
ΕΡΩΤΗΣH 1: 

Στο άρθρο 1.3 - Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
Σύμβασης ορίζεται ότι : 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ». Οι 
υπηρεσίες θα προσφέρονται στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο 
Ηράκλειο Κρήτης. Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ανάδειξη αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ σε δύο φάσεις: 

Α’ φάση: 24ωρη φύλαξη (σε τρεις βάρδιες) του A’ κτιρίου του Ανατολικού Συγκροτήματος 
του ΙΤΕ για δέκα (10) μήνες και 

Β’ φάση: 24ωρη φύλαξη του συνόλου των εγκαταστάσεων των κτιρίων του ΙΤΕ (σε τρεις 
βάρδιες για το Α΄ Κτήριο Ανατολικού Συγκροτήματος και σε τρεις βάρδιες για τα κτήρια 
στο campus του ΙΤΕ) για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ένα επιπλέον έτος (1+1 έτη)» 

Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι για το σύνολο των κτηρίων στο campus του ΙΤΕ 
απαιτείται ένα άτομο σε κάθε βάρδια και ένα άτομο σε κάθε βάρδια για το Α΄ Κτήριο 
Ανατολικού Συγκροτήματος, συνεπώς απαιτούνται 2 άτομα καθημερινά 
συμπεριλαμβανομένων Κυριακών Αργιών σε 24ωρη βάση, για το σύνολο των κτιρίων. 

ΑΠΑΝΤΗΣH 1: 

Για το σύνολο των φυλάκων της Β’ φάσης : Η 24ωρη φύλαξη σε τρεις βάρδιες για το α΄ 
κτήριο ανατολικού συγκροτήματος και σε τρεις βάρδιες για τις κτιριακές εγκαταστάσεις 
εντός του campus του ΙΤΕ απαιτεί 8 εργαζόμενους. Όπως ρητά αναφέρεται στο εδάφιο Α: 
«Αντικείμενο», του Παραρτήματος V: «Σχέδιο σύμβασης» της διακήρυξης : «Ωράριο 
Φύλακα : Η φύλαξη θα γίνεται για 24 ώρες τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα και όλες 
ανεξαιρέτως τις αργίες με μια πρωινή, μια απογευματινή οκτάωρη βάρδια και μια βραδινή 
οκτάωρη βάρδια, τόσο για το α΄ κτήριο ανατολικού συγκροτήματος όσο και για τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις εντός του campus του ΙΤΕ. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει για την παροχή 
των υπηρεσιών του 8 εργαζόμενους (4 για το α’ κτήριο ανατολικού συγκροτήματος και 4 για 
το campus του ΙΤΕ) οι οποίοι υπάγονται στην Επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας».  

ΕΡΩΤΗΣH 2: 

Στο άρθρο 2.2.6 – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ορίζεται ότι: 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να 
διαθέτουν κατ’ ελάχιστον: 
Κατάλληλη εμπειρία: κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει 
τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, ανάλογου 
μεγέθους, σε είδος, όγκο και αξία με την παρούσα. Ειδικότερα, απαιτείται ένα τουλάχιστον 
υλοποιημένο έργο να αφορά φύλαξη δημοσίου κτιρίου έκτασης τουλάχιστον 10.000m2 
καιμε αντίστοιχες υποδομές με αυτές του ΙΤΕ ή/και απασχολούμενου προσωπικού άνω των 
400  ατόμων. Οι  συμβάσεις  απαιτείται  να  είναι  τουλάχιστον ετήσιας  διάρκειας  και  όχι 
ευκαιριακές. 

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι 1. συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του 
συγκεκριμένου τύπου εννοούνται συμβάσεις φύλαξης – ασφάλειας (CPV 79713000-5 : 
Υπηρεσίες Φύλαξης) και 2.ως απασχολούμενο προσωπικό άνω των 400 ατόμων αναφέρεται 
στο απασχολούμενο από την αναθέτουσα αρχή προσωπικό 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: 



1: Η Διακήρυξη αναφέρεται σε υπηρεσίες [79713000-5] - Υπηρεσίες φύλαξης και όχι σε 
υπηρεσίες ασφάλειας που έχουν CPV 79710000-4. 
2: Ναι, ως απασχολούμενο προσωπικό  άνω των 400 ατόμων εννοείται το απασχολούμενο 
από την αναθέτουσα αρχή προσωπικό. 
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