Άγιος Νικόλαος, 14 Φεβρουαρίου 2019
Αριθμ. πρωτ.: 204

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Λατούς 25, Τ.Κ. 72100,
Άγιος Νικόλαος,
e-mail : astek@mintour.gr
URL : www.astecrete.edu.gr
Πληροφορίες: Γεώργιος Αβραμάκης,
Τηλ: 28410-28565/28828,
FAX: 28410-26651.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,
για υπηρεσίες καθαριότητας στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης, από
εξωτερικό συνεργείο καθαρισμού, οικονομικού έτους 2019.

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.), έχοντας υπ΄ όψιν της:
1. Το Ν.4270/2014 <<Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις>> (Α' 143/28-06-2014) όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 34 του Ν.4484/2017, (ΦΕΚ/Α/110),
2. Το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις,
3. Το ΠΔ 80/2016 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες>> (Α' 145),
4. Το Π.Δ. 127/2017 "Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού" (ΦΕΚ 157/A’/20.10.2017),
5. Το Π.Δ. 123/04-11-16(ΦΕΚ/208/Α΄/04-11-16) Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού,
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4210/2013
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ
254/Α/2013),
7. Tις διατάξεις του Ν.4013/2011«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων &
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων»,
8. Τις διατάξεις της αρ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α., ¨Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., (ΦΕΚ 3400/β/20-12-2012),
9. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,
10. Την υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.05.17) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.),
11. Την υπ’ αρ. 21957/27-11-2017, Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, κ. Έλενας Κουντουρά, με θέμα:
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής, «Με εντολή Υπουργού», στον Γενικό Γραμματέα
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του Υπουργείου Τουρισμού, στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών, στον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων
της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ) και
στους Προϊσταμένους των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Ξεναγών
Την υπ΄ αριθ. 20470/31.10.2017 Υ.Α. (ΑΔΑ:7ΞΝΗ465ΧΘΟ-ΤΦΧ), περί τοποθέτησης Προϊσταμένων
Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού,
Την υπ’ αρ. 23761/27.11.2017, ΦΕΚ 4809/29-12-2017 Απόφαση «Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών
των Πιστώσεων του Προϋπολογισμού όλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Τουρισμού», με την υπ’ αρίθμ. 17923/2018, ΦΕΚ-5235/Β/22.11.2018 τροποποίηση αυτής,
Την υπ΄ αρίθ. 723/16-01-2017 Κ.Υ.Α., (ΦΕΚ 121/Β/2017), περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων των αρ. 24,
26, 66 & 69Γ του Ν. 4270/2014, για τις δαπάνες των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Τουρισμού στις Δ.Υ.Ε.Ε. του Γ.Λ.Κ.,
Την υπ’ αρίθμ. 75555/289 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2336/10-07-2017 «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην
έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων
της ιδίας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ.2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016»,
Την υπ’ αρίθ. 23200/15-12-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Τουρισμού, ΦΕΚ 4545/21-122017, περί υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, στην έννοια της
«χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνη για την σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή
ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 8, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016 (Α΄147),
Το Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζοµένων», Β) Το Π.∆. 17/96 «Μέτρα για τη Βελτίωση
της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζοµένων»,
Το Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές
σχέσεις (ΦΕΚ 111/Α/15-07-2010),όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθ.22 του Ν.
4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στη Κοινωνική Ασφάλιση και στην
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας».
Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ 103Α) του Προϋπολογισμού Κεντρικής Κυβέρνησης και τις υπ’ αριθμ. Εγκύκλ.
2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 και 2/84018/15.11.2018(ΦΕΚ Β’ 5172),
Το υπ' αρίθμ.1637/05-02-2019 Επιτροπικό Ένταλμα για την μεταβίβαση πιστώσεων στην Α.Σ.Τ.Ε.
Κρήτης, έτους 2019,
Το υπ' αρίθμ. 164/07-02-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα πρωτογενούς αιτήματος της Δ/ντριας της
Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης, για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Δημοσιονομική Δέσμευση), που
αφορά σε δαπάνη ύψους 12.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον ΚΑΕ C2420204001,
του Ειδικού Φορέα 1045-201, για το καθαρισμό της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. από εξωτερικό συνεργείο
καθαρισμού το οικονομικό έτος 2019, με αριθμό καταχώρησης Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.: 19REQ004444946
2019-02-12,
Την υπ' αρίθμ. πρωτ.: 188/11-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ: Ω43Θ465ΧΘΟ-ΩΑΚ
& ΑΔΑΜ:19REQ004450772 2019-02-12), με αριθ. πρωτ. Δ.Υ.Ε.Ε.: 41.1/11-02-2019 και με α/α
καταχώρησης Δ.Υ.Ε.Ε. 17612, για τη δέσμευση από την Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης ποσού ύψους 12.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% €, στον ΚΑΕ C2420204001, (σχετικό αίτημα Α.Σ.Τ.Ε.Κ., προς
τη Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Λασηθίου, το με αρ. πρωτ. 170/08-02-2019),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών καθαρισμού, να υποβάλλουν έγγραφη
οικονομική προσφορά στα πλαίσια της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού των χώρων της Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού, με απευθείας ανάθεση,
για το χρονικό διάστημα από 25/02/2019 έως 31/12/2019.
Προϋπολογισμός δαπάνης 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, όπως
απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

