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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Τετρακόσια πενήντα Ευρώ (450,00€)
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. &
νόμιμων κρατήσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θ Ε Μ Α : Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εκατόν δεκαοκτώ (118) κουβερτών κρατητηρίων του
Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 8045/22/39822-1 από 04-05-2022
Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Δ.Δ./ ΤΜΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ με Α.Δ.Α.: 6Μ8Ρ46ΜΤΛΒ-5ΓΒ, σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για την
παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εκατόν δεκαοκτώ (118) κουβερτών κρατητηρίων του Αστυνομικού
Τμήματος Κέρκυρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας , με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 117Α του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας», εντός του εγκεκριμένου
ποσού των τετρακοσίων πενήντα Ευρώ (450,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το είδος των
παρεχόμενων υπηρεσιών, εμφαίνονται στο συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’» - Παρεχόμενες
υπηρεσίες, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
1.

2.
3.

4.

Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως προβλέπεται στο άρθρο 86
του Ν.4412/2016, στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και σε καμία περίπτωση, δεν θα ξεπερνάει
το ποσό της έγκρισης, το οποίο είναι τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€), συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και των προβλεπόμενων κρατήσεων.
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των υπό παροχή
υπηρεσιών.
Τον πάροχο θα βαρύνουν κρατήσεις ως κάτωθι:
α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής:
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη
χαρτοσήμου 2% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η πληρωμή του παρόχου θα γίνει συνολικά, με χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί από την
Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., στο όνομα του δικαιούχου και μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού, διά της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφού
εκδοθούν τα σχετικά παραστατικά, ήτοι:
α. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή της
Αρχής ή Βεβαίωση παραλαβής εργασιών, του άρθρου 219 ν.4412/2016
β. Τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών, του Αναδόχου.
γ. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του Αναδόχου, όπου θα αναγράφεται ο
αριθμός IBAN και το ονοματεπώνυμό του (σε περίπτωση που είναι συνδικαιούχος θα φέρεται ως πρώτος
δικαιούχος) ή βεβαίωση της τράπεζας, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του Αναδόχου και ο αριθμός IBAN,
συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου που να βεβαιώνει την τράπεζα και
τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του.
δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.
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5.
6.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2420204001 του προϋπολογισμού εξόδων του
Ειδικού Φορέα 1057-201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας», οικονομικού έτους 2022 .
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στην
Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος όροφος τηλ.2661029134-6), έως την
23-05-2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ (ημερομηνία και ώρα λήξης
προθεσμίας κατάθεσης προσφορών), εντός φακέλου ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο
email: adkerkyras.diax@astynomia.gr (σε περίπτωση υποβολής προσφοράς μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας για την
επιβεβαίωση λήψης του email)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
α) Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
I.Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει,
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της
παρούσας Πρόσκλησης και να δηλώνονται τα ακόλουθα:
 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρίθμ. 8045/1/769-γ
Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας , της οποίας έλαβαν γνώση.
 ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
 ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 60 ημερολογιακές ημέρες.
β) Τεχνική προσφορά, ως εξής:
I.
Ι. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ( σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2),
στην οποία να δηλώνει , ότι:
«Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες παρεχόμενες υπηρεσίες του
Παραρτήματος Α’ της υπ΄ αριθ. 8045/1/769-γ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α.
Κέρκυρας ».
γ) Οικονομική προσφορά, με την προσφερόμενη τιμή με προαιρετική χρήση του συνημμένου
Υποδείγματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) .
7. Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την
έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.
8. Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Κέρκυρας για ανάρτηση
στην επίσημη ιστοσελίδα του και στον πίνακα ανακοινώσεών του στα πλαίσια διενέργειας έρευνας
αγοράς.
9. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προμήθειας, παρέχονται
από την Υπηρεσία μας (τηλ.: 2661029134-6, email: adkerkyras.diax@astynomia.gr ) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
10. Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα παρακάτω Παραρτήματα,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ)
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σπυρίδων ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Απαιτήσεις
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ

α/α

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1

Πλύσιμο μάλλινων κουβερτών κρατητηρίων του
Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Κέρκυρας

118

Μία (1) εφαρμογή ανά κουβέρτα

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις παρούσης Πρόσκλησης
1. Το κατάστημα του Αναδόχου θα πληροί τις προϋποθέσεις, νόμιμης λειτουργίας, κατάλληλης
υλικοτεχνικής υποδομής, κατοχή ανάλογου εξοπλισμού για τον καθαρισμό των κουβερτών,
εξειδίκευσης του προσωπικού του και ασφαλούς φύλαξης των ειδών, κατά το χρόνο παραμονής
τους στο κατάστημα.
2. Ο καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την έγγραφη
ειδοποίηση της υπηρεσίας, στην έδρα του Αναδόχου.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας
που τυχόν προκληθεί στα προς καθαρισμό είδη, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του
προσωπικού ή των εργασιών του.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό (μηχανήματα, εξαρτήματα,
υλικά καθαρισμού και λοιπά αναλώσιμα), ο οποίος θα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και θα
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες εκτέλεσης υπηρεσίας καθαρισμού.
5. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται η έδρα του Αναδόχου.
6. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες
διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ

1

Πλύσιμο μάλλινων κουβερτών κρατητηρίων του
Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Κέρκυρας
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ
ΑΞΙΑΣ

Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:

Με την παρούσα Προσφορά δηλώνω ότι έλαβα πλήρη γνώση της ισχύουσας Νομοθεσίας, των όρων της υπ’ αριθ.
8045/1/769-γ Πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης της Αρχής και αποδέχομαι τους όρους αυτών.
Οι ανωτέρω προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ και ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ.
Επίσης, για οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία δηλώνω ότι θα εφαρμόζονται άμεσα οι τυχόν αλλαγές,
χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή.
Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι (ολογράφως και αριθμητικώς): εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας
λήξης υποβολής προσφορών.
Τόπος /ημερομηνία
Ο προσφέρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:





η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρίθμ. 8045/1/769-γ Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας
, της οποίας έλαβα γνώση.
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’ αρίθμ. 8045/1/769-γ Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας.
ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι 60 ημερολογιακές ημέρες.
Ημερομηνία: …………………….
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

«Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες παρεχόμενες υπηρεσίες του
Παραρτήματος Α’ της υπ΄ αριθ. 8045/1/769-γ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α.
Κέρκυρας».
Ημερομηνία: …………………….
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα
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