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ΠΡΟ: ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟ SITE ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ»
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με τθν 148/8-5-2018 (65ΓΤΩ93-ΕΛΛ) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ ο
Διμοσ Διονφςου κα προχωριςει, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν.
4412/2016 και ςφμφωνα με τθν υποπ. (α) τθσ περ. (9) και τθσ περ (31) τθσ παρ.1 του άρκρου 2 και τθσ
περ. (15) τθσ παρ 3 του άρκρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομική άποψη προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμήσ ςτθν ανάκεςθ: «Προμήθεια Τπηρεςίασ
υντήρηςησ μεταλλικϊν καταςκευϊν κτιρίων και Κοινόχρηςτων Τποδομϊν του Δήμου» και ςτθ ςφναψθ
ςφμβαςθσ για τθν εν λόγω υπθρεςία, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 11/2018 μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ
Περιβάλλοντοσ .
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των 12.096,20 Δϊδεκα Χιλιάδων ενενιντα ζξι
ευρϊ και είκοςι λεπτά ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και κα βαρφνει τον Κ.Α. Κ.Α. 35.6262.0005
Ζκαςτοσ ενδιαφερόμενοσ πρζπει να παρζχει τισ εξισ εργαςίεσ :
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:
Α/Α

ΔΙΓΟ

1
2

Σερλίηεο
Βνεζφο
(Δηδηθεπκέλνο
Δξγάηεο)
Πξνκήζεηα
Μηθξν-πιηθψλ
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ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ
Ηκέξα
Ηκέξα
Σεκάρην

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ (€)

ΤΝΟΛΟ (€)

75
55

80
65

6.000
3.575

1

180

180

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

9.755
2.341,20
12.096,20

Ωσ εκ τοφτου, προςκαλεί όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ , για τθν κατάκεςθ των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν
και προςφοράσ (παρουςιάηονται ακολοφκωσ ) ςε ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, μζχρι την 25 /5/2018 και
1

ϊρα 12:00 μμ ςτο πρωτόκολλο του Διμου Διονφςου , Σαχ. Δ/νςθ: Λ. Μαρακϊνοσ 29 ,Σ.Κ. 145 65, Άγιοσ
τζφανοσ
ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Ζκαςτοσ ενδιαφερόμενοσ πρζπει να υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά του βεβαίωςθ επιμελθτθρίου ι
ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν Εφορία, από τθν οποία προκφπτει ότι αςκεί επάγγελμα ςχετικό με τθν
παροχι των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του
Ν.4412/2016)
1) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75) του νομίμου εκπροςϊπου
ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ ΠΡΟΚΛΗΗ και να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ ο οικονομικόσ φορζασ :
 Ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ από 11/2018 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ
 Η ςυμμετοχι του δε δθμιουργεί κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 24 του Ν.4412/2016
2) Σα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του οικονομικοφ φορζα
3) Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ αν ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπο του.
4) Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου όπου κα φαίνεται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό
είδοσ των εργαςιϊν τουσ - το οποίο κα πρζπει να ςχετίηεται με το αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ . Η
μι ςυνάφεια κα οδθγεί ςε αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ (το πιςτοποιθτικό να ζχει εκδοκεί εντόσ
των τελευταίων 6 μθνϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν).
5) Τα παξαθάησ Δηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ καδί κε ηελ πξνθνξά ιόγσ
ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ :







Απόζπαζμα ποινικού μηηρώοσ έθδνζεο εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ή, ειιείςεη απηνύ,
ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρώξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν
πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο.
Πιζηοποιηηικό ηης αρμόδιας καηά περίπηωζη αρτής όηι είναι ενήμεροι:
α) σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη
β) σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη
επηθνπξηθήο), θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
Πιζηοποιηηικό ποσ εκδίδεηαι από ηην αρμόδια δικαζηική ή διοικηηική αρτή ηεο νηθείαο
ρώξαο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ 6κήλνπ πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξώλ όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα
δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Αλ ε
ρώξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθό ή απηό δελ θαιύπηεη όιεο ηηο πεξηπηώζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ,ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε
ή, ζηηο ρώξεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή
εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο. Οη αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο παξέρνπλ, όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε
δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνύζαο
παξαγξάθνπ ή όηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη.
Σε πεξίπησζε κε ππνρξέσζεο πξνζθόκηζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ, ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή
ππεύζπλε δήισζε.
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Τα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξκόδεηαη ε Σπλζήθε ηεο Χάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α'188).

6) Σεχνική προςφορά
7) Οικονομική προςφορά.
Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία
ανάρτθςθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗ .
Η παράβλεψθ ςτοιχείων ι οποιαδιποτε παράτυπθ και παράνομθ χρθςιμοποίθςθ ςτοιχείων κα κεωρείται
αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά και κα επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Η μθ ανταπόκριςθ ςτουσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ ι πλθμμελισ παροχι των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν επιςφρει τθ κιρυξθ ωσ ζκπτωτου μετά από
Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 203,218 και 219 του
ν.4412/2016
Πλθροφορίεσ και διευκρινιςεισ :
1.ςχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ μποροφν να λάβουν γνϊςθ οι ενδιαφερόμενοι από τθν Δ/νςθ
περιβάλλοντοσ του Διμου Διονφςου κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ κo.Παπαδόπουλοσ Απόςτολοσ
Σθλ: 210 8004830 e-mail: papadopoulos@dionysos.gr
2.ςχετικά με τθν παραπάνω διαδικαςία μποροφν να λάβουν γνϊςθ οι ενδιαφερόμενοι από το Σμιμα
Προμθκειϊν του Διμου Διονφςου κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ κα. Θεοδοςιάδου Φωτεινι .τθλ 213
2030638
e-mail: theodosiadou@dionysos.gr

υνημμζνα:
1.Μελζτη 11/2018 τησ Δ/νησ Περιβάλλοντοσ
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α)
2.Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β)
Η Αντιδήμαρχοσ Οικονομικήσ Διαχείριςησ
Αγγζλα Αγαθοκλζουσ Ακριτίδη
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(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α)

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 11 / 2018
Σαρ. Γ/λζε: Πεληδεξίδε 3
145 65 - Άγ. ηέθαλνο
Σει: 210 800 48 30
Fax:210 62 18 202

ΜΔΛΔΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ
ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ

Άγηνο ηέθαλνο,
Μάτνο 2018

4

Α.

ΓΔΝΙΚΑ

Αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ππεξεζηψλ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο εηδηθφηεηαο ζηδεξά γηα ηελ
εθηέιεζε ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζε θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπέο ππνδνκέο, π.ρ. αληιηνζηάζηα,
θιπ., ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ ιφγσ έιιεηςεο ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ζην
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ.
Οη ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο πνπ ζα απαηηεζεί λα γίλνπλ δελ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ εθ ησλ
πξνηέξσλ δηφηη ζα αθνξνχλ ζηα πξνβιήκαηα φπσο απηά πξνθχπηνπλ θάζε θνξά θαη γηα ηα νπνία ν
Γήκνο ελεκεξψλεηαη είηε απφ παξάπνλα θαη αηηήκαηα δεκνηψλ είηε απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ.
Η ζπλνιηθή ελδεηθηηθή δαπάλε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ πξνυπνινγίδεηαη
ζην πνζφ ησλ 12.096,20 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%.
Η ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
 Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147/8.8.2016) “Δημόζιες Σσμβάζεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεζιών
(προζαρμογή ζηις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν κε βάζε ηελ ηηκή, άξζξν 86, θαζψο θαη
 Ν. 3463/2006 «Κύρωζη ηοσ Κώδικα Δήμων & Κοινοηήηων», Φ.Δ.Κ. Α’ 114/8.6.2006.
Σν CPV ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο είλαη 45000000-7 «Καηαζκεσαζηικές Εργαζίες».
Η ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο έρεη εγθξηζεί κε ηελ 80/2018 Απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Β.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Οη ελδεηθηηθέο ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο πνπ ζα απαηηεζεί λα γίλνπλ, είλαη, ελδεηθηηθά θαη φρη
εμαληιεηηθά: ζπληήξεζε – επηζθεπή - εγθαηάζηαζε - επέθηαζε κεηαιιηθψλ πεξηθξάμεσλ,
ζπξκαηνπιεγκάησλ, ζπξψλ, θαπαθηψλ θξεαηίσλ, ζηεγάζηξσλ, κεηαιιηθψλ ηζηψλ θαη ινηπψλ
κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ.
Όια ηα αλαγθαία πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα παξέρνληαη απφ ηνλ
Γήκν.
Δμαηξείηαη ε πξνκήζεηα εηδηθψλ εμαξηεκάησλ φπσο π.ρ. κεληεζέο, γάληδνο, θιπ, ηα νπνία δελ
ππάξρνπλ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ ή/θαη δελ πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ηνπο απφ ηηο ηξέρνπζεο ελ
ηζρχ ζπκβάζεηο ηνπ Γήκνπ, νπφηε ν αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ ππνρξέσζε ηεο άκεζεο πξνκήζεηαο
ηνπο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηε ζρεηηθή εξγαζία, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο,
έγθαηξα θαη έληερλα.
Δπεηδή δελ είλαη γλσζηφλ εθ ησλ πξνηέξσλ πην ηπρφλ εμάξηεκα – πιηθφ κπνξεί λα απαηηεζεί θαη ζε
πνηα πνζφηεηα, ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζαο έρεη πξνβιέςεη ηελ πξνκήζεηα φισλ
φζσλ ηπρφλ ζρεηηθψλ εηδψλ απαηηεζεί σο Σεκάρην 1, γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα
πξνζθνκηζζνχλ ζρεηηθά παξαζηαηηθά πξνκήζεηαο.
Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη ηα αλαγθαία εξγαιεία,
ειεθηξηθά θαη κε.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο θαη λα έρεη ηνλ θαηάιιειν
εμνπιηζκφ.
Πξηλ ηελ έλαξμε έθαζηεο εξγαζίαο ζα δίδεηαη γξαπηή εληνιή απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο
πνπ Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο (ζην νπνίν αλήθεη ην γξαθείν πληεξήζεσλ θαη
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Μηθξνεπηζθεπψλ ηνπ Γήκνπ) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ρψξνο φπνπ απαηηείηαη λα γίλνπλ
νη εξγαζίεο, ην είδνο ησλ εξγαζηψλ θαη ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ εκεξνκηζζίσλ.
Δξγαζία πνπ ηπρφλ εθηειεζζεί ρσξίο ηα αλσηέξσ, ζα ζεσξεζεί σο κε γελνκέλε θαη δελ ζα
πηζηνπνηείηαη.
Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα εθηειεζζνχλ κε άξηζην ηξφπν θαη ζχκθσλα κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο
ηέρλεο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή θαη απαζρφιεζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, ην
νπνίν πξέπεη λα απαζρνιείηαη λφκηκα ακεηβφκελν θαη αζθαιηζκέλν θαη λα έρεη εκπεηξία ζηηο
εξγαζίεο πνπ ζα θιεζεί λα εθηειέζεη.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηεο εξγαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.
Σν ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα ειεγρζνχλ απφ
ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο – Βεβαίσζεο Καιήο Δθηέιεζεο Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
Γ.

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

ΔΙΓΟ

1
2

Σερλίηεο
Βνεζφο
(Δηδηθεπκέλνο
Δξγάηεο)
Πξνκήζεηα
Μηθξν-πιηθψλ

3

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ
Ηκέξα
Ηκέξα
Σεκάρην

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ (€)

ΤΝΟΛΟ (€)

75
55

80
65

6.000
3.575

1

180

180

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

9.755
2.341,20
12.096,20

Οινγξάθσο:
Γψδεθα ρηιηάδεο ελελήληα έμη επξψ θαη είθνζη ιεπηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Γ.

ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

1. ΓΔΝΙΚΑ
Έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ βεβαίσζε επηκειεηεξίνπ
ή έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ Δθνξία, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη αζθεί επάγγεικα ζρεηηθφ κε
ηελ παξνρή ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ.
2. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΡΓΟΤ
Η επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ ηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηεο.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο
Τπεξεζίαο, πνπ δίλνληαη γηα ηελ άξηηα, εχξπζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο παξνρήο
ππεξεζηψλ θαη νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ Τπεξεζία ζηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ θ.ιπ.
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3. ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ ΠΑΡΟΥΟΤ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηα πιαίζηα
ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, είηε λα δηεπζχλεη ηηο ππφ εθηέιεζε εξγαζίεο απηνπξνζψπσο
είηε κε εηδηθφ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, πνπ ζα δηαζέηεη ηελ αλαγθαία ηερληθή θαηάξηηζε,
ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο ζα έρεη νξίζεη δ/ληή ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηελ ππνγξαθή
ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο.
Ο δ/ληήο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ κπνξεί λα είλαη νιηθά ή κεξηθά θαη πιεξεμνχζηνο ή
εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ. ρεηηθά ζα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε φηη απνδέρεηαη ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπ.
Ο αλάδνρνο γλσζηνπνηεί ζηελ Τπεξεζία θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο, ηε
λφκηκε εθπξνζψπεζή ηνπ ή ηνπο ηπρφλ πιεξεμνχζηνπο.
Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ αθξηβή
δηεχζπλζή ηνπ.
Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο ζχκβαζεο θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη
ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ Τπεξεζία, δηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη
ζηελ παιαηφηεξε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αλάδνρνο, επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά
ηεο.
Δπίζεο ν αλάδνρνο, αλ δελ είλαη θάηνηθνο Αηηηθήο, δειψλεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ
ζχκβαζεο εγγξάθσο αληίθιεην, θάηνηθν ηεο έδξαο ηεο Τπεξεζίαο.
Ο αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη απνδεθηφο απφ ηελ Τπεξεζία.
Η δήισζε ηνπ αλαδφρνπ ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε θαη ηνπ νξηδνκέλνπ σο αληηθιήηνπ φηη
απνδέρεηαη ηνλ γελφκελν δηνξηζκφ ηνπ.
Κάζε θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ αληίθιεην ζεσξείηαη φηη γίλεηαη πξνο ηνλ αλάδνρν.
Αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ είλαη δπλαηή κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο.
Η αληηθαηάζηαζε ηζρχεη κφλν κεηά ηελ απνδνρή ηνπ λένπ αληηθιήηνπ απφ ηελ Τπεξεζία.
Η Τπεξεζία έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ, αλ απηφο αξλεζεί
ηελ παξαιαβή εγγξάθσλ ή απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ έδξα ηνπ ή γεληθά θξηζεί αθαηάιιεινο.
ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε λέν
αληίθιεην.
4. ΣΙΜΗ
ηηο ηηκέο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πεξηιακβάλνληαη:
 ε αμία ησλ εκεξνκηζζίσλ ησλ εξγαηνηερληηψλ, κε πνζνζηφ πξνζαχμεζεο γηα αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ,
επηθνπξηθή αζθάιηζε, δψξα ενξηψλ θ.ιπ. πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία,
 "ην θφζηνο" ησλ ηπρφλ αλαισζίκσλ, π.ρ. δίζθνη θνπήο, ειεθηξφδηα ζπγθφιιεζεο, θιπ, ησλ
εξγαιείσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη,
 θάζε πξνθαηαξθηηθή εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,
 θάζε θφξνο θαη ππέξ ηξίηνπ θξάηεζε,
 θάζε δαπάλε ζρεηηθή κε ην ελνίθην, ηε θζνξά ή ηελ απφζβεζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ
εξγαιείσλ, ηελ επηζθεπή, ιεηηνπξγία θαη κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ησλ εξγαζηψλ,
 θάζε επηπξφζζεηε δαπάλε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ,
 θάζε έμνδν θαη θφζηνο κεηαθίλεζεο ηνπ ζπλεξγείνπ ζην ζεκείν παξνρήο ηεο εξγαζίαο.
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5. ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κε κέξηκλα, δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα ηεξείηαη
θαζεκεξηλά εκεξνιφγην.