AΡ.ΗΜΕΡΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΡ.ΩΡΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

IANOYAΡΙΟΣ

0

7

0

-

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

4

7

28

-

ΜΑΡΤΙΟΣ

19

7

133

-

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

20

7

140

-

ΜΑΙΟΣ

22

7

154

-

ΙΟΥΝΙΟΣ

19

4

76

-

ΙΟΥΛΙΟΣ

23

3

69

-

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

21

4

84

-

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

21

4

84

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

22

7

154

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

21

7

147

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΑ

20

7

140

212

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

-

1.209

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΝΕΥ ΦΠΑ

9.677,42

ΦΠΑ 24%

2.322,58

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2019

12.000,00

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο πενταόροφο κτίριο όπου στεγάζεται η Α.Σ.Τ.Ε Κρήτης,
συνολικής κάλυψης περίπου 600 τ.μ. Συγκεκριμένα, χώροι εργασίας είναι ο εσωτερικός (αίθουσες
διδασκαλίας, γραφεία διοίκησης κλπ.) και ο εξωτερικός χώρος του κτιρίου, σύμφωνα με τον Πίνακα
Εργασιών Καθαριότητας, (όπως καταγράφεται στο Παράρτημα 1 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας).
Ο καθαρισμός θα γίνεται καθημερινά στις ώρες λειτουργίας της Σχολής, καθώς και μετά το
πέρας των μαθημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας.
Για την επιλογή του αναδόχου, το κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή οικονομική προσφορά σφραγισμένη
και υπογεγραμμένη, (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), στα γραφεία της Σχολής, στην οδό Λατούς 25, 72100, Άγιος
Νικόλαος, ή στο FAX: 28410-26651, μέχρι και τη Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης στην
παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 28410-28565 και 28410-28828.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργαλείων καθαρισμού.
Οικονομικές προσφορές γίνονται δεκτές
α) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από συνεταιρισμούς που
ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε επάγγελμα σχετικό µε το
αντικείμενο των υπηρεσιών καθαριότητας κατά την περίοδο υποβολής των οικονομικών
προσφορών και κατά όλη τη διάρκεια του έτους 2019,
β) από Ενώσεις εταιρειών που υποβάλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους
που καθορίζονται στο άρθρο19 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147),
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γ) από Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
Οικονομικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.
15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5)
έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση (παρ.10, άρθρ. 73 Ν.4412/16),
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2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης, οικονομικός
φορέας ο οποίος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Ο αποκλεισμός της παρούσας παραγράφου, παύει να εφαρμόζεται στις ακόλουθες
περιπτώσεις: α)όταν ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους , πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς στην παρούσα διακήρυξη ( παρ. 2, άρθ. 73, Ν.4412/16), β) όταν
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί από τον
οικονομικό φορέα ( παρ. 3-β’ άρθ. 73, Ν.4412/16),
3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης, οικονομικός
φορέας ο οποίος τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου( παρ. 4β άρθ. 73, Ν.4412/2016 ).
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται
σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος (παρ.10 άρ. 73 Ν.4412),
4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης, οικονομικός
φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί αποκλεισμός από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ,Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αρμόδιου για
θέματα καταπολέμησης διαφθοράς (άρθρ. 74 Ν.4412/2016).
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης, θα συναφθεί Σύμβαση για την υλοποίηση της
προμήθειας/υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των δικαιολογητικών εγγράφων τα
οποία ορίζονται ακολούθως και πιστοποιούν ότι ο ανάδοχος δεν εμπίπτει σε κάποιον ή κάποιους
από τους αποκλεισμούς της παρούσας Πρόσκλησης. Ο ανάδοχος, κατόπιν έγγραφης σχετικής
πρόσκλησης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύναψη σύμβασης προμήθειας, αναλαμβάνει την
υποχρέωση προσκόμισης των ακόλουθων εγγράφων:
1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (αρ.73, παρ .1/ββ του Ν.4412/2016: στις περιπτώσεις
Ανωνύμων Εταιρειών Α.Ε. η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου). Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (IKE), η
υποχρέωση προσκόμισης του Αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά στους
Διαχειριστές,
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3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, πτώχευση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης,
4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8 Ν.1599/86), στην οποία δηλώνεται από τον οικονομικό φορέα
εάν στο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής οικ. προσφοράς για την υπ’ αρ. πρωτ.204/14.02.2019 Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφορών της Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού, έχουν επιβληθεί εις βάρος του
κυρώσεις με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώματος, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της περίπτωσης γ΄, της παρ. 2, του άρθρου
68, του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115): «(α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την Υ.Α. 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής», ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή (β) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, που αφορούν στην αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους».
5. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8 Ν.1599/86), στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αρμόδιου για θέματα
καταπολέμησης διαφθοράς (άρθρ. 74 Ν.4412/2016),
6. Έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λ.π. ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), από τα οποία πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του οικονομικού φορέα, τα πρόσωπα που διοικούν και δεσμεύουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία της Παρούσας Πρόσκλησης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής,
Δ.Σ. κλπ.), καθώς και η θητεία των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή σχετικής
Σύμβασης μεταξύ της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. και του Αναδόχου, για το οικονομικό έτος 2019.
Η μη έγκαιρη προσκόμιση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών εγγράφων από τον
Ανάδοχο πριν την διαδικασία υλοποίησης της προμήθειας/υπηρεσίας, δύναται να ακυρώσει την
εν λόγω διαδικασία ανάθεσης με απόφαση της Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
•

