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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες φύλαξης και διαχείρισης

αρχείου.
Η Διεύθυνση Προμηθειών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη
τους Νόμους 3920/2011, 4412/2016, 4270/2014 ως ισχύουν, θα προβεί σε ανάθεση υπηρεσιών
σύμφωνα με το θέμα / αντικείμενο που περιγράφεται στην παρούσα και τις απαιτήσεις του
Παραρτήματος «Α» (2 σελίδες) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης:
Αναθέτων Φορέας
Αντικείμενο
CPV
Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ
Φ.Π.Α.
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση

Διαδικασία Ανάθεσης
Κριτήριο Κατακύρωσης
Κρατήσεις

Δημοσιότητα

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης και διαχείρισης αρχείου του
ΟΑΣΑ διάρκειας δύο (2) ετών (2021-2022).
79995100-6 Υπηρεσίες αρχείου.
20.000,00 ευρώ
4.800,00 ευρώ
24.800,00 ευρώ
Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.: 62.98
ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης:
Ψ7ΔΔ465ΧΘΞ-Ι3Β
Απευθείας Ανάθεση, άρθρο 328 Ν.4412/2016
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
•
0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
•
0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., δυνάμει της παρ.3 του άρ.350
του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
•
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο
του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.: www.oasa.gr

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
Προσφορών

24/12/2020 και ώρα 11:00 πμ
Υπόψη Κεντρικής Γραμματείας
Κατάθεση προσφοράς σε κλειστό φάκελο, στη Κεντρική
Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ.
106 82, τηλ. 210 8200999), αναγράφοντας «Υποβολή
Προσφοράς» και το θέμα της παρούσας Πρόσκλησης, ή
ηλεκτρονικά στο oasa@oasa.gr
Διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές τηλέφωνα 210 8200971/ 916/ 940
απαιτήσεις
email: RoulaP@oasa.gr, irisa@oasa.gr
•

Η Προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από :
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 / 1986 (άρθρο 8) του Νόμιμου Εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα, νομίμως υπογεγραμμένη, με την οποία να δηλώνει ότι:
o έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
o δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73,
παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
o δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας
o δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση
o δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
o είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές & ασφαλιστικές υποχρεώσεις του
2. Πιστοποιητικό βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου για την
απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα το οποίο πρέπει
να είναι συναφές με αυτό των προς ανάθεση υπηρεσιών
3. Τεχνική Προσφορά στην οποία θα υποβληθούν:
o σύντομο ιστορικό ανάπτυξης του υποψηφίου (Company profile) με αναφορά
πελατολόγιο, υποδομή, εξοπλισμό, αριθμός μόνιμου προσωπικού κλπ
o τεχνική πρόταση - μεθοδολογία υλοποίησής των υπό ανάθεση υπηρεσιών,
o Κατάλογο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο συναφές με αυτό των προς
ανάθεση υπηρεσιών (ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει: τη διάρκεια έργου, τον
προϋπολογισμό, τη συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, το ποσοστό συμμετοχής
διαγωνιζόμενου) & βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
o Πιστοποιήσεις σε ισχύ ELOT EN ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO/IEC 27701: 2019, ISO
37001:2016, ISO 22301:2012, ISO/TR 13028, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 και ISO
30301:2011.
o Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599 / 1986 (άρθρο 8) του Νόμιμου Εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα, νομίμως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι
εγκαταστάσεις του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθούν για τις υπό ανάθεση υπηρεσίες
είναι πλήρως συμμορφούμενες με όλη την σχετική νομοθεσία περί οικοδομών,
αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες σε θέματα πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία.

•
•

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει νομιμοποιητικά έγγραφα
εκπροσώπησης (αναλόγως της εταιρικής μορφής του) από τα οποία αποδεικνύεται ο Νόμιμος
Εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα κατά το χρόνο υποβολής προσφοράς.
Ο Ο.Α.Σ.Α διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως γι’ αυτόν να
αναβάλει ή να επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ή να αποφασίσει τη ματαίωση της ανάθεσης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΣΑ
Νικόλαος Αθανασόπουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γρ. Διευθ.Συμβούλου
- Δ/νση ανθρωπίνου δυναμικού
- Δ/νση Νομικής Υπηρεσίας
- ΓΔΟΥ
- Δ/νση Προμηθειών

