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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με
κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με
δυνατότητα παράτασης κατά την κρίση της Τράπεζας, με αντικείμενο την
ανάθεση της εκτέλεσης εργασιών:
α)μεταφορών στους χώρους της Τράπεζας και ειδικότερα επίπλων, σκευών,
μηχανών, κιβωτίων, ταπήτων και άλλων διαφόρων υλικών
β) διακίνησης αλληλογραφίας εντός και εκτός Τράπεζας και
γ) εργασιών που περιλαμβάνουν στρώσιμο χαλιών, κρέμασμα ή ξεκρέμασμα
κουρτινών και λοιπές συναφείς εργασίες σύμφωνα με τις ανάγκες των
υπηρεσιών της.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
- Τα νομικά πρόσωπα που είναι συνεστημένα κατά τη νομοθεσία κράτουςμέλους της Ε.Ε. και έχουν την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ε.Ε.
- Οι ενώσεις εργολάβων παρεχόντων υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται
στην προηγούμενη παράγραφο που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
3.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά διατυπώνεται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα και
υποβάλλεται στο τόπο και εντός της οριζόμενης προθεσμίας όπως αυτά
αναφέρονται στη συνέχεια Επίσης η προσφορά υποβάλλεται. μέσα σε
σφραγισμένο φάκελλο που θα φέρει πλήρη τα στοιχεία του συμμετέχοντος
στο διαγωνισμό και την επιγραφή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Νο
5/2010 .
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Προσφορά που θα κατατεθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε θα
λαμβάνεται υπόψη.
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητά διευκρινήσεις για προσφορές που
έχουν υποβληθεί κανονικά και έγκαιρα.
Γίνονται δεκτές και προσφορές που υποβάλλονται ταχυδρομικά και θα έχουν
περιέλθει στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης με την ένδειξη
"ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ".
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, σαφείς και ορισμένες,
αναλυτικές και να μην περιέχουν προϋποθέσεις, επιφυλάξεις, αιρέσεις ή
προθεσμίες, ή να έχουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές ή επεγγραφές,
προσθήκες, διορθώσεις ακόμα και στο περιθώριο ή χειρόγραφες
παρεμβάσεις που τις καθιστούν ασαφείς. Πρέπει όμως να φέρουν ιδιόχειρη
την υπογραφή του συντάκτη τους και σφραγίδα του νομικού προσώπου ή
της ένωσης εργολάβων όταν πρόκειται για τέτοια περίπτωση.
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την
προσφορά τους, εκτός από την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο Μητρώου ή Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους της χώρας
εγκατάστασής τους.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή
αναγκαστική διαχείριση ή αντίστοιχη κατάσταση κατά το δίκαιο της χώρας
εγκατάστασής τους, ούτε έχει κατατεθεί εις βάρος τους σχετική αίτηση.
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γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Β, όπου στις περιπτώσεις νομικών
προσώπων η προϋπόθεση αυτή αφορά τους Διαχειριστές, Διευθύνοντες
Συμβούλους, Προέδρους Δ.Σ. και γενικώς τους κατά νόμο υπεθύνους του
νομικού προσώπου.
δ) Βεβαίωση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ότι δεν υπάρχει εγγραφή που τους αφορά
ή ότι υπάρχει συγκεκριμένη εγγραφή.
ε) Αντίγραφο Ισολογισμού των τριών (3) τελευταίων χρήσεων των
εταιρειών.
στ) Δύο τουλάχιστον πρόσφατες βεβαιώσεις ή συστατικές επιστολές
οργανισμών που θα αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκτέλεση του έργου
των παραπάνω εργασιών.
ζ) Αναλυτική Δήλωση σχετική με τις κυριότερες υπηρεσίες που έχουν
παρασχεθεί κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια από τον υποψήφιο.
η) Ασφαλιστική Ενημερότητα
θ) Φορολογική Ενημερότητα
ι) Πιστοποιητικό ISO 9001:2000/2008 από την αρμόδια αρχή.
Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν
ή ασάφειες αυτών που τα καθιστούν ανεπίδεκτα εκτίμησης, αποτελούν κατά
την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της Τράπεζας λόγο απόρριψης της
σχετικής προσφοράς ως απαράδεκτης.
5. ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές της προσφοράς θα δίδονται σε ΕΥΡΩ χωριστά ανά αποσχολούμενο
άτομο και θα αναφέρονται στην ημερήσια απασχόληση των 7½ ωρών, στην