•

Η Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει,
συμπληρώσει ή και να τροποποιήσει το πρόγραμμα εργασιών, (εφόσον αυτό κριθεί
αναγκαίο από τη Διεύθυνση, ή απαιτείται από απρόβλεπτες συνθήκες), και ο Ανάδοχος
οφείλει να αποδεχτεί τις νέες ρυθμίσεις, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και συνεργασίας με
τη Δ/νση της Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης,
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με την Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπ’ όψιν
του τις οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της Δ/νσης σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών,
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•

•
•

•
•
•

•
•

Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση
των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας ως προς την καταβολή των νόμιμων αποδοχών
όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις
εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψη και την απόδοση των αντίστοιχων ασφαλιστικών
εισφορών, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής
διάταξης που αφορά το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση της
παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω
όρου, θα καταγγέλλεται η Σύμβαση με τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3863/10 (ΦΕΚ115/Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ.22 του Ν. 4144/2013
(ΦΕΚ 88/Α), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στη Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας»,
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και
των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.
Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και ασφαλιστικές εισφορές, του απασχολούμενου από
τον Ανάδοχο προσωπικού, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας, βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Μισθός, επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και
λοιπές εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν επίσης τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκληθεί από
εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών.
Τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιούνται θα έχουν, εκτός από καθαριστική, και
απολυμαντική δράση.
Τα μηχανήματα/εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για τις
επιφάνειες που προορίζονται (Πλακάκια κεραμικά, πλακάκια πλαστικά, ξύλινες επιφάνειες,
μεταλλικές επιφάνειες, επιφάνειες με μελαμίνη, μαρμάρινες επιφάνειες, πορσελάνινες
επιφάνειες, τζάμια, δερματίνες, ταπετσαρίες).
Τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, τα εργαλεία/μέσα καθαρισμού και τα μηχανήματα
που απαιτούνται βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Τα απορρυπαντικά που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα έχουν όλα έγκριση του Γενικού
Χημείου του Κράτους, προδιαγραφών CE, τα δε απολυμαντικά από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων. Η Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης του Υπουργείο Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να στείλει
δείγμα οποιουδήποτε προϊόντος για τη σχετική ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους,
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας Σύμβασης, θα διενεργούνται έλεγχοι από την αρμόδια Επιτροπή της
Α.Σ.Τ.Ε.Κ., η οποία θα βεβαιώνει την Καλή Εκτέλεση της καθαριότητας. Σε περίπτωση που
παρατηρηθεί μη ικανοποιητική ανταπόκριση του Αναδόχου στην εκτέλεση των οριζομένων από τη
Σύμβαση, η Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε μονομερή καταγγελία αυτής.
Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο φάκελο ο οποίος θα περιέχει δύο (2) επιμέρους
φακέλους. Συγκεκριμένα ο ενιαίος φάκελος θα περιέχει:
α) Φάκελο με την οικονομική προσφορά στον οποίο αναγράφεται η επωνυμία του
ενδιαφερόμενου και η ένδειξη «ΠΡΟΣ: Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού»,
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για την υπ. αριθ. πρωτ. 204/14-02-2019 Πρόσκληση Υποβολής
Προσφορών»,
β) Φάκελο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στον οποίο αναγράφεται η επωνυμία του
ενδιαφερόμενου και η ένδειξη «ΠΡΟΣ: Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού», «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».
