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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σν ΣΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε:
1. To Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Δηνξζ.θαικ. ηα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 θαη
ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ),
2. Σν Ν.4144/2013 (ΦΕΚ-88 Α/18 -04-2013 Αληηκεηώπηζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο ζηελ
Κνηλσληθήο Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο
ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο
3. Σελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απόθαζε πλέιεπζεο ηνπ ΣΕΙ ΚΜ κε ζέκα
«Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο πλέιεπζεο
κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο πγθξόηεζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΕΙ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο»
4. Σα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οξγάλσζε
θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
5. Σν
αίηεκα
πξνκήζεηαο
αγαζνύ
(ΑΔΑΜ:17REQ001912098 2017-09-07),

κε

αξηζκ.

πξση.:

2780/06-09-2017

6. Σελ κε αξηζκ. 351/33/07-09-2017 Θέκα:20ν (ΕΗΔ)(ΑΔΑ: ΧK64469143-IH8)
απόθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ιδξύκαηνο,
7. Σελ δέζκεπζε πίζησζεο κε Α/Α 261/2783/06-09-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΗΤ469143-ΕΥ1),
Καιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «Αρτική καθαριόηηηα ηοσ νέοσ κηιρίοσ ηοσ Σμήμαηος
τεδιαζμού και Σετνολογίας Ένδσζης (Κιλκίς)», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ρηιίσλ
επηαθνζίσλ επξώ (1.700,00€) θαζαξό πνζό 1.370,97€ + 329,03 (Φ.Π.Α 24%). Η δαπάλε
βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ιδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΕ 04.0419
πγθεθξηκέλα:

1

α/α

1

Περιγραφή

Αρχικι Κακαριότθτα του
νζου κτιρίου του τμιματοσ
ΣΕ Κιλκίσ

Ποςότητα

CPV

1

90910000-9
Τπθρεςίεσ
κακαριςμοφ

Προϋπολογιςμόσ
χωρίσ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

υνολικόσ
Προϋπολογιςμόσ
με Φ.Π.Α.

Κ.Α.Ε.

1.370,97

329,03

1.700,00

04.0419

ΤΝΟΛΟ

1.700,00

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
1) Ανηικείμενο ηης σπηρεζίας (CPV: 90910000-9/ Τπηρεζίες καθαριζμού)
Αληηθείκελν είλαη ε «Αρτική καθαριόηηηα ηοσ νέοσ κηιρίοσ ηοσ Σμήμαηος τεδιαζμού
και Σετνολογίας Ένδσζης (Κικλίς)», γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ζην λέν θηίξην.
Αναλσηικές ηετνικές προδιαγραθές ηων σπό προμήθεια αγαθών:
α/α
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Η αξρηθή θαζαξηόηεηα ζα πεξηιακβάλεη:
Α. για ηο κηίριο Κ1 (κηίριο γραμμαηείας και βιβλιοθήκης) 1.600 η.μ. .
θαηαλεκεκέλα ζε ηζόγεην θαη εκηππόγεην – 18 γξαθεία γξακκαηείαο θαη
θαζεγεηώλ – 1 αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ – 1 ρώξνο αξρείνπ – 5 W.C. (4
αλδξώλ/γπλαηθώλ + 1 ΑΜΕΑ) θαη όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη απηνύ - όισλ ησλ
θάζεησλ θαη νξηδόληησλ επηθαλεηώλ.
– θαζαξηζκόο ησλ παινπηλάθσλ
- θαζαξηζκόο πόξηεο θαη δάπεδα
- ρξήζε ζαξώζξνπ πιύζεσο θαη ζηεγλώκαηνο δαπέδσλ
Β. για ηο κηίριο Κ2 (μεγάλο κηίριο) 3.600 η.μ. θαηαλεκεκέλα ζε
ηζόγεην, 1ν θαη 2ν όξνθν – 6 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο – 10 εξγαζηήξηα – 1 γξαθείν
εθηάθησλ – 10 ρώξνη W.C. (8 αλδξώλ γπλαηθώλ + 2 ΑΜΕΑ) θαη όινη νη
θνηλόρξεζηνη ρώξνη απηνύ – όισλ ησλ θάζεησλ θαη νξηδόληησλ επηθαλεηώλ.
– θαζαξηζκόο ησλ παινπηλάθσλ
- θαζαξηζκόο πόξηεο θαη δάπεδα
- ρξήζε ζαξώζξνπ πιύζεσο θαη ζηεγλώκαηνο δαπέδσλ

