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«Υπηρεσία Φύλαξης (security)
Εγκαταστάσεων του Δήμου Ορχομενού
(Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων ) έτους 2018»
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: 86.899,20 με ΦΠΑ 24%
Αρ. Μελέτης: 31 /2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστά-

σεων του Δήμου Ορχομενού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .
Η διαδικασία της ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη των προς φύλαξη εγκαταστάσεων είναι 86.899,20
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Συγκριμένα ο χώρος φύλαξης αφορά :
Φύλαξη (security) Εγκαταστάσεων του Δήμου Ορχομενού (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων ) στην
Δ.Κ. Ορχομενού στη θέση Συνοικισμός για το έτους 2018 σε 24ωρη βάση .
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον υπό σύνταξη προϋπολογισμό εξόδων του οικ . έτους
2018 στους Κ.Α. 02.25.6278.0001 και Κ.Α. 02.25.8224.0023 (ΦΠΑ 24%) για 12 μήνες συνολικά .
Για την προστασία της περιουσίας του Δήμου είναι απαραίτητη η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων.
Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης σε εξωτερικούς συνεργάτες , φυσικά ή νομικά πρόσωπα , κρίνεται αναγκαία διότι ο Δήμος δεν έχει προσωπικό το οποίο να μπορεί να καλύψει τις
ανάγκες αυτής της εξειδικευμένης υπηρεσίας (Η υπ. Αριθ. 11380/16-10-2-17

Βεβαίωση

του

τμήματος « Ανθρώπινου Δυναμικού» του Δήμου Ορχομενού) .
Η χρηματοδότηση της δαπάνης αυτής θα γίνει από πόρους του Δήμου Ορχομενού.
Οι οικονομικοί φορείς παροχής υπηρεσιών φύλαξης πρέπει με ποινή αποκλεισμού να εξειδικεύουν , εκτός των άλλων , σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους (Ν. 3863/2010 , άρθρο 68
παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013) τα εξής :
Α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
Β) Τις ημέρες και ώρες εργασίας.
Γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι .
Δ) Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζόμενων.
Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά .
Ακόμα στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζεται εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών τους , των αναλωσίμων , του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως , υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
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