ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ - Ε.Ψ.Ε.Π.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΧΩΡΩΝ
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
«Κζντρο Ημζρασ για την υποςτήριξη ατόμων παςχόντων από άνοια ςτην περιοχή των Ιωαννίνων»,

με Κωδικό ΟΠ 5054022, ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020»
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τθν με αρικμ. πρωτ. 738/4-5-2020 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Κζντρο Ημζρασ
για τθν υποςτιριξθ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Ιωαννίνων», με
Κωδικό ΟΡΣ 5054022, ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020».
2. Τθν από 03/08/2021 (κζμα 1ο) Απόφαςθ Δ.Σ. τθσ Ε.Ψ.Ε.Ρ. για τθν ζγκριςθ τθσ Αναλυτικισ
πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν
κακαριότθτασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ «Κζντρο Ημζρασ για τθν υποςτιριξθ
ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Ιωαννίνων», με Κωδικό ΟΡΣ 5054022, ςτο
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020».

καλεί
όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα
(ατομικζσ επιχειριςεισ ι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν) και διακζτουν αποδεδειγμζνθ τεχνικι
ικανότθτα παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ επαγγελματικϊν χϊρων, να εκδθλϊςουν
ενδιαφζρον, υποβάλλοντασ φάκελο προςφοράσ ςτθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και
Ραρζμβαςθσ - Ε.Ψ.Ε.Ρ., για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ χϊρων
Κζντρου Ημζρασ αςκενϊν με άνοια, ςτα Ιωάννινα.
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1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
Η Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Αςτικι μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία με τθν επωνυμία Εταιρεία
Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Ραρζμβαςθσ – Ε.Ψ.Ε.Ρ., Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου του
άρκρου 11, του Ν.2716/1999. Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι
υπθρεςιϊν κακοδιγθςθσ ατόμων με προβλιματα ψυχικισ υγείασ και θ λειτουργία δομϊν
ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ και αποκατάςταςθσ.

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ επιλογι αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ
χϊρων του Κζντρου Ημζρασ για τθν υποςτιριξθ παςχόντων από άνοια ςτο Νομό Ιωαννίνων. Ο
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ είναι 4.200,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 3.387,10 και ΦΡΑ: € 812,90). Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ε.Ψ.Ε.Ρ. και υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Υποζργου 1 τθσ Ρράξθσ:
«Κζντρο Ημζρασ για τθν υποςτιριξθ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Ιωαννίνων»,
θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ
ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 738/4-5-2020 του Ρεριφερειάρχθ Ηπείρου και ζχει λάβει κωδικό MIS
5054022. Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (βάςει
τιμισ).
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 90900000 με τίτλο «Τπθρεςίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ».
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του
ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ.

3. ΣΟΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Κτίριο Κζντρου Ημζρασ για τθν υποςτιριξθ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των
Ιωαννίνων, Κτιριακό Συγκρότθμα ΚΕ.ΡΑ.Β.Ι. (Γραφεία 122-123), Αρχ. Μακαρίου 11, Ιωάννινα.

4. ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Ιςόγειο κτίριο, μεικτισ επιφάνειασ περίπου 300 τ.μ., δφο όψεων (ΒΑ και ΝΔ), εφκολα προςβάςιμθ
θ ΒΑ και λιγότερο προςβάςιμθ (υψομετρικά υπερυψωμζνθ) θ ΝΔ όψθ.
Το ενιαίο λειτουργικά κτίριο αποτελείται από διακριτοφσ χϊρουσ γραφείων (7), πολλαπλϊν
χριςεων (1), αναμονισ και πλθροφόρθςθσ κοινοφ (1), κουηίνασ (1), χϊρων υγιεινισ – κοινά WC (2),
χϊρων υγιεινισ – WC ΑΜΕΑ (2), αποκικθσ (1) και διαδρόμων.
Στουσ χϊρουσ κακαριςμοφ περιλαμβάνονται και οι εξωτερικοί του κτιρίου θμιυπαίκριοι χϊροι
(είςοδοσ, τμιμα διαδρόμου κυκλοφορίασ που αντιςτοιχεί ςτθν κτιριακι πρόςοψθ).
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Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει/δφνανται να επιςκεφκοφν το κτίριο, προκειμζνου να ςχθματίςουν ιδία
αντίλθψθ για το χϊρο/χϊρουσ, ϊςτε να ςυντάξουν και να υποβάλουν πλθρζςτερα και με
αςφάλεια τθν προςφορά τουσ.

5. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό (ποιοτικό και ποςοτικό), όλα τα
πρόςφορα μθχανικά μζςα κατά περίπτωςθ (πχ θλεκτρικι ςκοφπα, ςκάλεσ, κινθτζσ πινακίδεσ περί
ολιςκθρότθτασ δαπζδων λόγω ςφουγγαρίςματοσ, κλπ) και ικανό ςε αρικμό προςωπικό
(δθλϊνεται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ το πλικοσ), το οποίο κα απαςχολείται, κατ’
ελάχιςτον, τον απαιτοφμενο χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, κακθμερινά
(από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, πλθν επίςθμων αργιϊν) και ςε ϊρεσ μθ επικαλυπτόμενεσ με το
ωράριο λειτουργίασ του Κζντρου Ημζρασ (ζναρξθ εργαςιϊν κακαριςμοφ αμζςωσ μετά το πζρασ
λειτουργίασ του Κζντρου Ημζρασ). Αλλαγζσ ςτο ωράριο μποροφν να ςυμφωνοφνται μεταξφ των
υπευκφνων των δφο μερϊν.
Πλα τα είδθ και υλικά κακαριότθτασ (απορρυπαντικά, απολυμαντικά, ςκοφπεσ, κουβάδεσ, πανάκια
κακαριςμοφ, ςακοφλεσ απορριμμάτων, κλπ) βαρφνουν τον Ανάδοχο, κα πρζπει να είναι επαρκι
και λειτουργικά κατάλλθλα για τθ χριςθ τουσ, άριςτθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων εταιρειϊν και
πιςτοποιθμζνα, όπου είναι απαιτθτό, από ςχετικά πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ ζγκριςθσ αρμοδίων
αρχϊν, τα οποία κα υποβλθκοφν με τθν προςφορά. Ειδικϊσ οι ςακοφλεσ κα πρζπει να είναι
οικολογικζσ, βιοδιαςπϊμενεσ και μθ αρωματικζσ.
Ο κακαριςμόσ, ανά επιμζρουσ εργαςία, νοείται ωσ κακθμερινόσ, εβδομαδιαίοσ, μθνιαίοσ,
ςφμφωνα με τουσ παρακάτω αναλυτικοφσ Ρίνακεσ και περιλαμβάνει τα εξισ:
ΠΙΝΑΚΑ-1:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ
1. Γραφεία/Αίκουςεσ ςυνεδριϊν/Πολλαπλϊν χριςεων/Τποδοχι/Διάδρομοι





Κακαριςμόσ βινυλικϊν δαπζδων (ςκοφπιςμα και κατόπιν ςφουγγάριςμα).
Κακαριςμόσ οριηοντίων επιφανειϊν επίπλων (δθλαδι γραφείων, καρεκλϊν, τραπεηιϊν, κλπ).
Κακαριςμόσ ςτα περβάηια των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν κουφωμάτων.
Άδειαςμα των καλακιϊν απορριμμάτων και αντικατάςταςθ ςακοφλασ.

2. Κουηίνα




Κακαριςμόσ βινυλικοφ δαπζδου (ςκοφπιςμα και κατόπιν ςφουγγάριςμα).
Κακαριςμόσ του νεροχφτθ και των οριηόντιων επιφανειϊν προετοιμαςίασ και παραςκευισ γευμάτων.
Κακαριςμόσ ςκευϊν (πιάτων και λοιπϊν ςκευϊν κουηίνασ).



