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2Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ 

 

 Ο ύλδεζκόο Πνιηηηζκνύ- Αζιεηηζκνύ- Πεξηβάιινληνο ( Τ.Π.Α.Π.) Δήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο, 
ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Σερληθνύ Αζθαιείαο γηα έλα έηνο, πξνϋπνινγηζκνύ 
982,08 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηελ 
εμήο πεξηγξαθή: 

      ΕΚΘΕΗ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Για την παροχή υπηρεςιών  Πολιτικοφ Μηχανικοφ  και Σεχνικοφ  Αςφαλείασ Τ.Π.Α.Π. Κζρκυρασ  
για ζνα ζτοσ (Κ.Α: 10.6112.003). 

 

α/α       Περιγραφή                       Ποςότητα Σιμή/ώρα Σιμή (χωρίσ ΦΠΑ) 

1 Τπηρεςίεσ 
Σεχνικοφ 
Αςφαλείασ για 
ελάχιςτο χρόνο 
ετήςιασ 
απαςχόληςησ  
ςφμφωνα με τον 
ν.3850/10 

24 ώρεσ 33,00 
 

792,00 

                                                                                                                               
                                                                                                                                   φνολο:   792,00 
                                                                                                                                 ΦΠΑ 24%: 190.08 

                                                                                                                  Σελική τιμή : 982,08 

 
Σο 1/3 τησ δαπάνησ  θα βαρφνει τον Κ.Α: 10.6112.003 « Αμοιβζσ Σεχνικοφ Αςφαλείασ »  του 
προχπολογιςμοφ του Τ.Π.Α.Π.  ζτουσ 2021 ζωσ του ποςοφ 327,36 ευρώ (ςυμπ. ΦΠΑ 24%) και το 
υπόλοιπο του ποςοφ ήτοι 654,72 ευρώ (ςυμπ. ΦΠΑ 24%)  θα εγγραφεί ςτον προχπολογιςμοφ 
του ζτουσ 2022. 
Η ανάθεςη θα γίνει  για το χρονικό  διάςτημα  από  01 Δεκεμβρίου  2021 ζωσ 30Νοεμβρίου 
2022  με την προχπόθεςη ότι η  λειτουργία  του Τ.Π.Α.Π. θα παραταθεί και για το ζτοσ 2022.     

                                                                                                                            
 

 
       
 
Πποζκαλεί ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ 



 
 
λα ιάβνπλ ππόςε ηηο αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζώο θαη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο θαη λα 
θαηαζέζνπλ θάθειν πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα αλσηέξσ. 
 

Κπιηήπιο καηακύπωζηρ: Η θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ ππνςήθην πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ οικονομικόηεπη 
πποζθοπά βάζεη ηηκήο, κεηαμύ ησλ πξνζθνξώλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηνπο αλσηέξσ όξνπο θαη πξνδηαγξαθέο.  
 

Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο/αλάζεζεο νξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο (01) από ηελ 
εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο/αλάζεζεο ζην ΚΗΜΔΗ/ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 
 

    
 

       ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηα γξαθεία ηνπ Τ.Π.Α.Π (Δ/λζε Πύιε Αγίνπ 
Νηθνιάνπ- Φαιήξαθη, Σ.Κ. 49100 Κέξθπξα), μέσπι και ηην ΣΡΙΣΗ 16 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2021 και ώπα 12:30 μ.μ.  
(ιήμεο επίδνζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ). 
 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο, γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ/ππεξεζηώλ ή γηα κεκνλσκέλα αληηθείκελα (όρη κέξε 
αληηθεηκέλσλ). 
 
Οη πξνζθνξέο θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέζα ζε εληαίν 
ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 
 

ΠΡΟ ΣΟΝ  Τ.Π.Α.Π ΔΗΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΗ  ΚΕΡΚΤΡΑ 
 
Δ/ΝΗ: Πύιε Αγίνπ Νηθνιάνπ- Φαιεξάθη, Σ.Κ. 49100 Κέξθπξα 
ΠΡΟΦΟΡΑ: «Παποσή Τπηπεζιών Σεσνικού Αζθαλείαρ για ένα έηορ». 
Πξνϋπνινγηζκνύ:982,08 € (με Φ.Π.Α.) 
(εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 16/11/2021). 
 
“ Να μην ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία ”.  

 

Να αλαγξάθνληαη ζηνλ θάθειν ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.( ππνςήθηνο αλάδνρνο ). 
 
Ο ενιαίορ θάκελορ ππέπει να πεπιέσει: 

1. Οικονομική πποζθοπά (ππόδεηγκα επηζπλάπηεηαη)εληόο θιεηζηνύ θαθέινπ ζηνλ νπνίν ζα 
αλαγξάθεηαη «νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηώλ Σερληθνύ Αζθαιείαο Τ.Π.Α.Π 
Κέξθπξαο, γηα έλα έηνο. 

2. Πιζηοποιηηικό ηος οικείος επαγγελμαηικού ή εμποπικού μηηπώος ή ΓΔΜΗ, πνπ ηεξείηαη ζην 
θξάηνο- κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε 
απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπ. 

3. Τπεύθςνη Γήλωζη Ν. 1599/1986, όηη ν ζπκκεηέρσλ/νηθνλνκηθόο θνξέαο: Έιαβε γλώζε ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο, 
ζύκθσλα κε ηα επηζπλαπηόκελα έγγξαθα ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τ.Π.Α.Π. Καη ηα απνδέρεηαη 
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

4. Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ 
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) 



ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε 
ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

5. Φοπολογική ενημεπόηηηα 

6. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

Για πποζθοπέρ μικπόηεπερ ηων 2.500,00 ππο ΦΠΑ, ανηί ηων δικαιολογηηικών 4, 5 και 6 απαιηείηαι    :     

 
4. Τπεύθςνη Γήλωζη Ν. 1599/1986, όηη ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο: Έιαβε γλώζε ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο, 
ζύκθσλα κε ηα επηζπλαπηόκελα έγγξαθα ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τ.Π.Α.Π. θαη ηα απνδέρεηαη 
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

5. Τπεύθςνη Γήλωζη Ν. 1599/1986, όηη ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 
παξ.2 ηνπ Ν. 4412/2016: α) Είλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο,  β) Όηη δελ ζπληξέρνπλ νη 
ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη γ) εθόζνλ ηνπ δεηεζεί ζα 
πξνζθνκίζεη απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ/ησλ λόκηκνπ/σλ εθπξνζώπνπ/σλ ηνπ. 

 
ύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016, ππιν ηην ανάθεζη ηηρ ππομήθειαρ/ςπηπεζίαρ,  ο 
ππομηθεςηήρ/ανάδοσορ, θα ππέπει να πποζκομίζει όζα δικαιολογηηικά ανάθεζηρ ηος ζηηηθούν από 
ηον ΤΠΑΠ. 
 
Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κπνξνύλ λα ιάβνπλ νη ελδηαθεξόκελνη 
από ηα γξαθεία ηνπ Τ.Π.Α.Π. (Πύιε Αγίνπ Νηθνιάνπ- Φαιεξάθη) θαη ζην ηει. 26610 – 81146 θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Για ηην οπθόηεπη αποηύπωζη ηηρ πποζθοπάρ, παπακαλούμε να ζςμπληπώζεηε ηο επιζςναπηόμενο 
ένηςπο.    

 

                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Τ.Π.Α.Π. 

 
                                                                              ΠΤΡΙΔΩΝ ΜΩΡΑΪΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

α/α Περιγραφή Μονάδεσ 
 

Σιμή μονάδασ 
(χωρίσ ΦΠΑ) 

Σελική τιμή 
(χωρίσ ΦΠΑ) 

1 Τπηρεςίεσ τεχνικοφ αςφαλείασ για 
ελάχιςτο χρόνο ετήςιασ 
απαςχόληςησ ςφμφωνα με το 
ν.3850/10 

 
24 ώρεσ 

 
 

 
 

                                                                                                                                                   φνολο:    
                                                                                                                                                 ΦΠΑ 24%:  

                                                                                                               Σελική τιμή :  
 

   

                                         

        (υπογραφή – σφραγίδα) 

 
     

 