ωριαία απασχόληση, στην απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου,
περιλαμβανομένης εκείνης του Σαββάτου και των νυκτερινών ωρών, καθώς
και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της Κυριακής και των αργιών.
Επίσης στις τιμές της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνονται οι δαπάνες για
κάθε είδους φόρους, τέλη, ημερομίσθια του προσωπικού του εργολάβου, και
γενικά κάθε είδους νόμιμες επιβαρύνσεις και δαπάνες για την εκτέλεση του
έργου, περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν το προσωπικό και
απορρέουν από την εργατική νομοθεσία, καθώς επίσης και το εργολαβικό
όφελος.
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Τα ανωτέρω θα αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα της διακήρυξης,
(Παράρτημα Α).
Οι τιμές θα είναι οριστικές, σταθερές και καθαρές για την Τράπεζα και δεν
γίνεται δεκτή αναπροσαρμογή τους από οποιαδήποτε αιτία.
6. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό που πρέπει να διαθέτει ο εργολάβος είναι καταρχήν της τάξης
των 70 ατόμων συνολικά ημερησίως, δυνάμενο να αυξηθεί ή να μειωθεί
μέχρι ποσοστού 30% ανάλογα με τις απαιτήσεις της Τράπεζας, οι οποίες θα
γνωστοποιούνται προς τον εργολάβο εγκαίρως.
Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα αυξομείωσης του προσωπικού, οι τιμές
διατηρούνται σταθερές.
Ο εργολάβος θα πρέπει, μετά την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα
από έναν μήνα από την εγκατάστασή του να προσκομίσει κατάσταση του
προσωπικού που θα απασχολεί στους χώρους της Τράπεζας, επικυρωμένη
από την αρμόδια ασφαλιστική αρχή. Επικυρωμένες φωτοτυπίες των
βιβλιαρίων ασθενείας ή άλλων εγγράφων αποδεικτικών της ασφάλισης του
απασχολουμένου στους χώρους της Τράπεζας προσωπικού, ο εργολάβος θα
πρέπει να προσκομίζει καθ'όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όποτεδήποτε του
ζητηθεί από την Τράπεζα. Αλλαγή του προσωπικού αυτού κατά τη διάρκεια
της σύμβασης θα είναι δυνατή μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν
ειδοποιήσεως των αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας.
Η Τράπεζα δεν έχει κανένα νομικό ή πραγματικό δεσμό ή σχέση με το
προσωπικό που απασχολεί ο εργολάβος, τον οποίο αποκλειστικά βαρύνουν
οι απορρέουσες από την ασφαλιστική, εργατική και την εν γένει νομοθεσία
υποχρεώσεις σχετικά με το προσωπικό αυτό.
Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της, να αρνηθεί την
απασχόληση στους χώρους της συγκεκριμένων ατόμων από το προσωπικό
του εργολάβου, ζητώντας την αντικατάστασή τους από άλλα.
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για το έργο θα πρέπει υποχρεωτικά να
έχει την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή
ελληνική εθνικότητα προκύπτουσα αποκλειστικά και μόνον από τα
νομιμοποιητικά της παραμονής και εργασίας του στην Ελλάδα έγγραφα και
να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
Ο εργολάβος οφείλει να τηρεί όλες τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας σχετικά με την αμοιβή, την ασφάλιση και τους εν γένει όρους
εργασίας του προσωπικού που θα απασχολεί στην Τράπεζα.
Ο εργολάβος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του ομοιόμορφη
ενδυμασία που θα χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του
στη Τράπεζα, θα φέρει το λογότυπο της εταιρείας και θα αποτελείται από
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δύο θερινές και δύο χειμερινές στολές.
7. EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από εγγύηση
συμμετοχής, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα,που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε..
Η εγγύηση πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) επί της
συνολικής αξίας της προσφοράς για ένα χρόνο χωρίς Φ.Π.Α, λαμβάνοντας
υπόψη ως ποσό τον αριθμό των 70 ατόμων συνολικά της παραγράφου 6.
Σε περίπτωση εναλλακτικών προσφορών του ίδιου εργολάβου αρκεί μία
εγγύηση συμμετοχής που να καλύπτει το 5% της μεγαλύτερης σε αξία
προσφοράς.
Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστρέφεται στον εργολάβο που επιλέχθηκε,
μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της
σύμβασης, στους δε λοιπούς διαγωνιζομένους, μετά την ανακοίνωση της
κατακύρωσης και με δική τους μέριμνα.
