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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ: Εργασίες καθαριότητας στις Νομαρχιακές μονάδες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας,
Σερρών, Πιερίας και Χαλκιδικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας Θράκης »
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) έχοντας υπ’ όψιν:
1. τις διατάξεις του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄, άρθρα 13-29), όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. την ΚΥΑ υπ’ αρ. 58192/1999 ΦΕΚ (61/Β/2000) «Κανονισμός Προμηθειών
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»
3. την ΚΥΑ υπ’ αρ. 58193/1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής
Διαχείρισης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»
4. 4.το υπ’ αρ. 118/2007 Π. Δ. (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου»
5. την με αρ. 1123/165360 (ΦΕΚ 848/31-12-2014) Υπουργική Απόφαση, με την
οποία
ορίζονται τα μέλη Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
6. 6.την υπ’ αρ. 132537/21-4-11(ΦΕΚ 684Β/Β/28-4-2011) Υπουργική Απόφαση,
περί έγκρισης του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης & Λειτουργίας των
Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
7. την υπ’ αρ. 14758/27-01-2015 δέσμευση πίστωσης με αρ. ανάληψης 83 ΑΔΑ
6ΨΒ946ΨΧΞΧ-3Η2.
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους για υποβολή προσφορών για την καθαριότητα των γραφείων
των Νομαρχιακών Μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας Θράκης και
συγκεκριμένα θα δεχτεί προσφορές για:
 Εργασίες καθαριότητας των γραφείων της Νομαρχιακής Μονάδας Ημαθίας, επί
της οδού Παυσανίου Β΄ κτίριο (γραφείο 3, 1ος όροφος) στην Βέροια, συνολικής
επιφάνειας περίπου 80,00 τετραγωνικών μέτρων, από 01-02-2015 έως 31-122015, προϋπολογισμού μέχρι (1.540,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α μία φορά
την εβδομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση.
 Εργασίες καθαριότητας των γραφείων της Νομαρχιακής Μονάδας Κιλκίς, επί της
οδού Γεωρ. Μακεδονομάχου & Αργυρίου 12, στο Κιλκίς, συνολικής επιφάνειας
περίπου 90,00 τετραγωνικών μέτρων, από 01-02-2015 έως 31-12-2015,
προϋπολογισμού μέχρι (1.540,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α μία φορά την
εβδομάδα
σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση.
 Εργασίες καθαριότητας των γραφείων της Νομαρχιακής Μονάδας Πέλλας, επί της
οδού Γκόνου 1, στα Γιαννιτσά, συνολικής επιφάνειας περίπου 100,00 τετραγωνικών
μέτρων, από 01-02-2015 έως 31-12-2015, προϋπολογισμού μέχρι (1.540,00 €)
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., μία φορά την εβδομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα
που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
 Εργασίες καθαριότητας των της Νομαρχιακής Μονάδα Σερρών με έδρα τις Σέρρες
επί της οδού Ευζώνων αρ. 17 συνολικής επιφάνειας 384,00 τετραγωνικών μέτρων
(ημιώροφο 130 τ.μ. και όροφο 254,80 τ.μ.) για το χρονικό διάστημα από 01-02-2015
έως 31-12-2015 προϋπολογισμού μέχρι 2.090,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δύο
φορές την εβδομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση.
 Εργασίες καθαριότητας των γραφείων της Νομαρχιακής Μονάδας Πιερίας, επί της
οδού Εθ. Σταδίου 1, στην Κατερίνη, συνολικής επιφάνειας περίπου 80,00
τετραγωνικών μέτρων από 01-02-2015 έως 31-12-2015, προϋπολογισμού μέχρι
(1.540,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., μία φορά την εβδομάδα σύμφωνα με το
πρόγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
 Εργασίες καθαριότητας των γραφείων της Νομαρχιακής Μονάδας Χαλκιδικής, στο
κτίριο επί της οδού Ασκληπιού 39 στον Πολύγυρο, συνολικής επιφάνειας περίπου
90,00 τετραγωνικών μέτρων (ισόγειο),από 01-02-2015 έως 31-12-2015,
προϋπολογισμού μέχρι (1.540,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., μία φορά την
εβδομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση,
Εφ’ όσον επιθυμείτε να υποβάλετε προσφορά , αυτή πρέπει να κατατεθεί στην
αντίστοιχη Περιφερειακή η Νομαρχιακή Μονάδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στις διευθύνσεις
που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, το αργότερο μέχρι τις 03-02-2015 ημέρα
Τρίτη και ώρα 11 :00 π.μ.
Η προσφορά θα υποβάλλεται χωριστά για την κάθε υπηρεσία και η απόφαση
κατακύρωσης θα γίνει στον μειοδότη για την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά. Η πληρωμή
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Ν.3863/2010 άρθρο 68 καθώς και με
την τροποποίηση αυτού( αρ.22 του Ν. 4144/2013) και να αναφέρουν τα εξής:
 Τον αριθμό των εργαζομένων
 Τις ημέρες κα τις ώρες απασχόλησης
 Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι (να
επισυνάπτεται αντίγραφο)
 Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων
 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
 Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο
Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν
δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση
έναντι του Αναδόχου, μόνον με σχετική προς αυτόν επιστολή.
Η παρούσα πρόσκληση και τα συνημμένα έγγραφα δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr).
Συνημμένα :