ην εκεξνιφγην ζα θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία γηα ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο.
Σν εκεξνιφγην ππνγξάθεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ.
6. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ
Οπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο
δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο, ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ
νθείινληαη είηε ζε ακέιεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ή ζηηο νπνηεζδήπνηε
ελέξγεηεο ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ
ιεηηνπξγίαο, ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, ή ζε δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εμνπιηζκνχ, βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην.
Η επζχλε θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο.
Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νθεηιφκελνπ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ αλαδφρνπ ησλ
ζπλεξγαηψλ ηνπ, ή / θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη
αζηηθά, γηα θάζε ηη πνπ ζα ζπκβεί, είηε απφ ππαηηηφηεηα απηνχ, είηε ηνπ ππφ απηφλ εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ, κέζσλ κεηαθνξάο, κεραλεκάησλ θιπ. πνπ απαζρνιεί γηα ηε εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ζπλεξγαηψλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο
παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο.
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
ηνπ είηε εμαηηίαο απηψλ, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, είηε απφ ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ ηνπ
πξνζσπηθνχ, είηε απφ ππαηηηφηεηα ππεξγνιάβνπ ηνπ, είηε απφ ηα εξγαιεία ηνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο
Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω.).
7. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΣΙ
ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΓΔ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ – ΜΔΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ - ΝΤΚΣΔΡΙΝΗ ΔΡΓΑΙΑ
- ΔΡΓΑΙΑ Δ ΑΡΓΙΔ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη πξνο ηηο πξνθνξηθέο εληνιέο ηνπ αξκνδίνπ πνπ ζα
νξίζεη ε Τπεξεζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ.
Η πξνθνξηθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζην Ηκεξνιφγην θαη ν αλάδνρνο νθείιεη λα
ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία γηα ηελ έθδνζε θαλνληθήο δηαηαγήο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο
απφ ηελ πξνθνξηθή εληνιή.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη πηζηά ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ Σερληθή Πεξηγξαθή,
Γ..Τ. - Δ..Τ., θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.
Γηεπθξηλίδεηαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ φηη κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο,
ν δε έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε
απηή ή νπνηαδήπνηε άιιε επζχλε πνπ πξνθχπηεη γη' απηφλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη
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ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ν αλάδνρνο αληηκεησπίζεη ζπλζήθεο ή
εκπφδηα πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηε ζχκβαζε, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ Τπεξεζία
ππνβάιινληαο ζπγρξφλσο θαη ελδερφκελεο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
Ο αλάδνρνο δελ απνδεκηψλεηαη γηα κεηαβνιέο ησλ πξνβιεπνκέλσλ λα παξαζρεζνχλ απ’ απηφλ
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ππεξεζηψλ, πνπ γίλνληαη ρσξίο ηελ έγγξαθε δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο θαη νη
νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δαπάλε, έζησ θαη εάλ απηέο απνηεινχλ βειηίσζε ησλ
πξνβιεπνκέλσλ.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη θαη λα θπιάζζεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ην
πξνζσπηθφ ηνπ.
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ επ’ σθειεία ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηξίησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ
αηπρήκαηα ή απψιεηεο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ.
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ φινπ ηνπ
εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ή πνπ
εχινγα ζα απαηηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Γεληθά είλαη ππεχζπλνο λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επ’ σθειεία ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηξίησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ
αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απαηηεζνχλ επείγνληα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε
αηπρήκαηνο ή θαηαζηξνθήο, ή γηα ηελ δηαζθάιηζε έπεηηα απφ ηέηνην ζπκβάλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ
αηηία πνπ ην πξνθάιεζε, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα εθηειέζεη νηηδήπνηε είλαη αλαγθαίν.
Υσξίο λα πεξηνξίδεηαη απηή ε ππνρξέσζε, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δίδεη εληνιέο γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ.
Αλ ν αλάδνρνο θαλεί απξφζπκνο ή αλίθαλνο λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα, ε Τπεξεζία έρεη ην
δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο, είηε κε δηθά ηεο ζπλεξγεία είηε κε ηξίηνπο, ζε βάξνο θαη
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
Δηδηθφηεξα επηζεκαίλεηαη φηη αλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ν αλάδνρνο ελεκεξσζεί
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν γηα κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ζε ρψξνπο ηεο
ζχκβαζεο θαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ πξνέξρεηαη απηή, είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο 3ψξνπ
απφ ηελ εηδνπνίεζε, αλεμάξηεηα κε ηελ ψξα πνπ ζα απαηηεζεί λα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο απηέο, λα
απνζηείιεη ηερληθφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απαιείςεη ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα
ηξίηνπο, λα απνκνλψζεη ηα φπνηα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη εθηεζεηκέλα θαη δεκηνπξγνχλ
θηλδχλνπο.
Αλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απαηηείηαη έθδνζε αδεηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη κε
επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ ζηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ απηψλ.
Πξνο ηνχην ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ ζηελ, θαηά πεξίπησζε,
αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο ή αιινχ.
Παξάιιεια νθείιεη λα θνηλνπνηεί ην αίηεκά ηνπ (κε αληίγξαθα φισλ ησλ ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ)
ζηελ Τπεξεζία.
Αλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απαηηείηαη λα ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο ηκήκα ηνπ νδνζηξψκαηνο, ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην αξκφδην ηκήκα Σξνραίαο πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζεη ηελ
θπθινθνξία κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη λα ελεκεξψζεη θαη ηελ Τπεξεζία.
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Ο αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα εθηέιεζε εξγαζίαο ππεξσξηαθήο ή λπθηεξηλήο,
ή γηα εξγαζία θαηά ηηο ενξηέο θαη αξγίεο.
8. ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΙΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία φιν ην
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο, ζχκθσλα κε ηελ (εθάζηνηε) ηζρχνπζα Ννκνζεζία (δηαηάμεηο
πεξί ΙΚΑ, θιπ).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζε
δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο (πεξί ΙΚΑ, θιπ).
Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ φξσλ, ν δε αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ ειέγρσλ.
Οη φξνη ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
9. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα
αζθαιείαο, γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ή δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ, είλαη δε κφλνο ππεχζπλνο γη’ απηέο θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο αζηηθέο θαη
πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ηχρεη, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, είηε απφ ην εξγαδφκελν ζ’
απηφλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ή απφ ηα εξγαιεία πνπ απαζρνινχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο,
Καζαξηφηεηαο & Πξαζίλνπ

Παπαδφπνπινο Απφζηνινο
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΔ5
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2.Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ,
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

ΔΙΓΟ

1
2

Σερλίηεο
Βνεζφο
(Δηδηθεπκέλνο
Δξγάηεο)
Πξνκήζεηα
Μηθξν-πιηθψλ

3

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ
Ηκέξα
Ηκέξα
Σεκάρην

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ (€)

ΤΝΟΛΟ (€)

75
55

1
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προζθέρων
(Ονομαηεπώνσμο σπογράθονηος και ζθραγίδα ζσμμεηέτοσζας εηαιρείας)
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