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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
Ιωάννινα       31-12-2018 
Αρ. Πρωτ.  3097/56167 

Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας  
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων 
Τµήµα Γάλακτος           
Εθν. Αντιστάσεως 3, Κατσικά                                
Τ.Κ.: 452 21                                     
Πληροφορίες: Α. Καραµέτση                     
Τηλ.: 26510 94780                           
FAX: 26510 92523                                    
Ε-mail: arsi@otenetl.gr                                    

 

 

 

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Θέµα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας 
ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας  στο ΙΤΑΠ-Τµήµα Γάλακτος για το διάστηµα από 
15/01/2019 έως 31/12/2019.  
 
 

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός – «∆ΗΜΗΤΡΑ» 
 
Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την 

παρ.1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής 

νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική 

εξυγίανση-Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και 

Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 180/Α’/22.8.2011). 

2. Την υπ’ αριθµ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε την οποία κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω 

διατάξεων, συστήθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ∆ΗΜΗΤΡΑ» 

(ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων και στον οποίο συγχωνεύθηκαν τα µέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα 

ν.π.ι.δ., (α) το  Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), (β) ο Οργανισµός 

Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης 

(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)-«∆ΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης 

Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και (δ) ο Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος και 

Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011), στο εξής ΚΥΑ. 

3. Την υπ’ αριθµ. 1489/72729/22-05-2018 (ΦΕΚ. ΥΟ∆∆ 293/22-05-2018)  απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, « Ορισµός µελών προσωρινού 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού – ∆ήµητρα – ΝΠΙ∆» .  
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4. Την µε αρ. 1487/72721/22-05-2018 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, µε την οποία διορίστηκε ως προσωρινός Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΕΛΓΟ 
«∆ΗΜΗΤΡΑ»-ΝΠΙ∆, κος Νικόλαος Κατής του Ιωάννου (ΦΕΚ 293 ΥΟ∆∆/22.05.2018). 

5. Την µε αρ. 1488/72724/22.05.2018 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, µε την οποία διορίστηκε ως προσωρινός ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος του 
ΕΛΓΟ «∆ΗΜΗΤΡΑ»-ΝΠΙ∆, κος Αθανάσιος Μπακαλέξης του Κωνσταντίνου (ΦΕΚ 293 
ΥΟ∆∆/22-05-2018).  

6. Την απόφαση της 70ης/18-01-2016 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΘΕΜΑ 20 που αφορά στη «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊσταµένου του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων και εξουσιοδότησή  του για την 
κίνηση λογαριασµών  του Ινστιτούτου». 

7. Την απόφαση της 118ης/27-07-2018 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ αρ. 
θέµατος 09 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε στελέχη του Οργανισµού». 

8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 1147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

9. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-09-2011, 

«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του Ν. 3863/2010, άρθρο 68 (ΦΕΚ 115/τ. Α΄/15-07-2010) «Νέο Ασφαλιστικό 
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ. Α΄/18-04-2013) 
«Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά 
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας». 

11. Τον Κανονισµό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες 
Συµβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 213/2008 της 
Επιτροπής. 

12. Την µε αρ. πρωτ. 52289/24-12-2018 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας του ΙΤΑΠ-Τµήµα Γάλακτος για το έτος 2019 ύψους 
1.500,00 € (Α∆Α 6ΒΖ8ΟΞ3Μ-2ΥΧ και Α∆ΑΜ: 18REQ004272796 ). 

13. Το γεγονός πως οι προβλεπόµενες υπηρεσίες καθαριότητας ανήκουν, σύµφωνα µε το 
κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες Συµβάσεις (CPV) εντάσσονται στον κωδικό 
90919200-4. 

14. Το γεγονός πως για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος Γάλακτος είναι 
απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  των εγκαταστάσεων της. 

 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
Για την κατάθεση προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΙΤΑΠ-
Τµήµα Γάλακτος για το διάστηµα από 15/01/2019 έως 31/12/2019, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 1.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού εξόδων του οικονοµικού έτους 2019, µε τους όρους που 
περιγράφονται στη συνέχεια. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Οι υπηρεσίες αφορούν στη καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Τµήµατος  Γάλακτος  που 
λειτουργεί ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός – «∆ΗΜΗΤΡΑ» για το χρονικό διάστηµα από 
15/01/2019 έως 31/12/2019. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούν στους χώρους που είναι εγκατεστηµένο το Τµήµα 
Γάλακτος του ΕΛ.Γ.Ο. ∆ΗΜΗΤΡΑ και συγκεκριµένα στο κτίριο που βρίσκεται στον ΚΑΤΣΙΚΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Εθν. Αντίστασης 3). Η συνολική επιφάνεια των προς καθαρισµό χώρων 
ανέρχεται σε περίπου 600  τετραγωνικά µέτρα.   