8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο εργολάβος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο πρέπει να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα, έκδοσης πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού
προσώπου που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε..
Η εγγύηση θα καλύπτει ποσοστό 10% του συνολικού κόστους των
απασχολούμενων ατόμων για έναν χρόνο, εκτός του Φ.Π.Α.
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης εφόσον δεν υπάρχουν
παρατηρήσεις από τις υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας.
9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Ο εργολάβος εγγυάται την άριστη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
καθ'όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Το προσωπικό που θα απασχολείται θα πρέπει να είναι κατάλληλο και ικανό
για το σκοπό που θα χρησιμοποιείται και να είναι εφοδιασμένο με ειδική
επαγγελματική άδεια εφόσον αυτή απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση που ο εργολάβος παραβεί οιοδήποτε όρο του παρόντος
άρθρου και του άρθρου 7 της διακήρυξης, ή δεν απασχολεί τον
προβλεπόμενο αριθμό εργαζομένων, ή δεν τηρεί το ωράριο ή δεν εκτελεί
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ικανοποιητικά όλες τις εργασίες, όπως αυτές ζητούνται από τα αρμόδια
όργανα, η Τράπεζα δικαιούται κατά την κρίση να προβεί σε περικοπή της
αμοιβής του εργολάβου ή να τον κηρύξει έκπτωτο.
Αν και ο εργολάβος θα βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με την
καταβολή των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών του
απασχολούμενου προσωπικού, καθώς επίσης και με οιαδήποτε άλλη
υποχρέωση που βαρύνει τον εργοδότη σύμφωνα με την εργατική και
ασφαλιστική νομοθεσία και τις ισχύουσες Σ.Σ.Ε., η δε Τράπεζα ουδένα
συμβατικό δεσμό θα έχει με το απασχολούμενο στους χώρους της
προσωπικό του εργολάβου, εν τούτοις η τελευταία θα δικαιούται να ζητά την
άμεση αποπομπή και αντικατάσταση των εργατών ή εν γένει μελών του
προσωπικού του εργολάβου, για πράξεις ή παραλείψεις που ανεξάρτητα από
δόλο ή αμέλεια, καταδεικνύουν ανικανότητα, απειρία, ακαταλληλότητα,
αδιαφορία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή τους χώρους, τα
πράγματα και την εν γένει περιουσία της Τράπεζας και του προσωπικού της.
Το δικαίωμα της Τράπεζας ισχύει και στην περίπτωση εκδήλωσης έλλειψης
συνεργασίας ή σεβασμού προς το προσωπικό της κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου.
Σε περίπτωση ατυχημάτων και πρόκλησης ζημιών που ενδέχεται να
συμβούν, κατά την εκτέλεση των εργασιών, στην Τράπεζα ή στον εργολάβο
ή στο προσωπικό της Τράπεζας ή στο προσωπικό του εργολάβου, ή γενικά
σε οποιουσδήποτε τρίτους ως συνέπεια παράλειψης ή πλημμελούς
εκπλήρωσης των πιο πάνω υποχρεώσεων του εργολάβου ή από οποιαδήποτε
άλλη αιτία ή και τυχαία, όλες τις αστικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά μόνος
ο εργολάβος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε ποσό στο
οποίο ήθελε καταδικαστεί ο ίδιος, ο εκπρόσωπος του ή η Τράπεζα για
αποζημίωση, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής
οδύνης, ποινική ρήτρα, χρηματική ποινή ή πρόστιμο.
10. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν υποχρεωτικά επί 3 μήνες από την ημερομηνία
αποσφράγισής τους.
11.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση θα γίνει από την Επιτροπή αποσφράγισης προσφορών
δημόσια, στον τόπο, ημέρα και ώρα που ορίζεται στον όρο 3 της
διακήρυξης.
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της
συμμετοχής εργολάβου σ'αυτόν υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία
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αποσφράγισης των προσφορών.
12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή
προθεσμία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την απόλυτη
κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση προσφορών οργάνου, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης.
Η κατακύρωση γίνεται στον εργολάβο του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης και κρίνεται ως η
συμφερότερη για την Τράπεζα, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων του
φακέλλου του υποψηφίου, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες και
