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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

          

Διεύθυνση

Τμήμα
Πληροφορίες
Ταχ. Διεύθυνση
Τηλέφωνο
FAX
E-mail

:
:
:
:
:
:
:
:

Οικονομικής Οργάνωσης & 
Υποστήριξης
Προμηθειών
Α. Παναγοπούλου
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 24 & 
Υπάτης 1
2613- 600 638
2613 600 545
a.g.panagopoulou@dypede.gr

                            ΠΡΟΣ

           ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα : Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για υπηρεσίες καθαριότητας στα ΚΥ και ΠΙ 
αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ

Η 6η ΥΠΕ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως αποστείλει οικονομική προσφορά για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία αρμοδιότητας 6ης Υ.Πε. για 
τους μήνες Φεβρουάριο-Απρίλιο 2021 με δικαίωμα παράτασης 2 μηνών, σύμφωνα με τον 
επισυναπτόμενο αναλυτικό πίνακα.

Η προσφορά σας, η οποία μπορεί να αφορά και μέρος των ΚΥ/ΠΙ, θα πρέπει να περιλαμβάνει  τα 
αναλώσιμα υλικά και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για τις υπηρεσίες καθαριότητας και να 
συνοδεύεται από πίνακα ανάλυσης οικονομικής προσφοράς (του άρθρου 68 του Ν 3863/2010 όπως 
τροποποιήθηκε για ισχύει) ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικά για κάθε  ΚΥ/ΠΙ. Επιπλέον, θα 
πρέπει να κατατεθεί ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σας, ενώπιον 
συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος σας πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 

Η προσφορά θα δίδεται ανά ΚΥ και ΠΙ και θα αφορά τη μηνιαία δαπάνη των υπηρεσιών, του 
εξοπλισμού και των αναλωσίμων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σας επισημαίνουμε ότι σε τυχόν σύναψη  σύμβασης πρέπει να λάβετε υπόψη ότι:

1. Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης κάποιο από τα ΚΥ/ΠΙ  σταματήσουν τη λειτουργία τους 
δεν θα τιμολογούνται

2. Θα απαιτηθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για συμβάσεις άνω των 20.000€
3. Η σύμβαση θα διακοπεί αυτόματα και αζημίως για την 6η ΥΠΕ αν υπογραφούν ατομικές 

συμβάσεις εργασίας.
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Η προθεσμία για την υποβολή της οικονομικής σας προσφοράς είναι μέχρι την Πέμπτη, 21 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που επικρατούν, η οικονομική σας προσφορά δύναται  να 
υποβληθεί είτε σε σφραγισμένο φάκελο είτε ηλεκτρονικά στο mail: 
a.g.panagopoulou@dypede.gr

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
   
  

                                                                

                                                                          ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ
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