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ΠΡΩΣΟΓΔΝΔ ΑΙΣ ΗΜΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ
ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

Ανάθεζη παποσήρ ςπηπεζιών καθαπιζμού ηνπ επί ηεο νδνχ Καζηαιίαο 28 & Λεσθ.
Καξακαλιή ζηε Λάξηζα ρψξνπ γξαθείσλ, ζηνλ νπνίν ζηεγάδεηαη ε Δηδηθή Τπεξεζία
Γεκνζίσλ Έξγσλ Θεζζαιίαο (Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα
(12) κελψλ, δαπάλεο πξν Φ.Π.Α. 3.600,00 €.

Η Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θαζαξηζκνχ ηνπ επί ηεο νδνχ Καζηαιίαο 28 &
Λεσθ. Καξακαλιή ζηε Λάξηζα ρψξνπ γξαθείσλ 1νπ νξφθνπ -επηθάλεηαο 300,00 η.κ.- ζηνλ νπνίν
ζηεγάδεηαη, ζα πξνβεί ζε αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, δηάξθεηαο δψδεθα (12)
κελψλ, αξρήο γελνκέλεο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε ηα αθφινπζα πιεξνθνξηαθά
ζηνηρεία:
ΦΟΡΔΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ & ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ
(ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ
ΘΔΑΛΙΑ)

ΚΟΣΟ ΥΧΡΙ Φ.Π.Α.

3.600,00 €

Φ.Π.Α.

24%

ΝΟΜΙΜΑ

Δπξψ (€)

Α.Φ.Μ.

090310533

ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Ή ΤΠΗΡΔΙΑ

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ
ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΔΤΓΔ ΘΔΑΛΙΑ, ΔΠΙ ΣΗ
ΟΓΟΤ ΚΑΣΑΛΙΑ 28 & ΛΔΧΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ,
ΛΑΡΙΑ

CPV

90919200-4

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

Πηζηψζεηο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ΔΔ
2015Δ07120000

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ

ΜΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ
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Χο εθ ηνχηνπ, ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο, κε δηάξθεηα
δψδεθα (12) κελψλ αξρήο γελνκέλεο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο , πξνυπνινγηζκνχ ηπιών
σιλιάδων εξακοζίων εςπώ (3.600,00€) σωπίρ Φ.Π.Α. ή ηεζζάπων σιλιάδων ηεηπακοζίων
εξήνηα ηεζζάπων εςπώ (4.464,00€) με Φ.Π.Α. 24%, ν νπνίνο ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο
ηνπ Δ.Δ. 2015Δ07120000 ηεο ΑΔ 071/2 ή φπνηνπ άιινπ αληηθαηαζηήζεη απηφ λφκηκα.
Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ απφ Σξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη ε αλάζεζε παξνρήο
ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο
Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ θαη ηνπ αλαδφρνπ.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ζθξαγηζκέλε
πξνζθνξά ζηελ Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Καζηαιίαο 28 & Λεσθ. Καξακαλιή, 414 48 Λάξηζα ή
λα ηελ θαηαζέζνπλ απηνπξνζψπσο ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο, ζηνλ 1ν φξνθν κέρξη ηηο
09.03.2018 και ώπα 14.00.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, νη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζεσξνχληαη
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Οη ππνςήθηνη θέξνπλ επζχλε γηα ηελ θαζπζηέξεζε
πξνζθφκηζεο ηεο πξνζθνξάο γηα νηνλδήπνηε ιφγν.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζην ηειέθσλν
2410231079.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
ηεο Δ.Τ.Γ.Δ.ΘΔΑΛΙΑ γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ηνπ θηεξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη επί
ηεο νδνχ Καζηαιίαο 28 & Λεσθ. Καξακαλιή ζηε Λάξηζα, πξνυπνινγηζκνχ 4.464,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%.

