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ΠΡΟ : 

 Κάθε ενδιαθερόμενο 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Η ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γ. Ηξαθιείνπ Κξήηεο κεξηκλώληαο γηα ηελ 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηωλ θαζαξηζηώλ/ζηξηώλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο  

Γ. Ηξαθιείνπ, ηνπ 1νπ Γ.Ι.Δ.Κ. Ηξαθιείνπ θαη ηνπ ρνιείνπ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) κε ζύκβαζε 
κίζζωζεο έξγνπ, πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ Ιαηρού Δργαζίας . 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ν ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο  εμεηδηθεύνληαη ζηελ κε αξηζκό πξωη. 

281/9-4-2020/2020 κειέηε ηεο Τπεξεζίαο.  

 
Η εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απ’ επζείαο αλάζεζε ζηελ νηθνλνκηθόηεξε 

πξνζθνξά εθόζνλ πιεξνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζεο, θαη εθόζνλ απηή θξηζεί όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα ηελ άξηηα 

δηεθπεξαίωζε ηωλ εξγαζηώλ. 
 

Η δαπάλε γηα ηηο αλωηέξω εξγαζίεο ζα θαιπθζνύλ από ηε ρνιηθή Δπηηξνπή   (Α.Γ..36/2020).  

 
Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηηο αλωηέξω εξγαζίεο κέρξη ηελ  Πέμπηη 

30-04-2020 και ώρα 12:00. 

Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη:  

Α) ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ην νπνίν ζπληάζζεηαη ζύκθωλα κε ην ζπλεκκέλν 
Σηκνιόγην Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο παξνύζεο θαη πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλν θαη 

ζθξαγηζκέλν από ηνλ πξνζθέξνληα ή ην λόκηκν απηνύ εθπξόζωπν,  

Β) Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, όπωο ηζρύεη, ζύκθωλα κε ην 
ζπλεκκέλν ππόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνύζεο κε βεβαηωκέλν ην ηδηόρεηξν ηεο 

ππνγξαθήο,  

Η απαηηνύκελε θαηά ηα αλωηέξω ππεύζπλε δήιωζε αθνξά ηνπο παξαθάηω, νη νπνίνη θαη ηηο 
ππνγξάθνπλ:  

i. Σνπο δηαρεηξηζηέο όηαλ ην λνκηθό πξόζωπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ.  

ii. Σνλ Πξόεδξν ηνπ Γ θαη ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, όηαλ ην λνκηθό πξόζωπν είλαη Α.Δ.  

iii. ε θάζε άιιε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ.  
iv. Όηαλ ν πξνζθέξωλ είλαη έλωζε πξνκεζεπηώλ ή θνηλνπξαμία, ε δήιωζε γίλεηαη από θάζε κέινο, 

πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ.  

 
εκεηώλεηαη όηη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο βεβαηώλεηαη από ηελ ηζηνζειίδα 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-

upeuthunes-deloses 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Νικόλαος Αγγελάκης 

Ανηιδήμαρτος Παιδείας: 

 

πλεκκέλα:1.Μειέηε κε αξηζκό πξωη. 281/9-4-2020 

        2.Τ/Γ 
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