ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ξάνθη : 07-03-2018
Αρ. Πρωτ. 1185

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τέρμα 4ης Οκτωβρίου
67132 ΞΑΝΘΗ

Τηλ. 2541100347-2541100310

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς
φορείς που έχουν ως αντικείμενο την υπηρεσία
καθαρισμού κτιρίων

Κατόπιν σύνταξης της Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Δ.Ε.Υ.Α.
Ξάνθης, της απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. με αριθμ. 28/2018 και του με αριθμό πρωτ.
755/09-02-2018 πρωτογενούς αιτήματος, η Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την
υπηρεσία καθαρισμού κτιρίων.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία
μέχρι και την 20/03/2018 ημέρα Τρίτη στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης
,Τέρμα 4ης Οκτωβρίου, γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη Τμήματος Προμηθειών, στην οποία να
υποβάλλετε:
1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του
Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016,
για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την
Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας.
2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται στο χωριστό σφραγισμένο
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο
22 του Ν.4144/2013 και ισχύει, όταν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. αναθέτουν ή
προκηρύσσουν διαγωνισμό για παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού, οφείλουν να ζητούν από τις
συμμετέχουσες εταιρείες εκτός των άλλων να αναφέρουν στην προσφορά τους σε χωριστό
κεφάλαιο τα εξής:

i.
ii.
iii.
iv.

Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
v.
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
vi.
Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο
Οι συμμετέχουσες εταιρείες πρέπει στην προσφορά τους να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους
κέρδους και των νόμιμων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά
συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.

αντίγραφο

της

4. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. ΕΣ-3341302017/10001 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ και για τους λόγους που
αναφέρονται σε αυτό έχει εφαρμογή η παρ.2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 και
αντικαθίσταται το πιστοποιητικό με ένορκη βεβαίωση.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 10.374,00€ πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τους ΚΑ 61.90.10.0000
και 54.00.61.0023 του προϋπολογισμού έτους 2018-2019.
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