 

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πρόγραµµα  καθαρισµού 

Κοινόχρηστοι χώροι : σκούπισµα, σφουγγάρισµα δαπέδων, αποµάκρυνση ιστών και 
αραχνών από οροφές και τοίχους. 
Τουαλέτες: σκούπισµα, σφουγγάρισµα δαπέδων, άδειασµα κάδων και τοποθέτηση νέας 
σακούλας, καθάρισµα λεκανών µε χλωρίνη, καθάρισµα νιπτήρων, βρυσών. 
Γραφεία και δύο (2) Εργαστήρια : άδειασµα δοχείων απορριµµάτων και  αλλαγή 
σακούλας, σκούπισµα, σφουγγάρισµα δαπέδων , αποµάκρυνση ιστών και αραχνών από 
οροφές και τοίχους. 
Αποµάκρυνση σκουπιδιών και µεταφορά τους στους κάδους απορριµµάτων του δήµου. 
Καθαρισµός τζαµιών: 1 φορά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. 
 
Σηµείωση: Εφόσον η προκαθορισµένη ηµέρα καθαρισµού είναι αργία, ο καθαρισµός θα 
γίνεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 
• Ηλεκτρικές σκούπες.  

• Πάνινες σκούπες µε υποχρέωση να τη χρησιµοποιούν κάθε φορά καθαρή.  

• Απορροφητικά ξεσκονόπανα  

• Καρότσια σφουγγαρίσµατος µε κάδους σφουγγαρίσµατος (µπλε και κόκκινους) – διπλού 

συστήµατος.  

• Σφουγγαρίστρες  

• Γάντια χοντρά κουζίνας και µιας χρήσεως  

• Σακούλες πλαστικές απορριµµάτων ανθεκτικές διαφόρων µεγεθών  

• Τα απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες 

οσµές, να µην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να 

µην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον 

εξοπλισµό των κτιρίων.  

• Η διάλυση των παρασκευαζόµενων διαλυµάτων (προς χρήση) των προϊόντων 

καθαρισµού που θα κάνουν οι καθαριστές να είναι σύµφωνα µε οδηγίες της εταιρείας 

παρασκευής προϊόντων.  
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
Τα υλικά καθαριότητας (υγρά – σκόνες) που θα χρησιµοποιούνται θα φέρουν αριθµό 
καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ., ενώ τα απολυµαντικά χώρου θα φέρουν Άδεια Κυκλοφορίας 
από τον Ε.Ο.Φ. Τα διπλά υλικά καθαρισµού (υλικά καθαριότητας – απολυµαντικά χώρου) θα 
φέρουν αριθµό καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ. και Άδεια Κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ.  
Τα µέσα και υλικά καθαριότητας και υγιεινής, δηλαδή σφουγγαρίστρες, σκούπες, δοχεία 
σφουγγαρίστρας, πανιά καθαριότητας, υγρό χλώριο, υγρό δαπέδου, σκόνη καθαρισµού 
µαρµάρων, υγρό καθαρισµού τζαµιών, υγρό απολυµαντικό, υδροχλωρικό οξύ, σακούλες 
σκουπιδιών, σακούλες καλαθιών αχρήστων κ.λ.π. θα τα χορηγεί ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ στο 
προσωπικό του. 
Από τα ανωτέρω υλικά καθαριότητας εξαιρούνται τα χαρτιά υγείας, και το υγρό σαπούνι 
που θα διατίθεται από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό (ΕΛ.Γ.Ο.) ∆ΗΜΗΤΡΑ.  
Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία µηχανήµατα και σκεύη ως και 
σάκους απορριµµάτων.  
Τα µηχανήµατα και τα σκεύη πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση από άποψη 
λειτουργίας. Επίσης να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισµού που θα είναι 
αποδεδειγµένα πρώτης ποιότητας.  
Σε περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να τα 
αντικαταστήσει αµέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη.  
Ο καθαρισµός των ως άνω χώρων θα γίνεται µε εξοπλισµό, υλικά καθαριότητας και υγιεινής 
που θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε το πλάνο εργασιών καθαρισµού.  
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός (ΕΛ.Γ.Ο.) ∆ΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει 
τη συνεργασία οποτεδήποτε και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου χωρίς καµία αποζηµίωση 
προς τον ανάδοχο.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται:  
• Να διαθέτει για την εργασία καθαρισµού συνεργείο επανδρωµένο µε απολύτως 

