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Γνωστοποίηση και Πρόσκληση σποβολής προσυοράς για την σλοποίηση τοσ
έργοσ με τίτλο: « ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΟΤ ΛΔΤΚΑΓΑ EΣΟΤ 2021 »

Η Αλεμάξηεηε Αξρή Δεκνζίσλ Εζόδσλ πξόθεηηαη λα αλαζέζεη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Π.Δ.118/2007 θαη
ηνπ Ν4412/2016 ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ « ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΟΤ ΛΔΤΚΑΓΑ ΔΣΟΤ 2021» κε
ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.
Σετνικές απαιτήσεις έργοσ
Αξηζκόο απαζρνινύκελσλ αηόκσλ: 2 άηνκα
Καζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα (Δεπηέξα –Τεηάξηε – Παξαζθεπή)
Ώξεο εξγαζίαο: 01:00 κκ -03:00 κκ
Τν θηίξην είλαη 570 ηκ θαη εξγάδνληαη ζπλνιηθά ζε απηό 23 άηνκα.
Πεξηγξαθή εξγαζηώλ: Σθνύπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα θηηξίνπ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα (είζνδνο θηηξίνπ,
γξαθεία, ζθάιεο, βεξάληεο, αζαλζέξ, θαζαξηζκόο ηνπαιεηώλ, θαζαξηζκόο θαη μεζθόληζκα γξαθείσλ ξαθηώλ). Καζαξηζκόο ηδακηώλ κηα θνξά ην κήλα.
Πξόζθιεζε Υπνβνιήο Πξνζθνξάο: Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε
ηελ ζρεηηθή πξνζθνξά ηνπο ζηε ΔΟΥ Λεπθάδαο.
Σηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλάιπζε ηνπ Ν.3863/2010, άξζξν 68.
Σπγθεθξηκέλα πξέπεη λα θαηαηεζεί πξνζθνξά αλά κήλα παξνρήο ππεξεζηώλ θαη λα αλαθέξεηαη:
1.Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ,
2.νη εκέξεο θαη ώξεο εξγαζίαο,
3.ε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη,
4. ην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ
εξγαδνκέλσλ
5. Τν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, κε βάζεη ηα πξνϋπνινγηζκέλα πνζά
6. Τα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν
7. Τν εύινγν πνζνζηό δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ, θόζηνο ησλ αλαισζίκσλ θαη πνζνζηό
εύινγνπ εξγνιαβηθνύ θέξδνπο.
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