Για την ακρίβεια
Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης

Μαρία Τσέλιου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»:
Οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση κιβωτίων και των
αρχείων/φακέλων που περιέχονται σε αυτά. Ο αριθμός των κιβωτίων σήμερα ανέρχεται σε 2.824
κιβώτια διαστάσεων 26cm Ύψους, 40cm Μήκους, 30cm Πλάτους. Προϋπολογίζεται ότι για το έτος 2021
τα κιβώτια θα αυξηθούν κατά 130 και για το έτος 2022 κατά 129 επιπλέον.
Οι ως άνω υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και σύμφωνα με
την τεχνογνωσία του αναδόχου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος, θα πρέπει να πληροί τις απαραίτητες υψηλές
προδιαγραφές και να προσφέρει επιπλέον τις υπηρεσίες Records Management, GDPR/DPO, Cyber
Security Services (ασφάλεια δικτύου από κακόβουλες επιθέσεις), όπως αυτές οι υπηρεσίες μπορούν
να τεκμηριωθούν και αποδειχθούν μέσω α) των συμβατικών έργων, που παρακάτω ζητούνται ως
ελάχιστες προδιαγραφές για τη συμμετοχή του υποψηφίου Αναδόχου και β) από τις ζητούμενες
παρακάτω πιστοποιήσεις κατά ISO ήτοι: ELOT EN ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO/IEC 27701: 2019,
ISO 37001:2016, ISO 22301:2012, ISO/TR 13028, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 και ISO
30301:2011.
Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις κάτωθι απαιτήσεις :
1. Εγκαταστάσεις και υποδομές
Οι εγκαταστάσεις του αναδόχου θα πρέπει να είναι πλήρως συμμορφούμενες με όλες τις
νομοθεσίες περί οικοδομών και να είναι αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες σε θέματα
πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα συστήματα
στους χώρους φύλαξης εγγράφων, ώστε να διατηρεί τα κατάλληλα επίπεδα θερμοκρασίας και
υγρασίας, καθώς και αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης, σε συνδυασμό με απόλυτα ελεγχόμενη
πρόσβαση στους χώρους της κ.α. Επίσης να είναι πλήρως εξοπλισμένες με:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Σύστημα Πυρανίχνευσης.
Σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης και καταιονισμού.
Στρατηγικά τοποθετημένους φορητούς πυροσβεστήρες και μάνικες σε διάφορα σημεία
εσωτερικά και εξωτερικά της αποθήκης.
Πυρίμαχες εσωτερικές πόρτες αποθήκης.
Αντικλεπτικό Σύστημα.
Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης.
Κλειστό Σύστημα Παρακολούθησης CCTV 24/7.
Σφράγισμα των παλετών (κιβωτίων) με πλαστικό για προστασία από το νερό, τη σκόνη και
την υγρασία.
Τα αυτοκίνητα της εταιρίας να είναι εξοπλισμένα με σύστημα τηλεματικής, δορυφορικό
σύστημα παρακολούθησης διαδρομών και ελέγχου θυρών.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει συστήματα και λογισμικά που να δύνανται, με απόλυτα
αυτόματο τρόπο, να εντοπίζουν, να κατηγοριοποιούν και να απομονώνουν οποιαδήποτε ενέργεια
ή προσπάθεια η οποία δεν συνάδει με την γνωστή συμπεριφορά του συστήματος και να εμφανίζει
σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του πλήρους δικτύου, αλλά και να διαθέτει εστιασμό έως και
το τερματικό, τη συσκευή ή το δίκτυο ενδιαφέροντος/αναφοράς, να επιδέχεται αυτοματισμούς
αντιμετώπισης των κινδύνων και κατάλογο μηνυμάτων ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης και να
αντιμετωπίζει ζωντανά, με βάση την παραμετροποίηση που έχει γίνει, τις απειλές που έχουν
αναγνωριστεί, εκτελώντας τις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.
Τα ανωτέρω συστήματα και λογισμικά θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και να λειτουργούν σε
φορείς του δημοσίου τομέα ή/και ΝΠΔΔ και αυτό να τεκμηριώνεται από βεβαίωση του φορέα περί

της εγκαταστάσεως των ανωτέρω συστημάτων και λογισμικών και του αποτελεσματικού τρόπου
λειτουργίας τους ως προς την προστασία των δεδομένων από κάθε είδους απειλές στον
κυβερνοχώρο.
2. Εμπειρία του Αναδόχου
Αποδεδειγμένη εμπειρία του αναδόχου στην επιτυχή υλοποίηση έργων ψηφιοποίησης με
καταχώριση δεδομένων και εισαγωγής σε σύστημα διαχείρισης εγγράφων, σε φορείς του
δημόσιου ή/και ΝΠΔΔ, ανάλογης πολυπλοκότητας, την τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020) με
σχετική παρουσίαση δεδομένων και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης προς τεκμηρίωση.
Όλο το προσωπικό που θα απασχολείται στην εταιρία του αναδόχου θα πρέπει να έχει:
Λευκό Ποινικό Μητρώο (Ανανέωση κάθε χρόνο).
Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση εμπιστευτικότητας.

3. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δική του ευθύνη και κόστος την μεταφορά στις 01.01.2021 των αρχείων
του ΟΑΣΑ από τον χώρο που φυλάσσονται σήμερα στις δικές του εγκαταστάσεις.

4. Η διάρκεια της σύμβασης αφορά το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 31.12.2022.

