Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών
………………….στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ.
Επωνυμία
Διαγωνιζόμενου:
α/α

Ανάλυση

Ποσό σε €
Κόστος Μισθοδοσίας – ΕΤΗΣΙΟ

1.

α)
Προϋπολογιζόμενο
ποσό που αφορά
τις πάσης φύσεως
νόμιμες αποδοχές
των εργαζομένων.
β)
Ασφαλιστικές
εισφορές με βάση
τα
προϋπολογισθέντα
ποσά.
ΛΟΙΠΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΗ (Ονοματίστε κατά περίπτωση)

2.

α) λοιπές δαπάνες
(π.χ. ΚΤΕΟ, ΔΙΟΔΙΑ,
ΚΑΥΣΙΜΑ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ κ.α.)
β)
…

3.

4.
5.

6.

….
Εύλογο διοικητικό
κόστος ( κόστη
έκδοσης εγγυητικών
επιστολών, φόρμες
εργασίας κ.α)
προσωπικού κ.α. )
Εργολαβικό κέρδος
Κόστος νόμιμων
υπέρ δημοσίου και
τρίτων κρατήσεων
Σύνολο
Αριθμός
απασχολούμενων
ατόμων
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7.

Ημέρες και ώρες
εργασίας

8.

Συλλογική σύμβαση
εργασίας στην οποία
τυχόν υπάγονται οι
εργαζόμενοι

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΜΟΙΒΗ:

Ημερομηνία:

Για τον Διαγωνιζόμενο
Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή – Σφραγίδα

* Οι υποψήφιοι σε ξεχωριστό πίνακα θα πρέπει να παρουσιάσουν , βάσει του Ν.
3863/2010, άρθρο 68 («Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών») όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88/τ.Α/18-4-2013), σε
χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς τα κάτωθι στοιχεία:
1) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
2) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
3) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι (την οποία
θα υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο σύστημα και θα προσκομίσουν σε αντίγραφο)
4) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
αυτών των εργαζομένων. (Το εργατικό κόστος θα είναι σύμφωνα και με τις ώρες και το
προσωπικό που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Το εργατικό κόστος θα πρέπει να
υπολογισθεί στη βάση του συμβατικού ημερομισθίου που προβλέπεται από την οικεία
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), τις ανάλογες προσαυξήσεις τους (οι
οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την
οικεία Κ.Σ.Σ.Ε.), τα επιδόματα κ.λπ. )
5) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά των
αποδοχών.
6) Το Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους.
7) Το κόστος των αναλωσίμων.
8) Το εργολαβικό τους κέρδος και
9) Τις νόμιμες, υπέρ Δημοσίου και τρίτων, κρατήσεις.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ &
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΡΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: οι
διαγωνιζόμενοι θα αναλύουν ξεχωριστά πώς προκύπτει το ποσό των μηνιαίων αποδοχών
ανά εργαζόμενο στη κάθε βάρδια απασχόλησης, αναφέροντας αναλυτικά τις αποδοχές

(ωρομίσθιο, προσαυξήσεις επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας και αντικατάσταση
αδείας) καθώς και τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το
εργατικό κόστος της οικονομικής προσφοράς τους.)
Η ΚΑΘ Α.Ε. ως Αναθέτουσα Αρχή, ορίζει ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι αυτός
που υποχρεούται να περιλάβει στην προσφορά του ένα εύλογο ποσοστό διοικητικού
κόστους, αναλωσίμων καθώς και εργολαβικού κέρδους – επί ποινή απορρίψεως - δεν
μπορεί να συνυπολογίσει ποσοστό μηδενικό. Σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή
Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή,
οφείλει να καλέσει εγγράφως τον διαγωνιζόμενο να αιτιολογήσει το ασυνήθιστα χαμηλό
της προσφοράς του, και αν κρίνει, εν όψει των υποβληθεισών εξηγήσεων και υπό τις
συγκεκριμένες συνθήκες της διενεργούμενης διαδικασίας, ότι οι εξηγήσεις αυτές είναι
ανεπαρκείς, να την απορρίψει ως απαράδεκτη. (ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2016 ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)
Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής
σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Στην περίπτωση, όπου το
καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχει μεταβληθεί, θα πρέπει να
επισυναφθούν τα ισοδύναμα έγγραφα.