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Επίσης, με την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
υποβάλει Φάκελο με τα Δικαιολογητικά Έγγραφα Συμμετοχής, όπως αναφέρονται παραπάνω.
Σε κάθε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των προαναφερόμενων δικαιολογητικών
εγγράφων από τον Ανάδοχο για την διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, η Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης του
Υπουργείου Τουρισμού απορρίπτει την προσφορά ως ελλιπή.
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η καταβαλλόμενη αμοιβή διαμορφώνεται με βάση τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας.
Για την διαδικασία καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου απαιτείται:
α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών,
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με σφραγίδα και υπογραφή, στην οποία θα δηλώνονται ονομαστικά τα άτομα που
εργάστηκαν στην καθαριότητα, την χρονική περίοδο για την οποία δικαιούται αμοιβή, (βάση της
Σύμβασης που θα υπογραφεί), ότι καταβλήθηκαν σε αυτά οι νόμιμες αποδοχές, ότι καταβλήθηκαν
οι υποχρεωτικές εισφορές ασφάλισης αυτών στο ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και ότι έγινε
εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. (Σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν απασχολεί προσωπικό, απαιτείται να προσκομίσει υπογεγραμμένη
και σφραγισμένη Υ.Δ. του Ν. 1599/86, δηλώνοντας το),
γ) Κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού για την υλοποίηση των εργασιών στην
Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης, θεωρημένη αρμοδίως.
δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε
ισχύει, με σφραγίδα και υπογραφή, στην οποία δηλώνεται ότι οι απαιτήσεις που απορρέουν από
το εκ δοθέν τιμολόγιο δεν έχουν εκχωρηθεί σε τρίτους και ότι δεν τελεί υπό κατάσχεση,
ε) Κάθε πρόσθετου εγγράφου που τυχόν απαιτηθεί .
Οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας αμοιβής (άνευ ΦΠΑ), βαρύνουν τον ανάδοχο
ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο. Οι εν λόγω κρατήσεις, έχουν ως εξής: Φ.Ε. 8% , υπέρ Α.Ε.Π.Π.
0,06% και επί της εισφοράς παρακρατείται ΧΑΡΤ. 3% και ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%. Στο πλαίσιο σύναψης
σύμβασης, παρακρατείται επιπλέον υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,06% και επί της εισφοράς παρακρατείται
ΧΑΡΤ. 3% και ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%.
Η εξόφληση του τιμολογίου του Αναδόχου θα πραγματοποιείται κατόπιν βεβαίωσης από
την αρμόδια επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αγοραζόμενων ειδών αναλωσίμων ή
μη και παρακολούθησης και παραλαβής των εκτελούμενων εργασιών, καθώς και πάσης φύσεως
υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Α.Σ.Τ.Ε.Κ., έτους 2019, που συστήθηκε με την υπ' αρίθμ. πρωτ.
22034/14-12-2018 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής, και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθ. πρωτ.
675/15-01-2019 Απόφαση Τροποποίησης Επιτροπής του Υπουργείου Τουρισμού, για την καλή
εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας.
Ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών της δαπάνης γίνεται από τη Δημοσιονομική
Υπηρεσία Εποπτείας & Ελέγχου του Ν. Λασηθίου (Δ.Υ.Ε.Ε.), η οποία εκδίδει το σχετικό χρηματικό
ένταλμα και πραγματοποιεί την εξόφληση, καταθέτοντας τα χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό,
που ο Ανάδοχος έχει δηλώσει.
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Κατά τη διαδικασία ελέγχου των παραστατικών δαπάνης από την Δ.Υ.Ε.Ε., η οποία
πραγματοποιεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές του
δικαιούχου, κατ’ εφαρμογή των υφιστάμενων σχετικών και νομικών διατάξεων, σύμφωνα με τις
αντίστοιχες λήψεις στοιχείων περί οφειλών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., και λοιποί
ασφαλιστικοί οργανισμοί), δύναται να πραγματοποιηθεί παρακράτηση βεβαιωμένων
οφειλόμενων χρηματικών ποσών υπέρ Δημοσίου, Ι.Κ.Α., κ.λ.π..
Με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος επισυνάπτεται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1ο & 2ο που
ακολουθούν.