κατάλληλο ειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό και τεχνικώς εξοπλισµένο µε τα 

απαραίτητα µέσα και εργαλεία και να επισκεφθεί τους χώρους πριν την υποβολή της 

προσφοράς του, που θα εκτελείται η εργασία αυτή λαµβάνοντας υπόψη κάθε 

δυσχέρεια, η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του προς τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµός (ΕΛ.Γ.Ο.) ∆ΗΜΗΤΡΑ 

και να αναλάβει τον συγκεκριµένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωµα 

να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του.  

• Να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόµιµων 

αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόµενων από την οικεία Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, τήρηση 

του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζοµένων κ.λ.π. Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός (ΕΛ.Γ.Ο.) ∆ΗΜΗΤΡΑ δεν θα 

επιτρέπει σε κανένα εργαζόµενο του Αναδόχου να εργάζεται αν δεν είναι ασφαλισµένος 

(η ασφάλιση όλου του προσωπικού αναδόχου βαρύνει αποκλειστικά αυτόν).  

• Να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη, παράλειψη ή πληµµελή εργασία του προσωπικού 

του, που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους υπεύθυνους του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού - ∆ήµητρα.  

• Να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό του, ότι ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή 

σχέση έχει τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό (ΕΛ.Γ.Ο.) ∆ΗΜΗΤΡΑ.  
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• Το προσωπικό καθαρισµού επιβάλλεται: α) να έχει ορθή επαγγελµατική συµπεριφορά, 

συµπεριφορά που θα διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού, καθώς και των χώρων 

της υπηρεσίας µας και β) να ενηµερώνει για οποιαδήποτε πρόβληµα παρουσιάζεται και 

µε συνεργασία να αντιµετωπίζεται, για να διευκολύνεται έτσι η καλή εκτέλεση των 

εργασιών της καθαριότητας.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται µία φορά την εβδοµάδα κάθε Τετάρτη  από 1 άτοµο  
επί   3 ώρες ηµερησίως από 09.00 π.µ.  έως 12.00 µ.µ.   
 
 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ,  χωρίς Φ.Π.Α. ολογράφως και αριθµητικώς, για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από την Υπηρεσία, αναφέροντας 
και τη συνολική τιµή ολογράφως και αριθµητικώς. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να δίνεται 
µε σαφήνεια ενιαία για ολόκληρη την Υπηρεσία που έχει προκηρυχθεί αλλιώς η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι 
προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη η οποία θα απαιτηθεί για 
την υλοποίηση του έργου. 

 

Πίνακας  - Ανάλυση Οικονοµικής Προσφοράς 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΑΦΜ: 

∆ΟΥ: 

 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Ποσά 
σε € 

1 Κόστος µισθοδοσίας συνολικό συµπεριλαµβανοµένων ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη  

 

2 Λοιπά κόστη (συνολικά για το διάστηµα από 15/01/2019 έως 
31/12/2019) αναλώσιµα καθαριότητας κλπ.  

 

3 ∆ιοικητικό κόστος (συνολικά για το διάστηµα από 15/01/2019 έως 
31/12/2019) 

 

4 Εργολαβικό κέρδος (συνολικά για το διάστηµα από 15/01/2019 έως 
31/12/2019 

 

 Σύνολα  

5 Αριθµός ατόµων που θα απασχοληθούν (συνολικά για το διάστηµα από 
15/01/2019 έως 31/12/2019) 

 

6 Ηµέρες και ώρες εργασίας :   

7 Συλλογική σύµβαση εργασίας όπου υπάγονται οι εργαζόµενοι :  
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Ο µισθός, τα επιδόµατα αδείας, οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ, των Επικουρικών Ταµείων 
και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση µε το έργο, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα, κάθε ζηµιά ή βλάβη που θα 
επέλθει λόγω των εργασιών που εκτελεί. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του µε δικές του δαπάνες για κάθε 
είδους ατύχηµα. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 
αποζηµίωση από τυχόν ατύχηµα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη µεταφορά του 
προσωπικού του Αναδόχου όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών 
καθαριότητας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί προσωπικό αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή 
ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας 
ήθους και συµπεριφοράς. 

