A.Π. 466 AA

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας (CPV
71317200-5), για τις ανάγκες του Προγράμματος Νεφέλη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
1.920 € χωρίς ΦΠΑ και 2.380,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίηση της
Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη
λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

1. Γενικό Πλαίσιο- Αναφοράς
Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική,
ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο:
«Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880, η οποία συγχρηματοδοτείται
από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης σε συνέχεια της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας
και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α'/02.06.2010), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει
έγγραφη προσφορά για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας &
Ιατρού Εργασίας (CPV 71317200-5) για τις ανάγκες του Προγράμματος Νεφέλη, συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.920 € χωρίς ΦΠΑ και 2.380,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για
την κάλυψη των μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου του έτους 2021.
2. Πίνακας Περιγραφής Υπηρεσιών:
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Αιτούμενη Υπηρεσία

CPV

Συνολική
εκτιμώμενη αξία
χωρίς ΦΠΑ

71317200-5

1.920 €

Συνολική
εκτιμώμενη
αξία με ΦΠΑ

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

2.380,80 €

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
2.1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.3850/2010 ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω
προσόντα:
2.1.1. 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.), β) πτυχίο πανεπιστημιακής
σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει
σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος,
όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, γ) 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.)
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2.1.2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους
τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή.
2.1.3. Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε
θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα
με το άρθρο 22 του Ν. 3850/2010 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 εργαζομένων, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μειώνεται
ως εξής: α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄και β΄ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος, β)
για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.
2.1.4. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της
αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας.
2.2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2.2.1. Η παροχή γραπτών και προφορικών υποδείξεων και συμβουλών προς τον εντολέα σε θέματα
σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών
ατυχημάτων που πηγάζουν από την εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.
2.2.2. Η επίβλεψη των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.
2.2.3. Η τακτική επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων.
2.2.4. Η αναφορά στον εντολέα του για την διαπίστωση οποιαδήποτε παράλειψης των μέτρων
υγείας και ασφάλειας και η πρόταση μέτρων αντιμετώπισής της καθώς και επίβλεψη της
εφαρμογής τους.
2.2.5. Η επίβλεψη της ορθής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας.
2.2.6. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και τους
ενημερώνει - καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η
εργασία τους.
2.2.7. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των
εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
2.2.8. Να συνεργάζεται με τον ιατρό εργασίας κλπ.
2.3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.3.1. Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν: α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της
ιατρικής της εργασίας β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της
ιατρικής της εργασίας, και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ
της 15.05.2009 γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού
εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15.05.2009.
2.3.2. Οι ιατροί της παρ. 1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις περιφέρειες
ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.
2.4. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.4.1. Η παροχή γραπτών και προφορικών υποδείξεων και συμβουλών προς τον εντολέα σε θέματα
σχετικά με την σωματική και την ψυχική υγεία των εργαζομένων.
2.4.2. Η επίβλεψη των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.
2.4.3. Η τακτική επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων.
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2.4.4. Η αναφορά στον εντολέα του για την διαπίστωση οποιαδήποτε παράλειψης των μέτρων
υγείας και ασφάλειας και η πρόταση μέτρων αντιμετώπισής της καθώς και επίβλεψη της
εφαρμογή τους.
2.4.5. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων.
2.4.6. Να μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού, να αξιολογεί τα
αποτελέσματά τους και να εκτιμά την καταλληλόλητα του εργαζομένου για την συγκεκριμένη
θέση εργασίας του.
2.4.7. Η επίβλεψη και επεξήγηση της ορθής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας.
2.4.8. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και τους
ενημερώνει - καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η
εργασία τους.
2.4.9. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και στην εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των
εργαζομένων σε θέματα υγείας.
2.4.10. Να συνεργάζεται με τον Τεχνικό Ασφαλείας του εντολέα κλπ.

3. Ανάρτηση Πρόσκλησης, Προθεσμία και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα της οργάνωσης
www.kinonikoekav.gr και διατίθεται και στα γραφεία του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, Πυθαγόρα 5, Χολαργός,
15562, Αθήνα.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων αναδόχων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
kinonikoekav@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ώρα 15:00, η δε υποβολή της θα
επικυρώνεται με ηλεκτρονική αποστολή αποδεικτικού παραλαβής.
Για την υποβολή της προσφοράς τους, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
Δικαιολογητικά Συμμετοχής (για όλους τους συμμετέχοντες)
Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται, πέραν της ως άνω οικονομικής προσφοράς κατά το
οριζόμενο πρότυπο, τα εξής:
- Υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, θεωρημένες ως
προς το γνήσιο της υπογραφής τους, σύμφωνα με τις οποίες ο υποψήφιος:
 είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος,
 δεν βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης,
ούτε εκκρεμούν σε βάρος του αντίστοιχες αιτήσεις,
 δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού του από τη διαδικασία του
άρθρου 73 επ. Ν 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα
- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο πρέπει επιπλέον να συνυποβάλλεται
φωτοτυπημένο αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων και υπεύθυνη δήλωση για το πρόσωπο
του νομίμου εκπροσώπου του.
Για τον Τεχνικό Ασφαλείας:
- Αντίγραφο πτυχίου.
- Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
- Τυχόν Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας ως Τεχνικού Ασφαλείας.
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Για τον Ιατρό Εργασίας:
- Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος με την ειδικότητα του ιατρού εργασίας ή Άδεια
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος με την ειδικότητα της παθολογίας και να έχει παρακολουθήσει
ειδικό σεμινάριο ιατρικής εργασίας ή να έχει τουλάχιστον διετή εμπειρία ως ιατρός εργασίας.
- Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου.
- Για τις περιπτώσεις ιατρών της παραγράφου 2.3.1. περιπτώσεις (β) και (γ), συμβάσεις και
βεβαίωση της επιχείρησης ή βεβαίωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας απ’ τα οποία να
προκύπτει ότι έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας καθώς και το χρονικό διάστημα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα των περιπτώσεων αυτών.
Για τις ΕΞ.Υ.Π.Π.
- Άδεια λειτουργίας.
- Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση της
εταιρείας (ΦΕΚ, καταστατικό, Πρακτικά ΔΣ κτλ).
- Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους
διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό
αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα και εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις
της κείμενης νομοθεσίας.
- Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Αρμόδια επικοινωνίας ορίζεται η κα. Ειρήνη Μπλίκα (τηλ.: 210 72 55 363 και e- mail
kinonikoekav@gmail.gr
4. Αντικείμενο της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας (CPV
71317200-5) για τις ανάγκες του Προγράμματος Νεφέλη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
1.920 € χωρίς ΦΠΑ και 2.380,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη των μηνών
Ιανουαρίου έως και Ιουνίου του έτους 2021.
Σύμφωνα με την δραστηριότητα του φορέα Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας, οι
εργαζόμενοι της οργάνωσης, ανήκουν βάσει του Ν. 3850/2010 στην Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας και
βάσει αυτού απαιτούνται 37,2 ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας και 37,5 ώρες απασχόλησης
του Ιατρού Εργασίας, για τους 64 εργαζόμενους του φορέα.
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης υποβάλλοντας την οικονομική προσφορά τους.
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας θα γίνει με κριτήριο την
χαμηλότερη τιμή.
Η κατάρτιση της σύμβασης θα γίνει μετά από πρόσκληση του επιλεγέντος αναδόχου, εντός 2 εργασίμων
ημερών από της ενημερώσεώς του δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπό τον όρο ότι αυτός θα
προσκομίσει:
- Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
-

Φορολογική Ενημερότητα πλην κεντρικής διοίκησης, σε ισχύ.

-

Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου ή του νομίμου εκπροσώπου του θεωρημένη ως προς το γνήσιο
της υπογραφής, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 επ.
Ν 4412/2016.
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Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σε ισχύ. (Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου προσκομίζεται

-

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σε ισχύ του Νόμιμου Εκπροσώπου / Διαχειριστή / Διευθύνοντα
Συμβούλου)

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο πρέπει, επιπλέον, να συνυποβάλλεται
φωτοτυπημένο αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων και υπεύθυνη δήλωση για το πρόσωπο
του νομίμου εκπροσώπου του.

-

5. Ειδικοί όροι:
5.1. Δικαιούχοι συμμετοχής μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
5.2. Η παροχή των υπηρεσιών αφορά την κάλυψη των μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου του
έτους 2021 και θα πραγματοποιηθεί με επίβλεψη και ευθύνη του αναδόχου, απαγορευμένης της
εκχώρησης των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του αναδόχου που απορρέουν από τη
σύμβαση σε τρίτους.
5.3. Τόσο ο Τεχνικός Ασφαλείας όσο και ο Ιατρός Εργασίας:




Θα επισκέπτονται τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας όπως αυτοί θα έχουν
προσδιοριστεί, συμπληρώνοντας την ελάχιστη παρουσία που επιβάλει ο Νόμος.
Θα αναφέρονται στο Συντονιστή του Προγράμματος «ΝΕΦΕΛΗ» και να διατηρούν ηθική
ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους για θέματα της
αρμοδιότητάς τους.
Έχουν την υποχρέωση να τηρούν το επιχειρησιακό απόρρητο.

6. Κόστος – Τρόπος Πληρωμής:
Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας για
τις ανάγκες του Προγράμματος Νεφέλη και για την κάλυψη των μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου του
έτους 2021, υπολογίζεται σε 1.920 € χωρίς ΦΠΑ και 2.380,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες θα καταβληθεί σε 2 δόσεις, μετά την έκδοση δελτίου
παροχής υπηρεσιών. Ως τρόπος πληρωμής της πιο πάνω συμφωνηθείσας αμοιβής ορίζεται η κατάθεση
σε τραπεζικό λογαριασμό και υπό τον όρο της παραδόσεως στον εντολέα των κάτωθι:
- Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
-

Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.

-

Φορολογική Ενημερότητας πλην κεντρικής Διοίκησης, σε ισχύ.

-

Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής,
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 επ. Ν 4412/2016.

-

Ποινικό Μητρώο του αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου.

-

Κάθε άλλο νόμιμο έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να προσκομίσει, επιπλέον, σε
φωτοτυπημένα αντίγραφα, πλήρη σειρά των καταστατικών εγγράφων, πιστοποιητικό περί των
μεταβολών αυτών και των εγγράφων νομιμοποίησης των εκπροσώπων του.
Διευκρινίζεται ότι τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή), για την
παροχή των υπηρεσιών.
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7. Ο ανάδοχος λαμβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της παρούσας προσκλήσεως και δεσμεύεται ότι θα
συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς. Η μη τήρηση αυτών των όρων αυτών συνεπάγεται την
απόρριψη της παραλαβής και αποπληρωμής των υπηρεσιών.
8. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας Αρχής με τη σύμφωνη
γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
9. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί.

Χολαργός, 12/01/2021
Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ

Οδυσσέας Νίκος Βουδούρης
Πρόεδρος του ΔΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσφορά του υποψηφίου ………………..…………
………… υποψήφιος ανάδοχος ……………………………………………………..….. εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον ……
για την απευθείας ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (CPV 71317200-5), συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.920 € χωρίς ΦΠΑ και 2.380,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις
ανάγκες του Προγράμματος Νεφέλη και για την κάλυψη των μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου του
έτους 2021, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό
Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ΑνηλίκωνΝεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης, υποβάλλω στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
(Κοινωνικό ΕΚΑΒ) την κάτωθι προσφορά:
α/α

Αιτούμενη Υπηρεσία

1

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

2

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

CPV

71317200-5

Συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ

Συνολική αξία
με ΦΠΑ

€

€

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ των ειδικών όρων της πρόσκλησης για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας και τους
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία ……………………………..
(Ονοματεπώνυμο)
Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας/Επιχείρησης ……..
(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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