Κακαριςμόσ και απολφμανςθ των δαπζδων πλακιδίων και των ειδϊν υγιεινισ (ειδικά, αναφορικά με τισ
λεκάνεσ τουαλζτασ, των νιπτιρων και των λοιπϊν αντικειμζνων, ο κακαριςμόσ να είναι επιμελισ και

3. Σουαλζτεσ
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αςφαλισ, με τθν χριςθ ειδικϊν απολυμαντικϊν και υγρϊν μζςων).
Άδειαςμα και κακαριςμόσ των καλακιϊν χαρτικϊν, αντικατάςταςθ πλαςτικϊν ςακουλϊν.
Τοποκζτθςθ και ςυμπλιρωςθ χειροπετςετϊν, χαρτιοφ υγείασ και ςαπουνιοφ.

ΠΙΝΑΚA-2:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ
1. Γραφεία/Αίκουςεσ ςυνεδριϊν/Πολλαπλϊν χριςεων/Τποδοχι/Διάδρομοι





Κακαριςμόσ βιβλιοκθκϊν.
Κακαριςμόσ πλθκτρολογίων, οκονϊν Η/Υ, τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν (με ςτεγνό πανί).
Κακαριςμόσ υαλοπινάκων εςωτερικϊν κουφωμάτων.
Απομάκρυνςθ ιςτϊν αραχνϊν.




Απολφμανςθ του νεροχφτθ και των οριηόντιων επιφανειϊν προετοιμαςίασ και παραςκευισ γευμάτων.
Κακαριςμόσ του ψυγείου (εξωτερικά) και των πλακιδίων του πάγκου.





Κακαριςμόσ και απολφμανςθ των τοίχων με πλακίδια.
Κακαριςμόσ των κακρεπτϊν.
Κακαριςμόσ κυρϊν, πόμολων κυρϊν και καλοριφζρ.

2. Κουηίνα

3. Σουαλζτεσ

4. Εξωτερικοί χϊροι, είςοδοι, κοινόχρθςτοσ εξωτερικόσ διάδρομοσ κυκλοφορίασ (το τμιμα του που
αντιςτοιχεί ςτθν πρόςοψθ)



Κακαριςμόσ δαπζδων.
Κακαριςμόσ μεταλλικϊν κυρϊν ειςόδου.

ΠΙΝΑΚA-3:
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ
1. Γραφεία/Αίκουςεσ ςυνεδριϊν/Πολλαπλϊν χριςεων/Τποδοχι/Διάδρομοι





Κακαριςμόσ κυρϊν, πόμολων κυρϊν, κουφωμάτων, διακοπτϊν και καλοριφζρ.
Κακαριςμόσ απλικϊν (φωτιςτικϊν).
Κακαριςμόσ καλακιϊν απορριμμάτων.
Κακαριςμόσ υαλοπινάκων εξωτερικϊν παρακφρων.



Κακαριςμόσ των εξωτερικϊν και εςωτερικϊν επιφανειϊν των ντουλαπιϊν.



Κακαριςμόσ κουφωμάτων και υαλοπινάκων.

2. Κουηίνα
3. Σουαλζτεσ
4. Αποκικθ



Κακαριςμόσ δαπζδου πλακιδίων (ςκοφπιςμα και κατόπιν ςφουγγάριςμα).
Κακαριςμόσ οριηοντίων επιφανειϊν επίπλων.

5. Εξωτερικοί χϊροι, είςοδοι, κοινόχρθςτοσ εξωτερικόσ διάδρομοσ κυκλοφορίασ (το τμιμα του που
αντιςτοιχεί ςτθν πρόςοψθ)


Κακαριςμόσ υαλοπινάκων και κουφωμάτων εξωτερικϊν παρακφρων.

