ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ

ΕΡΓΟ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

«Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας
και αποκομιδής απορριμμάτων χώρων
αρμοδιότητας Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.»

624.000,00€

(πλέον ΦΠΑ 24%)
Η δαπάνη θα βαρύνει τους ίδιους πόρους
του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. τους Προϋπολογισμούς
των ετών 2019 ~ 2021

Προς:
Τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε.)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
αριθμητικώς

€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 36 ΜΗΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
Ολογράφως
αριθμητικώς

€

ΦΠΑ 24 %
Ολογράφως

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 36 ΜΗΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

αριθμητικώς

€

Ολογράφως

Στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ αναγράφεται το συνολικό 12μηνο κόστος Άνευ Φ.Π.Α.
Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής χωρίς Φ.Π.Α και το συνολικό δωδεκάμηνο
κόστος θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

Προβλεπόμενο Ωρομίσθιο εργαζόμενου

2

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση το αναφερόμενο
προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζόμενου 25,06%

3

Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης
φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων.
(Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζόμενου + Ύψος ασφαλιστικών
εισφορών εργοδότη) πολλαπλασιαζόμενο με τις ετήσιες ώρες
εργασίας.

4

Κόστος Αναλωσίμων – Εξοπλισμού (και λοιπών σχετικών
δαπανών)

5

Διοικητικό Κόστος παροχής των υπηρεσιών
0,06 υπέρ Ε.Α.Α.Δ.H.Σ.Υ. (πλέον χαρτοσήμου 3,6%)
0,06 υπέρ Α.Ε.Π.Π. (πλέον χαρτοσήμου 3,6%)
Επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. (συνολικό
ποσοστό : 0,121)
Εργολαβικός Κέρδος

6
7

Χρόνος ισχύος της προσφοράς , (ημερομηνία)
Κατ’ ελάχιστο η ………………..

8

Συλλογική σύμβαση εργασίας -ή όποιο εργασιακό καθεστώς
ισχύει- και στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι (να
επισυναφτεί αντίγραφό της στο τέλος)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητες

€/ώρα
€

ώρες/ημέρα

%

€

€

%
αριθμητικώς

Ολογράφως
<περιγραφή>

Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα προσφέρεται επίσης :
Τιμή Εργατοώρας για την απασχόληση Απορριμματοφόρου με οδηγό
και εργάτη
Τιμή Εργατοώρας για την απασχόληση Σαρώθρου με χειριστή

€

Τιμή Εργατοημέρας για την απασχόληση καθαριστή/ καθαρίστριας σε
πλήρες ωράριο για καθημερινές ημέρες

€

Τιμή Εργατοημέρας για την απασχόληση καθαριστή/ καθαρίστριας
σε πλήρες ωράριο Σάββατο, Κυριακές και Αργίες

€

€

Πάτρα, …../…./2018
Ο Προσφέρων

(Τόπος – Ημερομηνία)
Σφραγίδα
Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου

ΟΔΗΓΙΕΣ :
1. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του αναθέτοντος φορέα,
όπως καθορίζεται στο άρθρο 1.3 «Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» του παραρτήματος I της παρούσας.
2. Οι προσφορές επί ποινή απόρριψης δίνονται σε ευρώ. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ γίνεται με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο.
3. Με την οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει αντίγραφο τυχόν ισχύουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας.
4. Στα στοιχεία των παρόντων πινάκων τα ποσά και τα ποσοστά δεν μπορούν να είναι μηδενικά.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS GIAKOUMAKIS
Ημερομηνία: 2018.10.04 12:08:09 EEST
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