απαιτήσεις της Τράπεζας αλλά και αυτοτελώς της εμπειρίας την οποία έχει η
Τράπεζα ως προς τους υποψηφίους από την εκτέλεση ομοειδών συμβάσεων.
13. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗ
Η Τράπεζα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, θα ειδοποιήσει
εγγράφως αυτόν που επιλέχθηκε από την Τράπεζα και θα τον προσκαλέσει
να καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση της
σύμβασης και να προσέλθει να υπογράψει αυτήν, μέσα σε 10 εργάσιμες
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του.
14. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αν ο εργολάβος δεν υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν καταθέσει την
εγγύηση καλής εκτέλεσης, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 13, εκπίπτει
από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ'αυτή.
Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής θα καταπίπτει υπέρ της
Τράπεζας λόγω ποινικής ρήτρας και η Τράπεζα θα είναι ελεύθερη να
επιλέξει την κατά την απόλυτη κρίση της επόμενη αποδεκτή προσφορά ή να
προχωρήσει στην ανάθεση του έργου σε τρίτο με επανάληψη του
διαγωνισμού ή χωρίς διαγωνισμό.
Ο εργολάβος θα ευθύνεται για κάθε ζημία της Τράπεζας από την
υπαναχώρησή του ή μη συμμόρφωσή του και ιδίως για ζημία, που θα
προέρχεται είτε από τη διαφορά της τιμής της προσφοράς του και της τιμής
της επόμενης αποδεκτής προσφοράς, είτε από τη διαφορά που τυχόν θα
προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού ή από τυχόν ανάθεση του
έργου χωρίς επανάληψη του διαγωνισμού.
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15. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, μετά την
έγγραφη πιστοποίηση για την καλή εκτέλεση του έργου των μετά από έλεγχο
της αρμόδιας υπηρεσίας της Τράπεζας, την προσκόμιση τιμολογίου του,
βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και εφόσον έχουν
τηρηθεί οι σχετικοί όροι και συμφωνίες.
Επίσης ο εργολάβος υποχρεούται τέσσερις (4) φορές τον χρόνο (Μάρτιο,
Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο) να προσκομίζει καταστάσεις (αντίγραφα
μισθολογίου ΙΚΑ) του προσωπικού του που εργάζεται στην Τράπεζα
θεωρημένες από το ΙΚΑ.
16. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση αθέτησης, μη εκτέλεσης ή μη κανονικής ή πλημμελούς
εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που θα υπογραφεί, η Τράπεζα,
επιφυλασσόμενων των κατά την ισχύουσα νομοθεσία και δη τα άρθρα 681702 ΑΚ δικαιωμάτων της, δικαιούται κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη
κρίση της, μονομερώς και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, να κηρύξει τον
εργολάβο έκπτωτο, να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης,λόγω
ποινικής ρήτρας και να ζητήσει αποζημίωση από τον εργολάβο για κάθε
ζημία της, προερχόμενη από την αθέτηση των όρων της σύμβασης. Σε κάθε
περίπτωση η Τράπεζα δεν οφείλει αποζημίωση στον εργολάβο για απόσβεση
γενικών δαπανών στις οποίες υπεβλήθει για την οργάνωση της εργασίας του
ή για διαφυγόν κέρδος
17. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα διακήρυξη
αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
18. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε
γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Τυχόν απόκλιση από τους όρους της διακήρυξης πρέπει να δηλώνεται με
σαφήνεια στην προσφορά. Η αποδοχή αυτή της απόκλισης εναπόκειται στην
κρίση της Τράπεζας.
Αθήνα 11.08.2010
Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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€

€

€

ΑΠΛΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΩΝ - ΒΟΗΘΟΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7½ ΩΡΩΝ
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

€

€

€

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΩΡΙΑΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΑΝ
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ
ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

€

€

€

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΩΡΙΑΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

€

€

€

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ
ΩΡΙΑΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ

