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Τμήμα: Προμηθειών
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Σέρρες, 06/08/2019
Αριθ. Πρωτ:2013

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ», και του Ν.3861/2010 «Για την ενίσχυση της Διαφάνειας»
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων OTA» (ΦΕΚ 145/Α/05-082016)
4. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 ΦΕΚ Α΄84/2.6.2010 (Κώδικας νόμων για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων)
5. Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και
91/383/EOK»
Τα κάτωθι έγγραφα:





Το πρωτογενές αίτημα με αριθ. 1991/05-08-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005399097)
Το τεκμηριωμένο αίτημα με αριθ. 1995/06-08-2019
Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 1998 - Α/Α 229 (06-08-2019)
(Α.Δ.Α.: ΨΜΕΚΟΛΜΠ-9ΧΧ και ΑΔΑΜ: 19REQ005400361).

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών , ένα
(1) Τεχνικό Ασφαλείας για τις ανάγκες των εργαζομένων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή
προσφορών εφόσον έχει τα παρακάτω προσόντα:
 α) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο
σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια
άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανολόγος Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- Πολιτικός
Μηχανικός.
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β) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του
εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.)
 Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου, για τους τεχνικούς
των περιπτώσεων α’ τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης β’
τουλάχιστον πενταετή.
 Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα
επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζόμενων, διάρκειας
τουλάχιστον 100 ωρών, που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή
εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια
των εργαζόμενων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία
που προβλέπεται μειώνεται ως εξής:
α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ κατά ένα έτος,
β) για τους τεχνικούς της περίπτωσης β’ κατά τρία έτη.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της εν θέματι υπηρεσίας να καταθέσουν
οικονομική προσφορά, ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), σφραγισμένο
φάκελο προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (3ος όροφος, Εθν. Αντίστασης 34,
Σέρρες), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 και
ώρα 12:00 π.μ., σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς (τιμολόγιο
προσφοράς) στο Παράρτημα Α της παρούσης και θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (www.kedis.gr).
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας μπορούν να παρέχονται από ατομικές
επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα (ΕΞ.Υ.Π.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3850/10.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

80

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΕΠΙΚIΝΔ/ΤΑΣ

ΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ ΩΡΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

Γ

0,4

75

24,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

1.800,00€

Το σύνολο των ωρών απασχόλησης ορίσθηκε στις 75 ώρες για τον Τεχνικό
Ασφαλείας ετησίως με προυπολογιζόμενη δαπάνη 24,00€ ανά ώρα δηλαδή σύνολο
δαπάνης 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις τις εργατικής
νομοθεσίας ούτε εκείνες περί ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.
Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας θα είναι οι αναφερόμενες στην σχετική
νομοθεσία (Ν.3850/10, Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96).
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Κριτήριο ανάθεσης: Χαμηλότερη οικονομική προσφορά πλέον Φ.Π.Α.. Προσφορές που
υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.
Σύνταξη προσφορών: Στον σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα εξής:






Η λέξη «Προσφορά» ή η φράση «Φάκελος Προσφοράς»,
Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
Ο αριθμός της πρόσκλησης,
Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
ή αιτήσεων συμμετοχής),
Τα στοιχεία του αποστολέα, ήτοι σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Στοιχεία προσφέροντος : ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ,
Μαζί με την οικονομική ΑΡΙΘΜΟΣ
προσφορά,
προς απόδειξη της
συνδρομής των λόγων
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
ΚΑΙμη
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 και 80 του
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί
φορείς παρακαλούνται να καταθέσουν τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α. Απόσπασμα
Μητρώου.
Η υποχρέωση
αφορά
ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠοινικού
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
«Παροχή
Τεχνικού Ασφαλείας
τις ανάγκες
της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.»
διαχειριστές,
ββ)υπηρεσιών
στις περιπτώσεις
ανωνύμων για
εταιρειών
(Α.Ε.),
τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
Διοικητικού
Συμβουλίου.
Αριθ.του
Πρωτ.:
2013/06-08-2019
β.Καταληκτική
Φορολογικήημερομηνία
ενημερότητα. Στις περιπτώσεις εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε., της εταιρείας και
του/των
και ώραΔιαχειριστή/των
της κατάθεσης της εταιρείας. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του
Διευθύνοντα
Σύμβουλου και του/των Διαχειριστή/των
της εταιρείας.
προσφορών:
Τετάρτη 16-08-2019
και ώρα 12:00π.μ.
«ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ
ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ»εταιρείας Ο.Ε. ή
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα(κύριας
καιΑΠΟ
επικουρικής).Στις
περιπτώσεις
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους,
α) το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι τα εξής:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη
τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
3. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους,
έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική
ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο , αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό επιμελητήριο
β) το σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς και
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην όποια θα δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένο
μέλος στον ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.
δ) Συμβάσεις τουλάχιστον τριών (3) ετών για την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας.
Η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνει στον υποψήφιο/α που πληροί τα
απαιτούμενα προσόντα και κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Πρόεδρου μετά την εισήγηση της
τριμελούς επιτροπής του άρθρου 221 παρ.3 του Ν.4412/2016.
Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 1.800,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α: 02.15.6112 του
προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το οικονομικό έτος 2019.

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Ζαφειριάδου-Μπουρβάνη Βασιλική
Προέδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ
Ε-MAIL
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας

ΠΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)
Α/Α

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεχνικός Ασφαλείας για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Απαιτούμενες
Ώρες / Έτος

Τιμή (€) / Ώρα
Κόστος (€)
Άνευ Φ.Π.Α.
Άνευ Φ.Π.Α. 24%
24%

75

€

€

Συνολικό Κόστος Υπηρεσιών άνευ Φ.Π.Α. 24%

€

Φ.Π.Α. 24%

€

Συνολικό Κόστος Υπηρεσιών με Φ.Π.Α. 24%

€

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
 Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 Η προσφορά ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της
διαδικασίας της Ανάθεσης.

Σέρρες ………/………../2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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