1. ΔΡΓΟΓΟΣΗ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ
(ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΘΔΑΛΙΑ)

2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Καζαξηζκφο θηεξίνπ γξαθείσλ ηεο Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Καζηαιίαο
28 & Λεσθ. Καξακαλιή ζηε Λάξηζα, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 300 η.κ. ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ
θηεξίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Αλαιπηηθά :
Α. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΠΡΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ
Οη ρψξνη πξνο θαζαξηζκφ βξίζθνληαη ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ θηεξίνπ επί ηεο νδνχ
Καζηαιίαο 28 & Λεσθ. Καξακαλιή ζηε Λάξηζα θαη απνηεινχληαη απφ ρψξνπο γξαθείσλ
θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο(W.C., θνπδίλεο).
Β. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη απαξαίηεηα κε ηελ παξαθάησ
πεξηνδηθφηεηα :
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Β.1. Καθημεπινά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
παξαθάησ εξγαζίεο :

ηεο εβδνκάδαο

(Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή) νη

 θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα κε θαηάιιεια πιηθά θαζαξηζκνχ ησλ γξαθείσλ θαη
ηνπ ρψξνπ εηζφδνπ ηεο ππεξεζίαο (πιαηχζθαιν 1νπ νξφθνπ) κε ηδηαίηεξε πξνζνρή
ζε νξηζκέλα επαίζζεηα ζεκεία φπσο πίζσ απφ ηηο πφξηεο, θάησ απφ ηα γξαθεία
θ.ιπ.
 Ξεζθφληζκα θαη θαζαξηζκφο κε απνξξνθεηηθφ χθαζκα ζε δηάιπκα νπδέηεξνπ
θαζαξηζηηθνχ πγξνχ, ησλ πιατλψλ επηθαλεηψλ ησλ γξαθείσλ θαη φισλ ησλ
εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, ξαθηψλ (βηβιηνζεθψλ, ληνπιαπηψλ, πηλάθσλ, θιπ.) πνπ
βξίζθνληαη ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ζηα γξαθεία, θαζψο θαη ηα πεξβάδηα ησλ
παξαζχξσλ.
 Ξεζθφληζκα επίπισλ, γξαθείσλ πάληα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή σο πξνο ηα
αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο επηθάλεηεο.
 Καζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ησλ γξαθείσλ θαη ησλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ κε
εηδηθή πεηζέηα κε κηθξνΐλεο θαη νπδέηεξν θαζαξηζηηθφ πγξφ.
 Καζαξηζκφο -εμσηεξηθά- ησλ εθηππσηψλ, ηειενκνηνηππηθνχ κεραλήκαηνο θαη
θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο (εθηφο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) κε ην αληίζηνηρν
πγξφ πνπ θαζαξίδνληαη ηα ηδάκηα.
 ηηο ηνπαιέηεο : πιχζηκν ιεθαλψλ, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, κε απνιπκαληηθφ πγξφ
θαη ηνπνζέηεζε απνιπκαληηθνχ πγξνχ ζην εζσηεξηθφ, θαζαξηζκφο ληπηήξσλ θαη
βξπζψλ, ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ κε λεξφ θαη απνιπκαληηθφ πγξφ,
αιιαγή πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζηα θαιαζάθηα απνξξηκκάησλ.
 Σνπνζέηεζε ραξηηνχ πγείαο, θαη γέκηζκα ζαπνπλνζεθψλ θαη ζεθψλ ρεηξνπεηζεηψλ
κε πιηθά πνπ ζα πξνκεζεχεη ν αλάδνρνο (εθηφο απφ ην ραξηί πγείαο θαη ην ζαπνχλη
πιχζεο ρεξηψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ ππεξεζία).
 ηηο θνπδίλεο: ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ θαη παξαπιεχξσλ ρψξσλ
ησλ W.C. θαη αιιαγή πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζηα θαιάζηα απνξξηκκάησλ, πιχζηκν
ησλ ζθεπψλ (πνηήξηα, θιηηδάληα, θνπηάιηα, θαθεηηέξεο θ.ιπ.), θαζαξηζκφο θαη
απνιχκαλζε πάγθνπ θαη λεξνρχηε.
 Άδεηαζκα ησλ θαιαζηψλ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζαθνπιψλ.
 Πιχζηκν ησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ.
 Μεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζε θάδνπο απνθνκηδήο ηνπ Γήκνπ.
Β.2. Ανά μήνα νη παξαθάησ εξγαζίεο :
 Πιχζηκν θαη θαζάξηζκα ηδακηψλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, εζσηεξηθψλ πξεβαδηψλ
θαη αινπκίλησλ θνπθσκάησλ.
 θνχπηζκα θαη πιχζηκν εμσηεξηθψλ βεξαληψλ (δάπεδα - ηνηρψκαηα-πξεβάδηα
θιπ.).
 Καζάξηζκα πνξηψλ (θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο) ηεο εηζφδνπ, ησλ γξαθείσλ θ.ιπ.
 Γεληθφ θαζάξηζκα θαη πιχζηκν πιαθηδίσλ ηνίρνπ φισλ ησλ WC θαη απνιχκαλζε
ρψξσλ WC.
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Β.3. Ανά ηπείρ μήνερ νη παξαθάησ εξγαζίεο :
 Ξεζθφληζκα ηνίρσλ θαη ηαβαληψλ.
 Καζάξηζκα φισλ ησλ επίπισλ κε πθαζκάηηλε επέλδπζε.
Γ. ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ελεξγείηαη απφ ηηο 15.00κ.κ. κέρξη 18.00κ.κ.
Γ. ΜΔΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη :
 Απνξξνθεηηθά παληά δηαθφξσλ ρξσκάησλ (θίηξηλν, ξνδ, γαιάδην) ηχπνπ vetex
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά παληά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ γξαθείσλ
θαη ησλ ληνπιαπψλ, δηαθνξεηηθά παληά γηα ηνπο ληπηήξεο θαη δηαθνξεηηθά παληά γηα ηηο
ιεθάλεο ησλ ηνπαιεηψλ.
 θνπγγαξάθηα θαζαξηζκνχ αληίζηνηρσλ ρξσκάησλ θαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (καιαθφ,
κέηξην, ζθιεξφ)
 θνπγγαξίζηξεο θαη αληίζηνηρα θνληάξηα.
 άξσζξα μεξνχ θαζαξηζκνχ θαη αληίζηνηρα θνληάξηα
 Φαξάζηα
 Ταινθαζαξηζηήξεο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ κε ηα εμαξηήκαηά ηνπο
 Φεθαζηήξεο
 Γάληηα νηθηαθνχ ηχπνπ δηαθφξσλ ρξσκάησλ
 Απνξξππαληηθφ δαπέδσλ, ηδακηψλ, απνξξππαληηθφ θαη απνιπκαληηθφ εηδψλ πγηεηλήο,
ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ κεγάιεο θαη κηθξέο νη νπνίεο θέξνπλ ηαηλίεο πεξίδεζεο.
 Ηιεθηξηθή ζθνχπα
Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο θαη ηα απαηηνχκελα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη
απνιχκαλζεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα – παξαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο
ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, λνκίκσο θπθινθνξνχληαη ζηελ Διιάδα. Η θαζαξηφηεηα
ησλ ηνπαιεηψλ WC ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ρξήζε θαηάιιεινπ θαξκαθεπηηθνχ
απνιπκαληηθνχ κε έγθξηζε ηνπ ΔΟΦ, ηχπνπ DETOL ή ηζνδχλακν, ελψ ζε φπνην άιιν ρψξν
ρξεηάδεηαη απνιπκαληηθφ φπσο π.ρ. ζθνπγγάξηζκα θνπδηλψλ απηφ ζα πξέπεη λα έρεη σο
ζπζηαηηθφ ην ριψξην, κε έγθξηζε ηνπ ΔΟΦ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ, ηα απνιπκαληηθά, ηα ζαπνχληα , ηα ραξηηά
πγείαο (ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ θχιισλ) θαη νη ραξηνπεηζέηεο λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ
πνηφηεηαο ISO, λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θαη λα θέξνπλ ζηε
ζπζθεπαζία ηνπο γξακκσηφ ή γξακκηθφ θψδηθα (barcode).
Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα
ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά πνπ
είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ
λα είλαη απξφζθνπηε. Δπίζεο, ε παξνρή πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα είλαη
ζπλερήο θαη πιήξεο ψζηε λα νινθιεξψλνληαη νη πξνζπκθσλεκέλεο απαηηνχκελεο
εξγαζίεο.
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Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, ηα εξγαιεία – κέζα θαζαξηζκνχ, ηα
κεραλήκαηα πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη νη ζάθνη απνξξηκκάησλ ζα βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.