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ο ηόπος ηης προς εκηέλεζης σπηρεζίας είναι ηο Τμήμα Στεδιαζμού και Tετνολογίας Ένδσζης
ηοσ Ιδρύμαηος ζηην πόλη ηοσ Κιλκίς (Δ/νζη: 3ο Χιλ. Κιλκίς Μεηαλλικού).
Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο σο άλσ δεηνπκέλεο ππεξεζίαο ζα είλαη από ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε (5) εκεξώλ.
Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δεηνύκελε ππεξεζία νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα
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απεπζύλνληαη ζηνλ θ. Υαηδεπαλαγηώηε Κσλ/λν ηει. 23410 29876 (email: khatzip@teicm.gr).
2) Φάκελος Προζθοράς
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Σκήκα Δηνηθεηηθήο
Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο),
κέρξη θαη ηελ Σξίηε 19.09.2017 θαη ώξα 14:00 κκ.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:
«ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» (Πιήξεο Επσλπκία, Σαρπδξνκηθή Δηεύζπλζε, ηειέθσλν,
fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ – εθόζνλ ππάξρεη)
Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α
Γηα ηελ ππεξεζία «Αρτική καθαριόηηηα ηοσ νέοσ κηιρίοσ ηοσ Σμήμαηος τεδιαζμού και
Σετνολογίας Ένδσζης (Κιλκίς)»
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Σερλνινγηθό Εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Ε.Ι.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Σξίηε 19.09.2017 θαη ώξα 14:00κκ.
Να μην ανοιτηεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηο πρωηόκολλο

Η Αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενύηαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ
πξνζθνξώλ λα ππνβάιεη γξαπηό αίηεκα πξνο ηε Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη
πληνληζκνύ ηνπ ώκαηνο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ από ην
νπνίν λα πξνθύπηνπλ όιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο
εθάζηνπ ησλ ππνςεθίσλ εξγνιάβσλ. Σν πηζηνπνηεηηθό απνζηέιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
κέζα ζε 15 εκέξεο από ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο
πξνζεζκίαο ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνύηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη:
•

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή κε
ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ,
πίλαθα ζπκπιεξσκέλν επθξηλώο, κε:
α) Σνλ Αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ: ............................................................................
β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο: .....................................................................
γ) Η πιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη είλαη:
.................
δ) Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο
ησλ σο άλσ εξγαδνκέλσλ, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο (ζε επξώ):
............... (αξηζκεηηθά) ............... (νινγξάθσο)
ε) Σν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά, θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο (ζε επξώ): ............... (αξηζκεηηθά) ............(νινγξάθσο)
ζη) πλνιηθή πξνζθεξόκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ , θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο
ζύκβαζεο (ζε επξώ): ...............(αξηζκεηηθά) ............... (νινγξάθσο)
δ) Σν πνζό ηνπ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), ζην ζύλνιν ηεο πξνζθνξάο (ζε
επξώ): ............... αξηζκεηηθά) ............... νινγξάθσο)
ε) Σν γεληθό ζύλνιν ηεο πξνζθνξάο , θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (ζε επξώ): ............... (αξηζκεηηθά) ......... (νινγξάθσο)
Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο (εξγνιάβνη) ππνρξενύληαη, κε πνηλή
απνθιεηζκνύ, λα εμεηδηθεύνπλ ζε ρσξηζηό θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ
ζηνηρεία. ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εύινγν πνζνζηό δηνηθεηηθνύ
θόζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ησλ αλαιώζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνύ ηνπο θέξδνπο
θαη ησλ λόκηκσλ ππέξ Δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Επηπξνζζέησο, ππνρξενύληαη λα
επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία
ηπρόλ ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη.» (άξζξν 22 Ν.4144/13).


Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ
είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ.



Πηζηνπνηεηηθό από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.



Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη
από αξκόδηα δηθαζηηθή αξρή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο από
ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.
4412/12 .
Η ππνρξέσζε απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο
επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.) ησλ δηαρεηξηζηώλ ηνπο. ηηο δε
πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνπ Δηεπζύλνληα ύκβνπινπ θαη όισλ ησλ
κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.



Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά,
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΕΚ, ζπγθξόηεζε Δ.. ζε ζώκα, ζε πεξίπησζε
Α.Ε., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ).

Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε.
Ο Αζθώλ Καζήθνληα Πξύηαλε
ηνπ Σ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Αναζηάζιος Μωϋζιάδης
Καθηγηηής





Εςωτ. Διανομι:
psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ
Τπεφκυνοσ : Χατηθπαναγιώτθ Κων/νο τθλ. 23410 29876 (email: khatzip@teicm.gr).
Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιώςεων, Προμθκειών και Περιουςίασ
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