ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΣ 5/12 / 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας για το έτος 2016 - 2017»

ΑΠΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακόπουλος Βασίλης
ΤΗΛ: 24210 75150-2
FAX: 24210 75183

ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το έτος 2016 - 2017

ΚΑ: 61.00.002
CPV : 71631000-0

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της εργασίας έχει ως εξής:
Περιγραφή Εργασίας

Ώρες εργασίας

Τιμή ανά ώρα

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού

498,50

10,00 €

Ασφαλείας για το έτος 2016 2017
Καθαρή αξία

4.985,00€

Φ.Π.Α. 24%

1.196,40€

Τελική Αξία

6.181,40€

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε κλειστή προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω :
ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (email)
στο info@deyamv.gr

Διεύθυνση: Κωνσταντά 141 – Βόλος τ.κ. 38221 τ.θ.1046 www.deyamv.gr
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ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) για την προαγωγή και
προάσπιση της ασφάλειας των εργαζομένων της, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής
υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 3850 / 2010 ( ΦΕΚ
Α΄/Αρ. Φύλλου 84 ). Η εν λόγω εργασία καλύπτει χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) έτους.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα επισκέπτεται τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΜΒ στους χώρους εργασίας
συμπληρώνοντας σε ετήσια βάση την ελάχιστη παρουσία που επιβάλει ο Νόμος. Ο Τεχνικός
Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα
σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Η ΔΕΥΑΜΒ απασχολεί 200 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 135 ανήκουν στο εργατοτεχνικό
προσωπικό το οποίο ανήκει στην Α΄ κατηγορία επικινδυνότητας του άρθρου 10 του Ν. 3850/2010
και οι ώρες ετήσιας απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας προκύπτουν με πολλαπλασιασμό του
αριθμού των εργαζομένων με τον συντελεστή 3,5 ( Άρθρο 21 του Ν. 3850/2010 ). Οι υπόλοιποι 65
εργαζόμενοι ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό το οποίο ανήκει στην Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας
του άρθρου 10 του Ν. 3850/2010 και οι ώρες ετήσιας απασχόλησης προκύπτουν με
πολλαπλασιασμό του αριθμού εργαζομένων με το συντελεστή 0,4 ( Άρθρο 21 του Ν. 3850/2010).
Επομένως, ο συνολικός ετήσιος αριθμός ωρών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. 3850/2010,
ανέρχεται σε 498,50 ώρες. Η ενδεικτική τιμή ανά ώρα ανέρχεται στη τιμή των 10,00€, η οποία είναι η
ανώτερη δυνατή.
Σημειώνεται ότι οι ώρες εργασίας ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περίπτωση πρόσληψης
συμβασιούχων ή σε περίπτωση αποχώρησης εργαζομένων.
Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 11 και 13 του Ν. 3850/2010 να κατέχει :
1.

πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του

εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, ή πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής που το
αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία, ειδικότητας
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού και άδεια άσκησης
επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ή
2.

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.) ειδικότητας μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας ή ενεργειακής τεχνικής.
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3.

Προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου για τους τεχνικούς

της παραπάνω περίπτωση 1

τουλάχιστον διετή ενώ για τους τεχνικούς της περίπτωσης 2

τουλάχιστον πενταετή. Σε περίπτωση παρακολούθησης προγραμμάτων 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 πιστοποιημένα για την υγεία
και ασφάλεια των εργαζομένων, η παραπάνω προϋπηρεσία μειώνεται για τους τεχνικούς της
περίπτωσης 1 κατά ένα έτος ενώ για τους τεχνικούς της περίπτωσης 2 κατά τρία έτη.
4.

Σχετική άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε περίπτωση που συμμετέχουν

ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα.
Η σύμβαση θα είναι ετήσιας διάρκειας και θα βαρύνει τον Κ.Α 61.00.002 για το έτος 2016 και για
τον αντίστοιχο του 2017.
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο
οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι οποίοι θα φέρουν εξωτερικά
την πλήρη επωνυμία του συμμετέχοντα, τη διεύθυνση και θα απευθύνονται προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. –
Επιτροπή Διαγωνισμών προμηθειών/υπηρεσιών και θα αναγράφονται τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους
εργαζόμενους της ΔΕΥΑΜΒ έτους 2016 - 2017» , προϋπολογισμού 4.985,00€ πλέον ΦΠΑ.


Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ,
Κωνσταντά 141, 3ος όροφος μέχρι και την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 19-12 – 2016, ώρα : 14:30

1. Η Προσφορά θα αναφέρει τιμή / ώρα. Οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς
και ολογράφως και δεν θα συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ. Ο πάροχος που θα αναδειχθεί θα
είναι αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά ώρα εργασίας. Οι τιμές που θα
προσφερθούν, επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν την ενδεικτική τιμή
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ανά ώρα, η οποία ανέρχεται στη τιμή των 10,00€. Επίσης, οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση
υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει την εξής μορφή :
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας έτους 2016 – 2017, προϋπολογισμού 4.985,00€
πλέον ΦΠΑ.

Περιγραφή Εργασίας

Ώρες εργασίας

Τιμή ανά ώρα

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού

498,50

……………€

Ασφαλείας για το έτος 2016 2017
Καθαρή αξία

……………€

Φ.Π.Α. 24%

……………€

Τελική Αξία

……………€

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ):…………………………………………………………………………………………………………………….
Τόπος & ημερομηνία :
Ονοματεπώνυμο :

Σφραγίδα & Υπογραφή :

ο Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τουρναβίτης Νικόλαος
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στο info@deyamv.gr

Διεύθυνση: Κωνσταντά 141 – Βόλος τ.κ. 38221 τ.θ.1046 www.deyamv.gr

