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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Αλ. Ντελή
213 – 130.80.29
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n.piatidou@yme.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 16438/1467

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Υπηρεσίες Αρχικού Καθαρισμού από Εξειδικευμένο Συνεργείο στο κτίριο επί της Λ.
Κηφισίας 37-39 στο Δήμο Αμαρουσίου.
ΣΧΕΤ: Το υπ. αριθμ. οικ.118/01.02.2018 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα
προβεί σε σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών
αρχικού καθαρισμού (μετά από την αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών) του κτιρίου επί της Λ.
Κηφισίας 37 - 39 στο Δήμο Αμαρουσίου, από εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού, ενόψει της
μετεγκατάστασης Υπηρεσιών του Υπ.Υ.Με., σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:
Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Υπηρεσιών

Αρχικός Καθαρισμός (μετά από αποπεράτωση οικοδομικών
εργασιών)
Συγκεκριμένα:
1. Καθαρισμός δαπέδων με χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων
στον 4ο όροφο επιφάνειας 1.800 τ.μ. & στον 6ο όροφο
επιφάνειας 1.200 τ.μ..
2. Καθαρισμός όλων των εσωτερικών κάθετων επιφανειών.
3. Καθαρισμός όλων των εσωτερικών και των προσβάσιμων
εξωτερικών υαλοπινάκων ημικυκλίου του 6ου ορόφου,
συμπεριλαμβάνοντας γυάλινα εσωτερικά διαχωριστικά
και γυάλινες πόρτες του 4ου και 6ου ορόφου.
4. Καθαρισμός όλων των εσωτερικών αλουμινίων/ κουφωμάτων
του 4ου και 6ου ορόφου.
5. Καθαρισμός όλων των τουαλετών του 4ου & 6ου ορόφου.
6. Καθαρισμός των κουζινών του 4ου & 6ου ορόφου.

18REQ002737126
2018-03-01
7. Καθαρισμός του δαπέδου του

διαδρόμου του 1ου ορόφου
κεντρικής εισόδου επί της Λ. Κηφισίας, επιφάνειας 300 τ.μ..

8. Καθαρισμός του δαπέδου σε συγκεκριμένο χώρο του ισογείου
(είσοδος Δημοκρίτου) 200 τ.μ., σκούπισμα και σφουγγάρισμα
στον κεντρικό διάδρομο 300 τ.μ., σκούπισμα στον υπαίθριο
χώρο 75 τ.μ. όμορα του κλειστού χώρου των 200 τ.μ..
9. Πλύσιμο με εξειδικευμένο πιεστικό μηχάνημα στην πίσω
πλευρά του κτιρίου (είσοδος Δημοκρίτου) ύψους 6 μέτρων και
πλάτους 10 μέτρων, καθώς και καθάρισμα και πλύσιμο
δαπέδων στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο εισόδου
Δημοκρίτου.
10. Καθαρισμός των 4 ανελκυστήρων του κτιρίου.
11. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δυο κλιμακοστασίων
εκατέρωθεν των κυλιόμενων κλιμάκων, συμπεριλαμβάνοντας
και καθαρισμό της κουπαστής και σκούπισμα εσωτερικού
κλιμακοστασίου (Λ. Κηφισίας και Αγησιλάου).
12. Καθαρισμός των κυλιόμενων κλιμάκων του κτιρίου.
13. Καθαρισμός όλων των σιδερένιων υποστυλωμάτων στον 4ο
όροφο, 6ο όροφο και στο ισόγειο και καθαρισμός των όμορων
στις κυλιόμενες κλίμακες υποστυλωμάτων.
14. Ξαράχνιασμα όπου χρειάζεται.
15. Πλύσιμο με πιεστικό μηχάνημα της εξωτερικής μεταλλικής
σκάλας (οδός Αγησιλάου) από τον 6ο όροφο μέχρι τα
υπόγεια.
Όλα τα υλικά και μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση της
σύμβασης, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Συνολικός Προϋπολογισμός
Χωρίς ΦΠΑ

4.150,00€

Φ.Π.Α. 24%

996,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

5.146,00€

Κωδικός CPV

90911000-6 (Υπηρεσίες Καθαρισμού κατοικιών, κτιρίων και
υαλοπινάκων)

Χρηματοδότηση

ΠΔΕ, ΕΕ 2014ΣΕ57100008, ΣΑΕ 571

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Χρόνος Υλοποίησης:

Εντός τεσσάρων (4) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης

Δικαιολογητικά για την
ανάθεση και την εξόφληση

1.
2.

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου,
σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147)

Κρατήσεις
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1. Φόρος εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού του
τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’
167), όπως ισχύει.
2. 0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της
Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και
εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου,
σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204),
3. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της
Ε.Α.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και
εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’
969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και
θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με.
(Αναστάσεως 2, Παπάγου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
07:00 έως 14:30.

Καταληκτική Ημερομηνία

Δευτέρα 05/03/2018

Δημοσιότητα

α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr
β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

Το παρόν κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, προκειμένου να προβεί στην έκδοση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, με την επισήμανση ότι για το
τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο
της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cpv.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΜΑΚΡΗ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Δ΄
ιδίου Υπουργείου, για την έκδοση της
σχετικής απόφασης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Χρονολογικό Αρχείο
Τμήμα Α
Αλ. Ντελή

