ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 1672/2021)

Του
φυσικού
ή
νομικού
προσώπου,………….…………………………………………………………………………………………………με
έδρα ………………………………..………. Οδός …….……………………………….. αριθμός Τ.Κ. ………………..
Τηλ. ……………………. Fax ……………….αφού έλαβα γνώση της υπ’αριθ. 1623/22.04.2021 Μελέτης
του Δήμου Κέας για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ω Ν
Δ Η Μ Ο Υ Κ Ε Α Σ 2 0 2 1 - 2 0 2 2 », υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της αρ. 1672/16.04.2021
Διακήρυξης και αναλαμβάνω την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με το παρακάτω
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης:
ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δαπάνες
μισθοδοσίαςΑνώτατο ημερομίσθιο
1 εργατοτεχνίτη
Προεκτιμούμενο

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
(χωρίς ΦΠΑ)

273

66,06

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(€)
(χωρίς ΦΠΑ)

ποσοστό διοικητικού
κόστους παροχής των
υπηρεσιών του
αναδόχου, των
αναλώσιμων, του
εργολαβικού τους
2.

κέρδους και των
νόμιμων υπέρ
Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο
22 (11%)
ΣΥΝΟΛΟ:
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
(χωρίς
ΦΠΑ)

Α/Α

1.

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ & ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(€)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
(€)
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
(χωρίς ΦΠΑ)
Δαπάνες
μισθοδοσίαςΑνώτατο ημερομίσθιο
1 εργατοτεχνίτη
Προεκτιμούμενο

273

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
(χωρίς
ΦΠΑ)

66,06

ποσοστό διοικητικού
κόστους παροχής των
υπηρεσιών του
αναδόχου, των
αναλώσιμων, του
εργολαβικού τους
2.

κέρδους και των
νόμιμων υπέρ
Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο
22 (11%)
ΣΥΝΟΛΟ:
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(Τόπος/Ημερομηνία)______________, __ / __ / 2021
Ο
Προσφέρων

(Σφραγίδα
Υπογραφή)

/

Επίσης, βάσει του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών
παροχής
υπηρεσιών”
του
ν.
3863/2010
(Α
115)
“Νέο
ασ φαλισ τ ικό σ ύσ τημ α και σ υναφε ίς δ ιατάξε ις, ρ υθμ ίσ ε ις σ τ ις
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 εργαζόμενοι

Ανάλυση άρθρου 68 του ν.3863/2010
Αριθμός Ατόμων
Ημέρες και ώρες εργασίας

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού
ανα άτομο
Ποσό που αναλογεί στις πάσης
φύσεως νόμιμες αποδοχές του
προσωπικού
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών
Συλλογική Σύμβαση στην οποία
υπάγονται οι εργαζόμενοι
Κόστος Αναλώσιμων
Διοικητικό Κόστος Παροχής
Υπηρεσιών
Εργολαβικό Κέρδος
Νόμιμες Υπέρ Δημοσίου και
Τρίτων Κρατήσεις 0,12432 %