3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Αλαιπηηθά :
3.1. Οη ηηκέο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζα δνζνχλ σο εμήο :
 Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΠΑ
 Πνζφ ΦΠΑ 24%
 Σειηθή ηηκή
ε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο ν ΦΠΑ, απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ
Τπεξεζία.
Η ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΠΑ ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. ε
πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηεο ηηκήο νινγξάθσο, ζα απνξξίπηνληαη. Δπίζεο, αλ δελ
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
3.2. Πξνζθνξά Δηαηξείαο γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ζηα γξαθεία ηεο
Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Καζηαιίαο 28 & Λεσθ. Καξακαλιή ζηε
Λάξηζα
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ

ΣΙΜΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΦΠΑ 24%
ΣΔΛΙΚΗ ΣΙΜΗ

ΣΙΜΔ ΟΛΟΓΡΑΦΧ

ΣΙΜΔ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ

3.600,00€
864,00€
4.464,00€

3.3. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε επξψ.
3.4. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, ελψ ζε ελδερφκελε απμνκείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
έηνπο δελ επεξεάδεη ην ζπλνιηθφ ηίκεκα.
3.5. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ επηηξέπεηαη αξλεηηθή έθπησζε.
3.6. Η Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη
αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ.
3.7. ΚΡΑΣΗΔΙ
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη ν αλάδνρνο αλέξρνληαη ζε 8% παξαθξάηεζε
θφξνπ παξνρήο ππεξεζηψλ επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ θαη 0,06% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ
ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.
Σν πνζφ ηεο θξάηεζεο ππέξ ηεο αξρήο ζα παξαθξαηεζεί θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ζην
φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ζα
θαηαηεζεί ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ (άξζξν 4 παξ.3 ηνπ Ν.4013/2011).
3.8. ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ηελ πξνζθνξά ν αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθέξεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ
Ν.3863/2010(ΦΔΚ 115/Α/15-7-2010) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ
Ν.41442013(ΦΔΚ 88/Α18-4-2013):
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α) ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ ζην έξγν
β)

ηηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο

γ)

ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη

δ)

ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ πνπ αθνξά ζηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο
απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ

ε)

ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά

ζη) ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν
Οη εηαηξείεο Παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα εμεηδηθεχζνπλ ζε ρσξηζηφ
θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ ζηνηρεία.
ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαισζίκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ
λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα
επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία
ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη.
Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 3.8 ή δελ
είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηνπο
θαζαξηζηέο/θαζαξίζηξηεο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

4. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Η πξνζθνξά θάζε ππνςήθηνπ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο θαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,
ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο :
Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα.
Ο παξαιήπηεο Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ.
Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο πξφζθιεζεο.
Σα ζηνηρεία κε ηελ πιήξε επσλπκία ηνπ απνζηνιέα (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο
ηειεθψλνπ, αξηζκφο FAX, Α.Φ.Μ., Γ.Ο.Τ)
Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. Πξνζθνξά κε δηνξζψζεηο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ
αζαθή, απνξξίπηεηαη.
Η Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ κπνξεί επίζεο λα απνθιείζεη απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ηηο
ππνςήθηεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ιφγσ δηάπξαμεο ζνβαξνχ
επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο φπσο λνείηαη ζην άξζξν 22 παξ.2 εηδ.γ ηνπ Ν. 4144/2013.
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΤΠΗΡΔΙΑ

ΣΙΜΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΦΠΑ 24%
ΣΔΛΙΚΗ ΣΙΜΗ

ΣΙΜΔ ΟΛΟΓΡΑΦΧ

ΣΙΜΔ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ

3.600,00€
864,00€
4.464,00€

5. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο Αλάδνρνο:
 Τπνρξενχηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο
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πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ αλσηέξσ φξσλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην
δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε (άξζξν 68 ηνπ Ν.3863/2010 φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/2013).
 Τπνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηηο λφκηκεο άδεηεο, ξεπφ θιπ θαη λα θαιχπηεη ηα
θελά απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ
ππνρξεψζεσλ έλαληη Γεκνζίνπ.
 Τπνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο, λα ηεξήζεη
εκπηζηεπηηθφηεηα θαη λα κελ γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην έγγξαθα ή
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο, ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη
νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έξγν πνπ ζα εθηειέζεη, ρσξίο
ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
 Τπνρξενχηαη θαζεκεξηλά λα θξνληίδεη λα αζθαιίδεη ηα γξαθεία κεηά ην πέξαο ησλ
πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ.
 Τπνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζε θάζε ηξίην.
 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί
ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε
ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ.
 Τπνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ εηδηθεπκέλν, πγηέο, άςνγν απφ πιεπξάο
ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζην πξνζσπηθφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη απέλαληη ζε ηξίηνπο.
 Τπνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ζε θάζε κέινο ηνπ απαζρνινχκελνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ φηη : α) νπδεκία εμάξηεζε εξγαζηαθή ή άιιε λφκηκε ζρέζε έρεη κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή ή ην Διιεληθφ Γεκφζην, β) έλαληη απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ππέρεη
απηφο φιεο ηηο εθ ηνπ λφκνπ θαη ηεο ζχκβαζεο πνηληθέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο.
Δπηπιένλ, λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα
είλαη ν απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ
ελδερνκέλσο ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη
θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε γηα θάζε αμίσζε εθ κέξνπο νηνπδήπνηε κηζζσηνχ ηνπ
αλαδφρνπ θαη θάζε ππνρξέσζή ηεο εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο θαηά κήλα
ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ.
 Τπνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ
ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ’ απηφλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Δξγαζηψλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δπηπξνζζέησο, νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ηεο πιεκκεινχο εξγαζίαο.
 Τπνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν πνπ ζα
ηνπ παξαρσξεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηε θχιαμε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πιηθψλ
ηνπ.
 Δγγπάηαη φηη νη παξερφκελεο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη κε πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ζα είλαη
ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ιφγσ πιεκκεινχο θαζαξηφηεηαο
ησλ ρψξσλ.

6. ΠΛΗΡΩΜΗ
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Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100%
ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ, κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ, ή φπνηα άιιε αληηθαηαζηήζεη
απηή λφκηκα, θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.

7.
8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Η Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ πιελ
Φ.Π.Α., ηειψλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε
νπνηνλδήπνηε ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ.
 ε πεξίπησζε κεηαζηέγαζεο ή θαηάξγεζεο ηεο Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ ε ζχκβαζε ιχλεηαη
απηνδίθαηα ρσξίο θακία απαίηεζε απφ ηνλ αλάδνρν.
 ε πεξίπησζε κεηνλνκαζίαο ή ζπγρψλεπζεο ηεο Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ κε άιιε δεκφζηα
ππεξεζία θαη ζπλέρηζεο ηεο ζηέγαζήο ηεο ζηνλ ίδην ρψξν, ε ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη.
 Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί δηθαίσκα θαη επηθπιάζζεηαη λα ιχζεη πξφσξα θαη αδεκίσο ηε
ζχκβαζε ησλ σο άλσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, χζηεξα απφ πξνεγνχκελε αλαγγειία πξν
δχν (2) εκεξψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ζπλαθζνχλ αηνκηθέο
ζπκβάζεηο έξγνπ ή εξγαζίαο κίζζσζεο έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, κέρξη ηηο 31.12.2017,
κε θπζηθά πξφζσπα πνπ εξγάδνληαλ ή εξγάδνληαη απηνπξνζψπσο, ρσξίο λα απαζρνινχλ
πξνζσπηθφ, ζηνλ θαζαξηζκφ ή ηε θχιαμε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη
επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ απηνχ, βάζεη νπνηαζδήπνηε έλλνκεο ζρέζεο ή ζχκβαζεο,
ζπλαθζείζαο είηε απεπζείαο κε ην Τπνπξγείν θαη ηνπο θνξείο απηνχο είηε κε ηξίηα θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα.
 ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο
παξαιαβήο εξγαζηψλ επί πιεκκειεηψλ θαη παξαιείςεψλ ηνπ, ε Πξντζηακέλε ηεο Δ.Τ.Γ.Δ.
ΘΔΑΛΙΑ ηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο.

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. ΦΓ/ΠΘ
2. Υξνλ. Αξρείν

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ
Δ.Τ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ

ΙΟΤΛΙΑ ΚΑΡΤΑ - ΚΟΤΣΡΟΜΑΝΟΤ
ΠΔ Μησανικών με Α΄β
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