύθειας
και της εμπιστευτικότητας (ακόμη και από τα πρόσωπα που με οποιονδήποτε τρόπο ή
ιδιότητα, π.χ. προστηθέντες, βοηθοί εκπλήρωσης και εν γένει συνεργάτες μου,
συνεργάζονται μαζί μου) συνιστά λόγο όχι μόνο μη κατακύρωσης του διαγωνισμού
αλλά και έγερσης εκ μέρους της Τράπεζας όλων των αξιώσεων προς αποκατάσταση
κάθε θετικής ή αποθετικής σε βάρος της ζημίας.
(Τόπος – Ημερομηνία)
………………………….
… Δηλ…………….…
(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο)
Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