Ωσ ολοκλιρωςθ του κακαριςμοφ κεωρείται θ αποκομιδι των απορριμμάτων ςε ςάκουσ από το
κτίριο του Κζντρου Ημζρασ, κακϊσ και θ μεταφορά και θ τοποκζτθςι τουσ ςτουσ κάδουσ
απορριμμάτων του Διμου.
ΡΟΣΟΧΗ: Για τον κακαριςμό ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ και τθ χριςθ ςχετικοφ εξοπλιςμοφ ςε
οριςμζνουσ χϊρουσ (π.χ. τουαλζτεσ, κουηίνα, κλπ) για λόγουσ υγιεινισ και αςφάλειασ κα
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χρθςιμοποιείται αποκλειςτικόσ εξοπλιςμόσ (κάδοι ςφουγγαρίςματοσ, ςφουγγαρίςτρεσ,
ςφουγγάρια, ξεςκονόπανα, κα). Ο εξοπλιςμόσ του αναδόχου κα διατθρείται ςε άριςτθ κατάςταςθ
και ςε περίπτωςθ βλάβθσ ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να τον αντικακιςτά αμζςωσ, ζτςι ϊςτε να
είναι απρόςκοπτθ θ εκτζλεςθ του αναλθφκζντοσ ζργου. Ο ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ του κα λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ ϊςτε να μθ προκλθκεί
οποιοδιποτε ατφχθμα.

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η Ε.Ψ.Ε.Ρ. διατθρεί το δικαίωμα τθσ ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ καλισ εκτζλεςθσ
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Η Ε.Ψ.Ε.Ρ. κα ςυντάςςει ανά τρίμθνο πρωτόκολλο πιςτοποίθςθσ καλισ εκτζλεςθσ παρεχόμενων
υπθρεςιϊν, ςτο οποίο κα αναφζρονται τυχόν παρατθριςεισ αναφορικά με τθν ποιοτικι εκτζλεςθ
των υπθρεςιϊν (ο ανάδοχοσ κα υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται προσ αυτζσ). Το ςυνταχκζν ςτο
τζλοσ κάκε τριμινου πρωτόκολλο πιςτοποίθςθσ καλισ εκτζλεςθσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα
είναι προαπαιτοφμενο για τθν καταβολι τθσ αντίςτοιχθσ τριμθνιαίασ δόςθσ αμοιβισ (τμθματικισ
του ιδίου τριμινου). Η αμοιβι κα καταβάλλεται τμθματικά ςε τζςςερισ (4) ιςόποςεσ τριμθνιαίεσ
δόςεισ. Η καταβολι τθσ τελευταίασ δόςθσ (τριμθνιαία αμοιβι) κεωρείται ωσ ολοκλιρωςθ –
αποπλθρωμι του ζργου και ςυνοδεφεται από τισ υποχρεϊςεισ του κεφαλαίου «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ –
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ».
Η Ε.Ψ.Ε.Ρ. μπορεί να ηθτιςει τθν επανάλθψθ του κακαριςμοφ ι μζρουσ αυτοφ, οποιαδιποτε
ςτιγμι και αν κρίνει ότι ςε κάποιο τμιμα του ο κακαριςμόσ ιταν πλθμμελισ.

7. ΠΡΟΘΕΜΙΑ - ΤΝΣΑΞΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ - ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Η προκεςμία υποβολισ του φακζλου των προςφορϊν λιγει ςτισ 27/08/2021, θμζρα Ραραςκευι
και ϊρα 15:00. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι καμία υποβολι
ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων εκτόσ εκείνων που τυχόν ηθτθκοφν από τθν
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται αποδεκτζσ.
Οι προςφορζσ ςυντάςςονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα τθσ
Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ και θ μθ τιρθςι τουσ αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ από
τον διαγωνιςμό.
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να υποβλθκεί, ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ, αυτοπροςϊπωσ ι από εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο αρμόδιο
πρόςωπο, ι να αποςταλεί (πλιρθσ περιεχομζνου), ταχυδρομικϊσ, ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Ραρζμβαςθσ – Ε.Ψ.Ε.Ρ.), Αγγ. Σικελιανοφ 2, Τ.Κ.
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45221, Ιωάννινα, 1οσ Προφοσ, ζωσ και τθν 27/08/2021, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 15:00
(δεςμευτικά, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ υποβολι ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι θ
λιψθ του φακζλου κα πρζπει να είναι ζωσ τθν ανωτζρω καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα,
χωρίσ δυνατότθτα παράταςθσ για οποιοδιποτε λόγο, λ.χ. μεταγενζςτερθ λιψθ με ταχυδρομείο
εμπρόκεςμθσ αποςτολισ).
Οι προςφορζσ κα πρζπει να δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για 120 θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.

8. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα είναι ςφραγιςμζνοσ και εξωτερικά κα αναγράφει τθν επωνυμία και
τθ διεφκυνςθ του/των υποψιφιου/ίων Αναδόχου/ων και, επιπλζον, κα γράφει ευκρινϊσ τισ
κάτωκι ενδείξεισ:
ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ

(Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο)

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΡΑΞΗΣ «Κζντρο Ημζρασ για τθν υποςτιριξθ ατόμων
παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Ιωαννίνων», με
Κωδικό ΟΡΣ 5054022, ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα
«Ήπειροσ 2014-2020»

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ κα Ραρζμβαςθσ – Ε.Ψ.Ε.Ρ.

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν

27/08/2021

Ζνδειξθ

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΡΟ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ»

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ, κα πρζπει να περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα:
Α. Τπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου (τθσ παρ. 4 του Άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει
κάκε φορά), για τθν οποία δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςφμφωνα με το
υπόδειγμα που επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
Β. Πίνακα Σεχνικισ Προςφοράσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ
τθσ παροφςασ.
Γ. Πίνακα Οικονομικισ Προςφοράσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που επιςυνάπτεται ςτο
Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ.
Επιςθμαίνεται ότι:
i) Η ςυνολικι οικονομικι προςφορά του υποψθφίου δε κα πρζπει να υπερβαίνει τον ςυνολικό
προχπολογιςμό τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ.
ii) Η οικονομικι προςφορά του υποψθφίου παρζχεται με τθ ςυμπλιρωςθ του Ρίνακα Οικονομικισ
Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ.
iii) Στισ τιμζσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του υποψθφίου περιλαμβάνονται όλεσ οι υπζρ τρίτων
κρατιςεισ, όπωσ και όλεσ οι ειςφορζσ κ.λπ. που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
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iv) Πλεσ οι τιμζσ κα δίνονται ςε ευρϊ, επιτρζπονται δε μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία ςτισ
αναγραφόμενεσ τιμζσ του ζντυπου οικονομικισ προςφοράσ.
v) Απορρίπτεται προςφορά που:
α. δε δίνεται τιμι ςε ευρϊ ι που κακορίηεται ςχζςθ ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα,
β. δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102
του ν. 4412/2016,
γ. κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ.

