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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία “Κ Α ΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ω Ν Δ Η Μ Ο Υ Κ Ε Α Σ ”.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στοιχεία και έντυπο οικονομικής προσφοράς
για την εν λόγω υπηρεσία στη συνημμένη μελέτη, με αριθμ. Πρωτ.1151/13.03.2020.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσία έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.
249/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της
παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων
της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο φορέα με τους κάτωθι τρόπους:
στον Δήμο Κέας απευθυνόμενοι προς το Γραφείο Πρωτοκόλλου, αυτοπροσώπως ή με
ταχυμεταφορά, στο ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην
μελέτη, ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.athanasopoulou@kea.gr

από

Παρασκευή 13/03/2020 έως την Τετάρτη 18/03/2020.
Βάσει του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν.
3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις , υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των
άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό
χώρων.
ζ) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους
η) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίμων
θ)να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων
υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων
ι) υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο
της
συλλογικής
σύμβασης
εργασίας
στην
οποία
τυχόν
υπάγονται οι εργαζόμενoι.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας.
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με
την παρ. 20 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο
80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του
Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80
παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)

H Δήμαρχος

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