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

- Αναλυτικό Πρόγραμμα
-Πίνακας Διευθύνσεων
Κοινοποίηση:
- Π.Δ. Μακεδονίας Θράκης (Θεσσαλονίκη)
- Ν.Μ. Ημαθίας
-Ν.Μ. Κιλκίς
-Ν.Μ. Πέλλας
-Ν.Μ. Σερρών
-Ν.Μ. Πιερίας
-Ν.Μ. Χαλκιδικής

ΟΛΓΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Συντήρηση :
Α. Χώροι γραφείων


Αποκομιδή απορριμμάτων, αλλαγή πλαστικής σακούλας στο καλάθι των
αχρήστων



Άδειασμα και πλύσιμο σταχτοδοχείων



Καθαρισμός – ξεσκόνισμα γραφείων, επίπλων, αρχειοθηκών, κοινόχρηστων
μηχανών (φωτοτυπικά κλπ) και λοιπών συσκευών του γραφείου



Καθαρισμός βάσεων τραπεζιών, καθισμάτων



Ξεσκόνισμα κλιματιστικών, φυτών, γλαστρών, ζαρντινιέρων



Σκούπισμα – σφουγγάρισμα δαπέδων



Καθαρισμός μοκετών με ηλεκτρική μηχανή

Β. Χώροι τουαλετών


Καθαρισμός λεκάνη, καζανάκι, νιπτήρων, πλακιδίων, χειροπετσετοθηκών και
σαπουνοθηκών με απορρυπαντικό απολυμαντικό υγρό



Αλλαγή της πλαστικής σακούλας στο καλάθι των αχρήστων



Αλλαγή χαρτιού υγείας, γέμισμα σαπουνοθήκης και χειροπετσετοθήκης



Καθαρισμός των καθρεπτών και των σωληνώσεων από τα άλατα



Σφουγγάρισμα δαπέδου με απορρυπαντικό απολυμαντικό υγρό

Γ. Χώροι κουζίνας


Καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας, ηλεκτρικών συσκευών



Πλύσιμο φλιτζανιών – ποτηριών

Περιοδικοί καθαρισμοί(Κάθε μήνα) :


Πλύσιμο τοίχων τουαλετών



Τοπικός καθαρισμός λεκέδων σε πόρτες και διαχωριστικά τζάμια ύψους μέχρι
δύο (2) μέτρων



Ξεσκόνισμα επάνω μέρους ντουλαπιών, ραφιών, υγρός καθαρισμός φωτιστικών,
πλύσιμο κουφωμάτων



Καθαρισμός και γυάλισμα όπου υπάρχει νίκελ



Γενικός καθαρισμός τουαλετών, αφαλάτωση πλακιδίων



Καθαρισμός τζαμιών παραθύρων και αλουμινίων μέσα-έξω



Καθαρισμός μαρμαροποδιών, πρεβαζιών και διαχωριστικών στα μπαλκόνια

Κάθε τρεις (3) μήνες
Γενικός καθαρισμός αποθήκης-αρχείου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

Ν.Μ. ΗΜΑΘΙΑΣ

Παυσανίου 2
Τ.Κ. 59100
Βέροια

23310-60507
23310-60907

23310-65239

Ν.Μ. ΚΙΛΚΙΣ

Γ. Αργυρίου 12
Τ.Κ. 61100
Κιλκίς

23410-23919
23410-23948

23410-29713

23820-26499
23820-81464

23820-81463

Ν.Μ. ΠΕΛΛΑΣ

Γ. Γκόνου 1
Τ.Κ.58100
Γιαννιτσά

Ν.Μ. ΣΕΡΡΩΝ

Ευζώνων 17
Τ.Κ. 62125
Σέρρες

23210-38605
23210-35430

23210-36474

Ν.Μ. ΠΙΕΡΙΑΣ

Εθνικού Σταδίου 1
Τ.Κ. 60100
Κατερίνη

23510-78969
23510-78931

23510-75415

Ν.Μ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ασκληπιού 39
Τ.Κ. 63100
Πολύγυρος

23710-21048
23710-21047

23710-21255