9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν αςφάλεια του χϊρου κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των κακθκόντων
του.
2. Ο ανάδοχοσ εγγυάται επίςθσ για τθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε ηθμιάσ, που τυχόν προκφψει
από το προςωπικό του, ςτα ζπιπλα, εξοπλιςμό, και ζγγραφα τθσ δομισ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ του.
3. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αντιμετωπίηει ωσ αυςτθρά απόρρθτθ κάκε
πλθροφορία που παρζχεται ςε αυτόν ι ςτθν οποία αποκτά πρόςβαςθ λόγω τθ ιδιότθτάσ του και
τθσ ςχζςθσ του με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Επιπρόςκετα, ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι το προςωπικό
του κα τθρεί εχεμφκεια και δεν κα αποκαλφπτει οποιαδιποτε πλθροφορία αποκτά λόγω τθσ
παροχισ υπθρεςιϊν ςτο Κζντρο Ημζρασ.
4. Ο Ανάδοχοσ ζχει κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ για τθν πρόςλθψθ, τθν αμοιβι και τθν αςφάλιςθ
των εργαηομζνων ςτο ΙΚΑ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εκνικι νομοκεςία.
5. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ απαςχολιςει αλλοδαπό προςωπικό, ζχει τθν αποκλειςτικι
ευκφνθ να φροντίηει, ϊςτε το προςωπικό αυτό να είναι εφοδιαςμζνο με άδεια παραμονισ και
εργαςίασ και να είναι αςφαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ.
6. Ο Ανάδοχοσ ζχει κάκε ευκφνθ πλθρωμισ προςτίμων ι αποηθμιϊςεων, ςε περίπτωςθ
ατυχιματοσ ι δυςτυχιματοσ για το προςωπικό που κα διακζτει για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν
κακαριςμοφ, όπωσ και κάκε Αςτικι ι Ροινικι Ευκφνθ, που κα προκφψουν άμεςα ι ζμμεςα από
τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν.
7. Για λόγουσ αςφαλείασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι ςχετικά
με το ονοματεπϊνυμο του προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει κακϊσ και τισ αλλαγζσ που
προκφπτουν.
8. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τισ ΑΡΔ (αναλυτικζσ
περιοδικζσ δθλϊςεισ) που υποβάλλει για το προςωπικό που απαςχολείται ςτο ζργο. Με το πζρασ
του ζργου και πριν τθν καταβολι τθσ τελευταίασ δόςθσ (τριμθνιαία αμοιβι) ο Ανάδοχοσ κα πρζπει
να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ.
9. Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι
δικαιοφται να τον κθρφξει ζκπτωτο.
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10. Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται ανεπάρκεια του απαςχολοφμενου προςωπικοφ, ο Ανάδοχοσ
είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν αντικατάςταςι του, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
11. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ, ενδεικτικά τθν καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν, τθν τιρθςθ του νομίμου ωραρίου,
τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του
επαγγελματικοφ κινδφνου.
12. Το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί ςτο ζργο ανικει αποκλειςτικά ςτον
Ανάδοχο και δεν ςυνδζεται με τθν Ανακζτουςα Αρχι με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι παροχισ
ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν ι ζργου ι με κάποια άλλθ ςχζςθ. Κατϋ ακολουκία θ Ανακζτουςα Αρχι
δεν ζχει προσ τα πρόςωπα αυτά καμία υποχρζωςθ για καταβολι μιςκϊν, θμερομιςκίων, αμοιβϊν,
αποηθμιϊςεων, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και λοιπϊν από όςα βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο
τον εργοδότθ. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι
απαςχόλθςθ ι οποιαςδιποτε άλλθσ αμοιβισ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων.

10. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα αποςφραγιςτοφν και κα αξιολογθκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ – Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν. Πςοι από τουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ δεν
υποβάλλουν πλιρεισ φακζλουσ προςφορϊν, κα απορρίπτονται. Αντίςτοιχα, για εκείνουσ τουσ
υποψθφίουσ Αναδόχουσ που υποβάλλουν φακζλουσ προςφορϊν που καλφπτουν πλιρωσ τισ
απαιτιςεισ τθσ Ρρόςκλθςθσ, θ Επιτροπι κα κατατάξει τισ οικονομικζσ προςφορζσ με αφξουςα
ςειρά τθσ τιμισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ιτοι από τθν χαμθλότερθ ςτθν υψθλότερθ
προςφερόμενθ τιμι. Με βάςθ τθν τελικι κατάταξθ των προςφορϊν, ωσ προςωρινόσ Ανάδοχοσ του
ζργου αναδεικνφεται από τθν Επιτροπι, και ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό, ο προςφζρων τθ
χαμθλότερθ τιμι οικονομικισ προςφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α..

11. ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
Μετά τθν αξιολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ Αναδόχου,
ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ οφείλει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, να προςκομίςει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 8 τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ.
Ο φάκελοσ κα αποςφραγιςτεί από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ – Αξιολόγθςθσ
Ρροςφορϊν, θ οποία κατόπιν ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κα ςυντάξει το ςχετικό πρακτικό για
τθν ανάδειξθ του Αναδόχου, το οποίο, από κοινοφ με το ςυνταχκζν από τθν Επιτροπι πρακτικό
του προθγοφμενου ςταδίου, υποβάλλεται για ζγκριςθ (απόφαςθ ανάκεςθσ) ςτο όργανο διοίκθςθσ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςε αυτόν, οφείλει εντόσ προκεςμίασ
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν να προςζλκει ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ.
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Η Ανακζτουςα Αρχι, ςε κάκε περίπτωςθ, δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ
και δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, να ακυρϊςει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθν διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει τθ διαδικαςία, χωρίσ καμία
υποχρζωςθ για καταβολι αποηθμίωςθσ ςτουσ υποψθφίουσ.

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
- Ε.Ψ.Ε.Ρ., Διεφκυνςθ: Σικελιανοφ 2, 1οσ όροφοσ, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα
τθλ./fax: 26510-39820, Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι (ϊρεσ 10:00 ζωσ 15:00)
e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr
website: www.epsep.gr
Η Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ κα δθμοςιευτεί για δφο (2) θμζρεσ ςε μία (1) θμεριςια τοπικι
εφθμερίδα των Ιωαννίνων, με πρϊτθ θμζρα δθμοςίευςθσ τθν 12/08/2021, θμζρα Ρζμπτθ.
Η Αναλυτικι Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ με τα Ραραρτιματά και θ Ρερίλθψι τθσ κα
βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Ψ.Ε.Ρ. (www.epsep.gr) για τουλάχιςτον δζκα
πζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ, από ςιμερα ζωσ τουλάχιςτον και τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι ζωσ και τθν 27-08-2021, θμζρα Ραραςκευι.

Ιωάννινα, 11-08-2021
Για τθν Ε.Ψ.Ε.Ρ.
Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ.
ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΣ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I– Τπεφκυνθ Διλωςθ Τποψθφίου

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΡΟΣ :

ΕΤΑΙΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ – Ε.Ψ.Ε.Ρ.

Ο – Η Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
(2)

Ημερομθνία γζννθςθσ :
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:
Τόποσ Κατοικίασ:

Τθλ:
Οδόσ

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Ταχυδρ. (Εmail):

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):
(3)

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου
22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:
Ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ………………………………………………………………………………………….., για τθν κατάκεςθ
τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ ςτο πλαίςιο τθσ από 11/08/2021 Αναλυτικισ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ χϊρων, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ
πράξθσ «Κζντρο Ημζρασ για τθν υποςτιριξθ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Ιωαννίνων», με Κωδικό
ΟΡΣ 5054022, ενταγμζνθσ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020»,
1) Αςκϊ επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςφμφωνθ με το αντικείμενο τθσ Ρρόςκλθςθσ και είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο
οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, επιμελθτιριο (όπου απαιτείται, με βάςθ τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα).
2) Δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ οφτε ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.
3) Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου.
4) Δεν ζχω καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ, για κάποιο από
τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ,
και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του Ν.4412/2016.
5) Δεςμεφομαι για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν από τα οποία κα προκφπτουν τα
όςα αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
6) Ραραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ μου που απορρζει από οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ
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Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ, ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ.
7) Δεςμεφομαι ότι κα εκτελζςω το ζργο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν ωσ
άνω Ρρόςκλθςθ και τα παραρτιματά τθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.
8) Δεςμεφομαι ότι ςε περίπτωςθ ανακιρυξισ μου ωσ προςωρινοφ Ανάδοχου (κατόπιν ενθμζρωςθσ από τθν
Ανακζτουςα Αρχι μετά τθν αξιολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν), κα προςκομίςω, πριν τθν απόφαςθ
ανάκεςθσ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ:
α) Βεβαίωςθ ι ανάλογο ζγγραφο από τουσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), ςτουσ οποίουσ
καταβάλω ειςφορζσ, ότι δεν ζχω οφειλζσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςε ιςχφ.
β) Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ.
γ) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου.
Από το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου κα προκφπτει ότι δεν ζχω καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ
τθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ,
πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ, και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο
άρκρο 73 του Ν.4412/2006. Σο απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία ανάκεςθσ του ζργου.
δ) Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςωρινοφ Ανάδοχου, ωσ εξισ:
 ε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, τθν ζναρξθ επιτθδεφματοσ.
 ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, τα ζγγραφα ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςισ του ςφμφωνα με τθ νομοκεςία
που διζπει το νομικό πρόςωπο, από τα οποία προκφπτει θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία του υποψιφιου,
κακϊσ και τα ςχετικά ζγγραφα για τα πρόςωπα που δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο με τθν υπογραφι τουσ
(νόμιμοι εκπρόςωποι).