Μετά τη λήξη της συνεργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να αποχωρήσει άµεσα από το χώρο 
λειτουργίας της  συνεργασίας χωρίς να απαιτείται ειδική όχληση της Αναθέτουσα Αρχής. 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καµιά αµοιβή από την Αναθέτουσα Αρχή για χρονικό διάστηµα 
µετά τη λήξη του χρόνου διαρκείας της συνεργασίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε µέλος του 
προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί ακατάλληλο (για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για 
οποιοδήποτε λόγο), µόλις ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, 
καθώς και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Αρχή κατάσταση των απασχολουµένων 
θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Οι εργαζόµενοι κατά την προσέλευση τους θα υπογράφουν σε βιβλίο παρουσίας που θα 
βρίσκεται στην είσοδο της υπηρεσίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, την καταβολή 
των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεποµένων από την ισχύουσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, τη χορήγηση αδειών στο 
προσωπικό µε αντικατάσταση των εργαζοµένων οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια, τήρηση του 
νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων 
κ.λ.π.  

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου  θα καταγγέλλεται η 
συνεργασία µε την Ανάδοχο εταιρεία µε κατάπτωση εγγυητικής καλής εκτέλεσης υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Προθεσµία Υποβολής Προσφοράς 

Η προσφορά γίνεται δεκτή σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, στις εγκαταστάσεις του ΙΤΑΠ-
Τµήµα Γάλακτος, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 3, Τ.Κ. 45500 στον Κατσικά Ιωαννίνων, 
έως τις 10/01/2019  και ώρα 12:00 µε την ένδειξη:  
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΟ ΙΤΑΠ-ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 15/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019.   

 

Περιεχόµενα Προσφοράς 

Στο φάκελο της προσφοράς περιλαµβάνονται υποχρεωτικά: 

- Στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης και νόµιµης εκπροσώπησης (Έναρξη 
Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία). 

- Απόσπασµα  Ποινικού Μητρώου  
- Φορολογική Ενηµερότητα  
- Ασφαλιστική Ενηµερότητα  
- Οικονοµική προσφορά για την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών, διατυπωµένη 

ολογράφως και αριθµητικώς σε ευρώ.  
 

∆ιαδικασία ανάθεσης 

Εφόσον τα περιεχόµενα της προσφοράς που θα υποβληθεί εκ µέρους σας συµφωνούν µε τα 
ζητούµενα της παρούσας πρόσκλησης, θα σας σταλεί πρόσκληση υποβολής των 
δικαιολογητικών ανάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016. 

Εφόσον δεν ανακύψει θέµα πληρότητας των δικαιολογητικών ανάθεσης, θα εκδοθεί σχετική 
απόφαση ανάθεσης. 

 
∆ιάρκεια υλοποίησης της σύµβασης 

Ο ανάδοχος θα παράσχει υπηρεσίες καθαριότητας για το διάστηµα από 15/01/2019 έως 
31/12/2019.  

Προϋπολογισµός σύµβασης 

Το κόστος για το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 
1.209,68 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 1500,00 ευρώ . 

Στο ανωτέρω ποσό συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την 
παροχή των υπηρεσιών, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του Οργανισµού, έστω και 
επιγενόµενης αιτίας και ενδεικτικά: 

• Η αµοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. 
• Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση των παρεχοµένων υπηρεσιών 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 
• Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά µε τις υπηρεσίες αυτές, 

συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταµεία οποιασδήποτε φύσης 
έναντι όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, περιουσιών κλπ) ή υποχρεώσεων έναντι 
τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών. 

 

Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, βάσει τιµολογίου παροχής υπηρεσιών που 
εκδίδεται  για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες στο µήνα που αφορά. 
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Για την πληρωµή του αναδόχου απαιτούνται  τα εξής δικαιολογητικά: 
 
• Παραστατικό του αναδόχου. 
• Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, Ποινικού µητρώου. 
Η ταµειακή υπηρεσία του Οργανισµού µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό, προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία . 
Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε ευρώ (€) και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.  
Επί της καθαρής αξίας, γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον 
ανάδοχο: 
• Φόρος εισοδήµατος ίσος µε ποσοστό 8% (Προκαταβολή Φόρου). 

 

  Η ∆ιευθύντρια 

   

  ∆ρ Ευθυµία Κονδύλη 

Τακτική Ερευνήτρια 
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