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ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τις ανάγκες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΠΑΝΟΡΑΜΑ)και συγκεκριμένα για την καθαριότητα του
Οικοτροφείου, των χώρων της Νοηματικής και των γραφείων της Διοίκησης,
και συγκεκριμένα για δέκα (10) μήνες από τον Σεπτέμβριο 2017 έως και τον
Ιούνιο 2018, μία (1) φορά την εβδομάδα(περιλαμβανομένων και τα υλικά
καθαριότητας), ζητούνται τα κάτωθι αναφερόμενα μέχρι την 7-9 -2017 και
ώρα 2:00μ.μ.
Τα ανωτέρω θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους.
Ήτοι τους νόμους:
1) Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών
2) Ν. 3863/2010 άρθρο (68) και ν. 4144/2013 άρθρο (22) περί ασφαλιστικού
συστήματος και συναφών διατάξεων,ρυθμίσεων στις εργασιακές σχέσεις
3) Ν. 1599/1986 (παρ.4 άρθρο 8)
4) Ν. 2518/1997
5) Ν. 3707/2008
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ζητείται ηπροσκόμιση των εξής:
α) Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του συμμετέχοντος
ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης
επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής»
ή « πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικήςενημερότητας.
ε) Πίνακας υπολογισμού κόστους των υπηρεσιών φύλαξης(αριθμός
εργαζομένων, ημέρες, τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο και ώρες
εργασίας, την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι
εργαζόμενοι,το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης
φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων, το ύψος των
ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, ανάλυση
μισθοδοσίας, έξοδα, κέρδος, κλπ)

στ) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης καθαριότητας, καθώς και σχετικές
άδειες του προσωπικού πού πρόκειται να απασχοληθεί.
ζ) Η προσφορά έντυπη, αλλά και σε ψηφιακή μορφή (cd)
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 0845 και τον κωδικό είδους (CPV) :909112008,συνολικού ποσού 5.000,00€ με Φ.Π.Α.και την με αριθμ 110/28-7-2017
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 67Γ2469Η2Σ-ΙΔΗ.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : 1) ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: 0,06%
2) ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ: 0,06%

ΑΘΗΝΑ………………2017.
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