Ημερομθνία:

-

- 2021

Ο – Η Δθλ…...

(Υπογραφι)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II– Πίνακασ Σεχνικισ Προςφοράσ

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ- ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Τθσ
επιχείρθςθσ
…………………………………………………………………………….………………………..,
με
ζδρα
………………………………………………………., οδόσ …..……………………………..………………..……………, αρικμόσ ..………………

Αποδζχομαι πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ από 11/08/2021 Αναλυτικισ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ χϊρων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ
πράξθσ «Κζντρο Ημζρασ για τθν υποςτιριξθ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των
Ιωαννίνων», με Κωδικό ΟΠ 5054022, ενταγμζνθσ ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020»,
ςφμφωνα με τουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ μου. Δεςμεφομαι ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ
τθσ προςφοράσ μου είναι 120 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.

Ημερομθνία ………………….
Ο/Η ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΤΑ

………………………………
(υπογραφι & ςφραγίδα)
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ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
ςτο πλαίςιο τθσ από 11/08/2021
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΧΩΡΩΝ
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
«Κζντρο Ημζρασ για τθν υποςτιριξθ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των
Ιωαννίνων»,
με Κωδικό ΟΠ 5054022, ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020»

ΚΑΣΑΛΟΓΟ – ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ (*)
(ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΣΡΙΕΣΙΑ)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΡΟΝΟ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ, €

ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ
(ΔΗΜΟΙΟ / ΙΔΙΩΣΙΚΟ
ΦΟΡΕΑ)

1
2
3
(*) Αναγράφονται ςτοιχεία για τθν επιτυχι υλοποίθςθ/ολοκλιρωςθ τουλάχιςτον δφο (2) ζργων κατά τθν
προθγοφμενθ τριετία.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΑΧΟΛΗΘΕΙ (**)
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ

ΕΡΓΑΣΟΩΡΕ

1
2
3
(**) Συμπλθρϊςτε γραμμζσ εφόςον απαιτοφνται

Ιωάννινα, ……/08/2021
Ο/Η προςφζρων/ουςα

(Σφραγίδα, υπογραφι)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙI– Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ
ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
τθσ από 11/08/2021
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΧΩΡΩΝ
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
«Κζντρο Ημζρασ για τθν υποςτιριξθ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των
Ιωαννίνων»,
με Κωδικό ΟΠ 5054022, ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020»
Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ
ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ
ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL
ΑΦΜ – ΔOY
ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ
Β. ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ

Υπθρεςίεσ κακαριςμοφ κτιριακοφ
χϊρου Κζντρου Ημζρασ άνοιασ
Ιωαννίνων (όπωσ περιγράφονται
αναλυτικά ςτθν από 11/08/2021
οικεία
πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ).

ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ, €

ΔΩΔΕΚΜΗΝΗ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ,
€

(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.)

(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.,
ςυμπλθρϊνεται από τον
προςφζροντα)

4.200,00 €

Σημείωςη: H ςυνολική αξία (με ΦΠΑ) τησ προςφοράσ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιςθείςα αξία των
υπηρεςιών.

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 120 θμερολογιακζσ θμζρεσ.

Ιωάννινα, ……/08/2021
Ο/Η προςφζρων/ουςα

(Σφραγίδα, υπογραφι)
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