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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  την  ανάθεση  του  έργου  της  καθαριότητας  του  Τμήματος  Χωρικού

Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος για το έτος 2018

ΣΧΕΤ.: H αριθμ.148/21-12-2017 απόφαση Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

     1.Έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική απόφαση , το Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ,  προτίθεται να

αναθέσει το έργο της καθαριότητας της Υπηρεσίας μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος προϋπολογισμού

300,00€  μηνιαίως σύμφωνα με τις οριζόμενες στο συνημμένο πίνακα προδιαγραφές. Για την εν λόγω δαπάνη

έχει εκδοθεί η αριθμ.πρωτ.222/50/2-1-2018 Ανάληψη Υποχρέωσης με Α/Α 63 και αριθμό καταχώρησης 63

στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας, που βαρύνει τον κωδικό 02.21.01.721.1232.α.01, ΑΔΑ:7ΘΠΕ7ΛΛ-30Ω, η οποία εγκρίθηκε με την

αριθμ.2587/12-12-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

    2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε  κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο

του  Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  το αργότερο μέχρι τις  

16  Ιανουαρίου  2018,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ.

     3.  Κριτήριο  επιλογής  αναδόχου  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή.   Επισημαίνεται  ότι  ασυνήθιστα  χαμηλές

προσφορές, που αποκλίνουν σημαντικά από τον προϋπολογισμό ή τις υπόλοιπες, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα

να  τις  αποκλείσει  για  τη  διασφάλιση  της  ποιότητας  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  την  τήρηση  της

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

    4.Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο

της προσφοράς τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010, τα εξής στοιχεία:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων, που θα απασχοληθούν στο έργο.

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ)  Το  ύψος  του προϋπολογισμένου ποσού,  που αφορά τις  πάσης φύσεως  νόμιμες  αποδοχές  αυτών  των
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εργαζομένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει  να υπολογίζουν στην προσφορά τους
εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους
κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

Επιπροσθέτως,  υποχρεούνται  να  επισυνάπτουν  στην  προσφορά  αντίγραφο  της  συλλογικής  σύμβασης
εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

  5.Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων  στις απαιτήσεις καθαριότητας, που τίθενται στην

ενότητα Α.1 του συνημμένου πίνακα (εργασίες καθαρισμού, συχνότητα καθαρισμού κτλπ), στις οποίες εάν

δεν ανταποκρίνεται ο ανάδοχος, δε θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου και  η σύμβαση θα λύεται

   6.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιθεωρήσουν τους χώρους πριν από την κατάθεση προσφοράς και

γίνονται δεκτοί  μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης.

Συνημμένα : πίνακας προδιαγραφών 

                Μ.Ε.Π.     

                                                                                Ο Προϊστάμενος Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

                                                                                                 Σάββας Ν. Λαδόπουλος 
                                                                                                       Α.Τ.Μ. με Α΄β

Κοινοποίηση: 
1. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (για ενημέρωση των μελών)
Αριστοτέλους 27 Τ.Κ. 546 24 Θεσσαλονίκη 
2. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκκης (για ενημέρωση των μελών)
Αριστοτέλους 27 Τ.Κ. 546 24 Θεσσαλονίκη
3. Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.Μ. 
(για την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Π.Κ.Μ.)
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