Η Διευθύντρια της Α.Σ.Τ.Ε.Κ.

Δρ. Ευαγγελία Σημαντηράκη
Επίκουρος καθηγήτρια

Εσωτερική Διανομή: Αρχείο λογιστηρίου Α.Σ.Τ.Ε.Κ.
[9]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ον

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΩΡΟΙ ΣΧΟΛΗΣ
Αίθουσες διδασκαλίας
(7 αίθουσες μαζί με το
εργαστήριο των Η/Υ και της
Οινολογίας)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
•
•
•

Γραφεία Διοίκησης

•
•
•
•

Βιβλιοθήκη

•
•
•
•

Κοινόχρηστες Τουαλέτες

•
•
•
•
•
•
•

Διάδρομοι, Σκάλες

•
•

Εξωτερικός Χώρος Κτιρίου,
(εξωτερικά σκαλιά, αυλή
εισόδου, πλαϊνή αυλή και
ταράτσα σχολής)

•

Απομάκρυνση σκουπιδιών από τα καλάθια και τοποθέτηση
καθαρών σκουπιδοσακούλων.
Καθαρισμός θρανίων, καθισμάτων, έδρας, υπολογιστών,
κλπ.
Πλύσιμο τζαμιών. Καθαρισμός πορτών. Σκούπισμα και
σφουγγάρισμα με καθαρό νερό και απορρυπαντικό.
Απομάκρυνση σκουπιδιών από καλάθια και τοποθέτηση
καθαρών σκουπιδοσακούλων.
Καθαρισμός επίπλων γραφείου.
Καθαρισμός υπολογιστών, ποντίκια κλπ.
Πλύσιμο τζαμιών. Καθαρισμός πορτών. Σκούπισμα και
σφουγγάρισμα με καθαρό νερό και απορρυπαντικό.
Ξεσκόνισμα Γραφείων και Ραφιών.
Καθαρισμός υπολογιστών, ποντίκια κλπ.
Πλύσιμο τζαμιών. Καθαρισμός πορτών.
Σκούπισμα και σφουγγάρισμα με καθαρό νερό και
απορρυπαντικό.
Απομάκρυνση σκουπιδιών και τοποθέτηση καθαρών
σκουπιδοσακούλων.
Τοποθέτηση υγρών σαπουνιών, χειροπετσετών και χαρτιών
υγείας στις ανάλογες υποδοχές.
Πλύσιμο νιπτήρων μέσα και έξω.
Πλύσιμο λεκανών τουαλετών με χλωρίνη, εσωτερικά και
εξωτερικά και καθάρισμα πλαστικών καθισμάτων λεκάνης.
Πλύσιμο καθρεπτών. Καθαρισμός πορτών.
Καθαρισμός πλακιδίων τοίχου με σφουγγάρι και
απορρυπαντικό.
Σκούπισμα και σφουγγάρισμα με καθαρό νερό και
απορρυπαντικό.
Απομάκρυνση σκουπιδιών.
Σκούπισμα και σφουγγάρισμα με καθαρό νερό και
απορρυπαντικό.
Σκούπισμα και καθαρισμός με νερό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ον
ΑΠΟ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….
ΤΗΛ.: …………………….. …………………………. ΦΑΞ: ……………………………… EMAIL: ……………………………..
ΠΡΟΣ: Α.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
Λατούς 25, Τ.Κ. 72100,
Άγιος Νικόλαος,
Τηλ.: 28410 – 28565 & 28828,
FAX: 28410-26651.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Α.Σ.Τ.Ε.
Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών του επισυναπτόμενου
Παραρτήματος 1ο και του προϋπολογισμού δαπάνης ανά μήνα της υπ’ αρ. πρωτ.: 204/14-02-2019
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την χρονική περίοδο από 25 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου
2019, σας υποβάλουμε την ακόλουθη οικονομική προσφορά με τα απαιτούμενα στοιχεία της
οικονομικής μελέτης μας:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμός εργαζομένων
Ημέρες και ώρες εργασίας
Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
Ύψος προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο
Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών
Κόστος αναλωσίμων
Εργολαβικό κέρδος & Φορολόγηση
Νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων
Συνολική τιμή
Φ.Π.Α. 24%
Συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ ΦΠΑ (Συνολική τιμή/ώρες)
ΦΠΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ημερομηνία……………………………………………….
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
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