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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417, ΑΘΗΝΑ, 11143 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Τηλέφωνο 2131314567 – 74 & 77 

Φαξ: 2131314576 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες: 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.inedivim.gr 

 ΑΔΑΜ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:22PROC010189942  

                 

 

 

Ημερομηνία: Αθήνα, 11/03/2022 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ: 628/47/2022 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την 

υλοποίηση του Υποέργου 17 «Ημερίδες» της Πράξης με Τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη των 

ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της 

Οικονομίας» με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5063845. 

 

 

mailto:tm-promitheion@inedivim.gr




2 
 

 

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) προτίθεται να προβεί στην ανάθεση 

υπηρεσιών για τις ανάγκες της Πράξης με Τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και 

διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας» με 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5063845, με τα ακόλουθα στοιχεία: 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ανάθεση θα γίνει βάσει του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α'/08.08.2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και 

ιδίως τις διατάξεις περί απευθείας ανάθεση του άρθρου 118. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Ο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ιδίως του άρθρου 118, 

- ο ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- ο ν. 4512/2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και 

άλλες διατάξεις, 

- ο ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- η παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση 

των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

- ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

- ο ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας», 

- ο ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 

(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις), 
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- τα άρθρα 83, 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου 

Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει σύμφωνα με τους Ν. 2730/1999, Ν.3283/2004, Ν. 

3899/2010, Ν.4223/2013, Ν. 4270/2014, Ν.4337/2015,   

- ο ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- ο ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 

και Πολιτιστικά Θέματα», 

- ο ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα 

συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται 

στο άρθρο 4 αυτού»,  

- το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

- η παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση 

των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

- ο ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/30.1.2013) «Οργάνωση και λειτουργία 

Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 

άλλες διατάξεις», 

- η ΚΥΑ με αριθμ. 98155/Φ4 (ΦΕΚ Β 2366/20-6-2018) περί «Κανονισμού 

Λειτουργίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ», 

- Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1081/2006, 

- Ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006, 

- Η υπ’ αριθ. 76928 (Β’ 3075/2021) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).»  

- η υπ' αρ. Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 

5968/Β'/31.12.2018)  Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης 

με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 

“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”, 

- η ΚΥΑ Οικονομικών, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Υπ. αρ. πρωτ. 

127175/Η/4-11-11 (ΦΕΚ 2508/Β/4- 11-2011, Άρθρο 7 παρ. 3),  

- η με Α.Π1489/268/Α3 Πρόσκλησης με τίτλο με τίτλο «Ενίσχυση και 

ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των 

εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας»» και 

κωδ.:125.Α/Α ΟΠΣΑ/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4174 και της  με αριθμ. 

Πρωτ.4777./1026/07/9/2020 , AΔΑ  994Θ46ΜΤΛΡ-0ΦΣ Απόφαση 

Ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5063845 και  ΣΑ 2020ΣΕ14510001 

η από 8837/557/09-03-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Η πρόσκληση απευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 3 

του ν. 4412/2016 και σε έναν οικονομικό φορέα, ήτοι στην εταιρεία  «PRIMSER 

DEVELOPMENT SOLUTIONS L.P.» με Δ/ΝΣΗ: ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 6 & ΤΡΩΩΝ 31, 

ΑΘΗΝΑ και ΑΦΜ: 800371010 Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές 

οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 
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ΚΟΣΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
12.096,77€ 

Φ.Π.Α. 24% 

ΝΟΜΙΣΜΑ Ευρώ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Στην προτεινόμενη πράξη εντάσσονται ενέργειες δημοσιότητες, μεταξύ των 

οποίων και το αντικείμενο του παρόντος Υποέργου, ήτοι η διοργάνωση έξι (6) 

ημερίδων με δυνατότητα live streaming εξαιτίας των συνθηκών κρίσης του 

COVID-19.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την λήξη της πράξης. 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η παρούσα πρόσκληση αποβλέπει στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει 

την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ημερίδων με δυνατότητα live streaming 

της Πράξης με Τίτλο « Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών 

δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας » 

με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5063845. 

 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης συνίσταται στα εξής: 

Π.17.1: Έξι (6) Ημερίδες με δυνατότητα live streaming εξαιτίας των συνθηκών 

κρίσης του COVID-19 σε τόπους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της σύμβασης, υποβάλλει ως Παραδοτέα 

απολογιστικές εκθέσεις στις οποίες θα περιγράφονται οι υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν μετά την πραγματοποίηση κάθε Ημερίδας, μαζί με συναφές 

τεκμηριωτικό υλικό (πχ υλικό προβολής και δημοσιότητας, πρόγραμμα της 

ημερίδας, λίστα ομιλούντων και συμμετεχόντων, φωτογραφίες, εγγραφή του 

live streaming κλπ). 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε έξι ισόποσες δόσεις μετά 

την οριστική παραλαβή των παραδοτέων, τη σύνταξη των αντίστοιχων 
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πρωτοκόλλων παραλαβής και την έκδοση των αντίστοιχων νόμιμων 

παραστατικών από τον Ανάδοχο. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΦΟΡΕΑ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωδ. ΣΑΕ. Ε1451.Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ14510001). Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

– ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Φόρος: 8% (οκτώ τις εκατό) για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 

64 του ν.4172/2013. 

Κρατήσεις: 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα 

άρθρα 375 παρ. 7 και 350 παρ. 3 αντίστοιχα του Ν. 4412/2016.  

CPV 79952000‐2: Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ – 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

 

18/03/2022, Ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μ.μ σε κλειστό σφραγισμένο 

φάκελο όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία 

γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου, ο τίτλος της 

παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα.  

Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή (διαβιβαστικό) στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος. 

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το 

πρωτόκολλο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε 

μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε 

κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί πριν ή κατά 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00 μ.μ. 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο 

φάκελο της θα πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:  

1. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. 

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  
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4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την 

ημερομηνία υποβολής/αποδοχής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

5. Βεβαίωση εγγραφής του προσφέροντος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 

που να έχει εκδοθεί το αργότερο 30 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς. 

6. Έναν φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» με Συμπληρωμένο 

Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. 

 

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της 

ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον 

προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να 

απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, 

η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί. 

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα ελέγξει την προσφορά (δικαιολογητικά και οικονομική 

προσφορά) με βάση τα αναφερόμενα ανωτέρω.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή  ζητά 

από τον προσφέροντα, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 

υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλει, να συμπληρώσει, να αποσαφηνίσει ή να 

ολοκληρώσει τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής 

πρόσκλησης. 

ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ,  Αθήνα, 11143, Ελλάδα 

213 1314690 

tm-promitheion@inedivim.gr  

 

 

mailto:m-promitheion@inedivim.gr
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                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

 

 

                                                                                                                            ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

www.inedivim.gr/ και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr.  

https://www.pospief.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Παράρτημα Ι -  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 

1 

Ημερίδες με 

δυνατότητα 

live 

streaming 

 

Αριθμός/τμχ 

 

6 

 

 

 

 

  

 

 

Επισημάνσεις:  

 Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση του 

Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κ.λπ.) και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχολεί.  

 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται.  

 

Τόπος/Ημερομηνία (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή και Σφραγίδα προσφέροντα) 
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