ΜΕΛΕΣΗ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
23/2020
Αρ. πρωτ. 775/8-07-2020

Τπθρεςία Κομμωτθρίου για τθν Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων ανθλίκων ςτα Ιωάννινα

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 960,00€ χωρίσ ΦΠΑ

Κ.Α. 64.01 «Αμοιβζσ Σρίτων και ζξοδα λοιπϊν ελεφκερων επαγγελματιϊν» για το ζτοσ
2020

ΕΣΟ 2020

I.

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

«Τπθρεςία Κομμωτθρίου», για τθ Δομι Φιλοξενίασ

Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ».
Η Τπθρεςία κα καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και
μζχρι 31/12/2020.
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 960,00€ χωρίσ ΦΠΑ
και θ ςχετικι πίςτωςθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του «Διεκνοφσ Κζντρου για
τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» με ςτοιχεία:
Κ.Α. 64.01
Η υπθρεςία κα επιβαρφνει τον προχπολογιςμό του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθ Βιϊςιμθ
Ανάπτυξθ» του οικονομικοφ ζτουσ 2020. Η υπθρεςία κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία τθσ
απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του νόμου 4412/2016 και με κριτιριο τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ προκφπτουςα από το
μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ.
Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτο πλαίςιο του
Εκνικοφ Προγράμματοσ του Σαμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020 και
από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ (2018Ε71920005).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να δθλϊςει αρικμό τθλεφϊνου ι/και φαξ ι/και διεφκυνςθ

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, όπου κα ςτζλνονται τα αιτιματα για τθν τμθματικι
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ.
2.

Ο αρικμόσ των κουρεμάτων κακορίςτθκε με βάςθ των αρικμϊν των ωφελουμζνων

τθσ Δομισ και μποροφν να μεταβλθκοφν ανάλογα με τισ πραγματικζσ τθσ ανάγκεσ, όπωσ
αυτζσ κα διαμορφωκοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ.
3.

Θα τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,

εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται
ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ
των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
4.

Δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον
επιλεγοφν
5.

Λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των

πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ
6.

Λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν προςταςία των

προςωπικϊν δεδομζνων των φιλοξενουμζνων ςτθ «Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων
Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα» του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», που
ζρχονται ςε γνϊςθ τουσ ςτα πλαίςια λειτουργίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

Η υπθρεςία είναι ςφμφωνθ με τον παρακάτω πίνακα:
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Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 960,00€ χωρίσ
Φ.Π.Α. και 1.190,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.



Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί ορίηεται από τθν ςφναψι τθσ μζχρι τθν
31/12/2020. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.



Η υπθρεςία κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ και με κριτιριο
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.



Ο αναφερόμενοσ αρικμόσ κουρεμάτων είναι ενδεικτικόσ, κατ’ εκτίμθςθ των αναγκϊν
τθσ Δομισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δεν είναι υποχρεωμζνθ να εκτελζςει
ακριβϊσ τον αρικμό των κουρεμάτων.

ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

Η υπθρεςία κα εκτελεςτεί τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ
Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων. Σόποσ κουρεμάτων ορίηεται θ Δομι Φιλοξενίασ
Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα.

ΤΜΒΑΗ

Ο ανάδοχοσ που κα αναδειχτεί από τθ διαδικαςία υποχρεοφται εντόσ δζκα (10) θμερϊν από
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι πλθρωμζσ των τιμολογίων γίνονται ςε τραπεηικό λογαριαςμό εντόσ (90) ενενιντα θμερϊν
και πάντα ςφμφωνα με τθ χρθματορροι του προγράμματοσ.

III.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Επιπρόςκετα κατά τθν υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ προςκομίηουν :
1)Ποινικό Μθτρϊο

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Προσ: Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ/Γραφείο Προμθκειϊν

Θζμα: Προςφορά για υπθρεςία κομμωτθρίου για τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ Φιλοξενίασ
Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα με κωδικό (MIS 5021796)

Ημερομθνία: …./…/2020

Ο/Η υπογεγραμμζνοσ/θ ……………………………..…………………………… για λογαριαςμό μου/τθσ
εταιρίασ ……………………………………………………………………….…….…. δθλϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ και
αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ 23/2020 του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν
Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» για τθν υπθρεςία κομμωτθρίου για τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ Φιλοξενίασ
Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα (MIS 5021796), και προςφζρω τθν παρακάτω τιμι:
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ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 23/2020 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ Ω ΑΝΩ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΑ.

Η παροφςα προςφορά ιςχφει για ζξι (6)μινεσ

Εταιρία / Επιχείρθςθ:
Ονοματεπϊνυμο:

Τπογραφι

φραγίδα

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΕΡΓΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΝΑΚΟΤΛΙΑ

