ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Ακινα, 16/01/2020

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ:

Αρ. πρωτ. : 5270

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πλθροφορίεσ : Γ. Ακαναςάκθ
Σθλ. :210-8802974

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
για τθν επιλογι αναδόχου
με τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςφμφωνα με τον Ν. 4412/2016
για τθν
παροχι Τπθρεςιών κακαριςμοφ των γραφείων τθσ Περιφερειακισ Μονάδασ τερεάσ Ελλάδασ του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ςτθ Λαμία, ςτθ Λειβαδιά και ςτθ Χαλκίδα από 1/2/2020 ζωσ 31/12/2020.

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.

Ο Οργανιςμόσ Πλθρωμϊν & Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Προςανατολιςμοφ & Εγγυιςεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α/98), άρκρα 13-29, περί ςφςταςθσ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και λοιπϊν
Οργανιςμϊν, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και ειδικότερα το άρκρο 21§1 εδάφιο Η.
2. Σθ με αρ. 132537/21-04-11 (ΦΕΚ 684/Βϋ/28-04-2011) Τπουργικι Απόφαςθ, περί ζγκριςθσ του
Κανονιςμοφ Οργανωτικισ Διάρκρωςθσ & Λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
3. Σθν υπϋ αρ. 2642/294319/19-11-2019 (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 975/19-11-2019) Τπουργικι απόφαςθ του
Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων με τθν οποία ορίηονται τα μζλθ Δ.. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
4. Σθν Κ.Τ.Α. με αρ. 58193/99 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονιςμόσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»
5. Σον Καν. 2195/2002 περί κακιζρωςθσ του κοινοφ λεξιλογίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV), όπωσ
τροποποιικθκε με τον Καν (ΕΚ) 2013/2008 τθσ Επιτροπισ.
6. Σον Ν. 4013/2011, για τθ ςφςταςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και του
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων.
7. Σισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ.
8. Σο Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία».
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9. Σο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ,
οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ.
10. Σο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
11. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί αναλιψεωσ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ.
12. Σο Ν. 3863/2010 «Νζο Αςφαλιςτικό φςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ
ςχζςεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με το Ν. 3996/2011, το Ν. 4144/2013 και το Ν.
4488/2017.
13. Σθ με αρ. πρωτ. . 1918/201360/21-11-2019 (ΑΔΑ : ΩT4O4653ΠΓ-ΗΛΩ) απόφαςθ ζγκριςθσ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων

Καλεί
τουσ ενδιαφερομζνουσ για τθν υποβολι προςφοράσ για τθν κακαριότθτα των γραφείων τθσ
Περιφερειακισ Μονάδασ τερεάσ Ελλάδασ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ςφμφωνα με τα παρακάτω οριηόμενα και
ςυγκεκριμζνα κα δεχτεί μεμονωμζνεσ προςφορζσ για:

1.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ επιλογι αναδόχου για τθν παροχι Τπθρεςιϊν Κακαριςμοφ (CPV:
90919200-4) των γραφείων τθσ Περιφερειακισ Μονάδασ τερεάσ Ελλάδασ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το
χρονικό διάςτθμα από 01/02/2020 ζωσ 31/12/2020, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και το
αναλυτικό πρόγραμμα κακαριςμοφ τθσ παραγράφου 8. υγκεκριμζνα:

Α) Κακαριότθτα των γραφείων, κακϊσ και του αποκθκευτικοφ χϊρου, ςτα οποία ςτεγάηεται θ
Περιφερειακι Μονάδα τερεάσ Ελλάδασ του ΟΠΕΚΕΠΕ ςτθ ΛΑΜΙΑ ςυνολικισ επιφάνειασ 440
τετραγωνικών μζτρων (Ιςόγειο, Α΄όροφοσ), επί τθσ οδοφ Κ. Καραμανλι (δίπλα ςτθ Πυροςβεςτικι).

Β) Κακαριότθτα των γραφείων, κακϊσ και του αποκθκευτικοφ χϊρου, ςτα οποία ςτεγάηεται θ Νομαρχιακι
Μονάδα Βοιωτίασ ςτθ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ςυνολικισ επιφάνειασ 206,36 τετραγωνικών μζτρων (Ιςόγειο και
υπόγειο), επί τθσ οδοφ Δ. Παπαςπφρου αρ. 55Γ.

Γ) Κακαριότθτα των γραφείων, κακϊσ και του αποκθκευτικοφ χϊρου, ςτα οποία ςτεγάηεται θ Νομαρχιακι
Μονάδα Εφβοιασ ςτθ ΧΑΛΚΙΔΑ ςυνολικισ επιφάνειασ 165,05 τετραγωνικών μζτρων (2ου και 3ου ορόφου),
επί τθσ οδοφ Γιαννίτςθ αρ. 24 και Νεοφφτου αρ. 82.
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2.

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ

Ανακζτουςα αρχι είναι ο ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΛΘΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΓΓΤΘΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

3

Διεφκυνςθ

Δομοκοφ 5, Σ.Κ. 10445, Ακινα

Σθλζφωνο

210 8802974

Σθλ/τυπία

210 8802857

Θλ. Σαχ/μείο

Georgia.athanassaki@opekepe.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α) υνολικόσ Προχπολογιςμόσ: Ο υνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 5.208,00
€ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. (24%), για 11 μινεσ.
Αναλυτικά : Κακαρι αξία: 4.200 € (+) Φ.Π.Α. (24%): 1.008 € (=) ΤΝΟΛΟ: 5.208,00 €.

Β) Προχπολογιςμόσ ανά Γραφείο:


Για τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ςτθν Περιφερειακι Μονάδα τερεάσ Ελλάδασ ςτθ ΛΑΜΙΑ ο
προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.356 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ
Φ.Π.Α. (24%).
Αναλυτικά : Κακαρι αξία: 1.900 € (+) Φ.Π.Α. (24%): 456 € (=) ΤΝΟΛΟ: 2.356 €



Για τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ςτθ Νομαρχιακι Μονάδα Βοιωτίασ ςτθ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ο
προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.488 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ
Φ.Π.Α. (24%).
Αναλυτικά : Κακαρι αξία: 1.200 € (+) Φ.Π.Α. (24%): 288 € (=) ΤΝΟΛΟ: 1.488 €



Για

τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ςτθ Νομαρχιακι Μονάδα Ευβοίασ ςτθ ΧΑΛΚΙΔΑ ο

προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.364 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ
Φ.Π.Α. (24%).
Αναλυτικά : Κακαρι αξία: 1.100 € (+) Φ.Π.Α. (24%): 264 € (=) ΤΝΟΛΟ: 1.364 €

4.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ ζχουν όλοι όςοι δραςτθριοποιοφνται και παρζχουν υπθρεςίεσ
κακαριότθτασ κτιρίων.
Θ Ανακζτουςα Αρχι παρζχει τθ δυνατότθτα, ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ προτοφ υποβάλουν
προςφορά, να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον
αρμόδιο Προϊςτάμενο του γραφείου, προκειμζνου να αποκτιςουν ςαφι εικόνα αυτοφ και να καταρτίςουν
τθν προςφορά τουσ.
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Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται μεμονωμζνα και ςε ξεχωριςτό φάκελο ςφραγιςμζνο για κάκε ζδρα του
ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορζσ για μία ι περιςςότερεσ ζδρεσ του
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν κεντρικι Τπθρεςία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
(πρωτόκολλο) που ςτεγάηεται ςτθ διεφκυνςθ Δομοκοφ 5, Ακινα, ζωσ τθν 23/01/2020 και ώρα 14:00μ.μ.
Ο φάκελοσ πρζπει να αναγράφει ευκρινϊσ :


τα ςτοιχεία του υποβάλλοντοσ τθν προςφορά



τθ λζξθ «Προςφορά»



τον αποδζκτθ : Δ/νςθ Διοικθτικισ & Οικονομικισ Τποςτιριξθσ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν Δομοκοφ 5, 10445 Ακινα



τον αρικμό τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ



τθν ζδρα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τθν οποία υποβάλλεται θ προςφορά

5.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ο προςφζρων πρζπει να περιλαμβάνει ςτθν προςφορά του :
1. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν
οποία δθλϊνεται ότι :


Ο προςφζρων διακζτει τθν κατάλλθλθ υποδομι (ειδικευμζνο προςωπικό, μθχανιματα, τεχνικόσ
εξοπλιςμόσ κ.λπ.) που κρίνεται αναγκαία για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου βάςει του πίνακα
εργαςιϊν που περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα (παρ. 8).



Ο προςφζρων πλθροί τισ προχποκζςεισ που ορίηονται από το Ν. 3863/2010 «Νζο Αςφαλιςτικό
φςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί
και ιςχφει με το Ν. 3996/2011, το Ν. 4144/2013 και το Ν. 4488/2017.



Θ υποβαλλόμενθ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για εκατόν ογδόντα (180)
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επόμενθ θμερομθνία τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ
προςφορϊν.

2. Πίνακα προςωπικοφ κεωρθμζνο από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ι πίνακεσ προςωπικοφ όπωσ ζχουν
υποβλθκεί με τθ χριςθ θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ, μζςω διαδικτφου, ςτο Π του
Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ (ΕΠΕ−ΟΑΕΔ−ΙΚΑ−ΕΣΑΜ) ςφμφωνα με τθν
υπϋ αρ. 5072/6/25-2-13 απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ (ΦΕΚ
Βϋ/449/25.02.2013), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τισ υπ’ αρικ. 28153/126/28−08−2013
(ΦΕΚ Βϋ/2163/30.08.2013) και υπϋ αρικμ. 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ Βϋ/2390/8.9.2014) αποφάςεισ του.
3. Σον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο, τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ
ς’ αυτό.
4. Σθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι (να επιςυνάπτεται αντίγραφο).
Δομοκού 5, T.K. 104 45, Αθήνα, Τηλ : 210-8802974, Τηλ/πία : 210-8802857

4

5. Σο φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των
εργαηομζνων για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (αναλυτικι κατάςταςθ ανά
απαςχολοφμενο ςφμφωνα με τισ ϊρεσ απαςχόλθςισ του ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ).
6. Σο φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά (αναλυτικι κατάςταςθ
ανά απαςχολοφμενο ςφμφωνα με τισ ϊρεσ απαςχόλθςισ του ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ).
7. Σα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά εργαηόμενο.
8. Σθν οικονομικι του προςφορά ςε ευρϊ, θ οποία πρζπει να αναφζρει κόςτοσ εργαςιϊν ςυνολικό και
ανά μινα, με ΦΠΑ και χωρίσ ΦΠΑ.

6.

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ

Θ πλθρωμι τθσ ςυμβατικισ αξίασ ςτον ανάδοχο κα γίνεται από τθν αρμόδια Περιφερειακι Διεφκυνςθ του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν και παραςτατικϊν που προβλζπονται από
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ιτοι α) Σιμολόγιο, β) Εξοφλθτικι απόδειξθ, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν
ζνδειξθ «Εξοφλικθκε» και γ) Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
Οι κρατιςεισ επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ ανζρχονται ςτο νόμιμο ποςοςτό και βαρφνουν τον
ανάδοχο.
Θ καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα πραγματοποιθκεί τμθματικά, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό
Οικονομικισ Διαχείριςθσ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ςε ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ και πάντα αφοφ προθγουμζνωσ
θ αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πιςτοποιιςει τθν προςικουςα εκτζλεςθ του ζργου για
κάκε μινα με τθν ςφνταξθ των ςχετικϊν πρακτικϊν παραλαβισ.

7.

Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν
από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα X του
Προςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016 και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και
πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου ςφμφωνα με το άρκρο 68 του Ν 3863/2010, όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει.

Β. Οι λοιποί όροι για τθν εκτζλεςθ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν κα προςδιορίηονται ςτθ ςφμβαςθ που κα
υπογραφεί μεταξφ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του αναδόχου. ε ςυνζχεια αυτισ, κα υπογραφεί ιδιωτικό
φμφωνο Εμπιςτευτικότθτασ & Εχεμφκειασ μεταξφ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του αναδόχου.
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8.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ επιλογι αναδόχου για τθν παροχι Τπθρεςιϊν κακαριςμοφ των
γραφείων τθσ Περιφερειακι Διεφκυνςθσ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ςτθν Περιφερειακι Μονάδα τερεάσ Ελλάδασ
ςτθ Λαμία, ςτθ Νομαρχιακι Μονάδα Βοιωτίασ ςτθ Λειβαδιά και ςτθ Νομαρχιακι Μονάδα Εφβοιασ ςτθ
Χαλκίδα για τθν χρονικι περίοδο από 01/02/2020 ζωσ 31/12/2020.

ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΙΩΝ - ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

Σο ωράριο των εργαςιϊν κακαριςμοφ κα κακορίηεται μεταξφ του υπεφκυνου του γραφείου του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του αναδόχου και κα είναι εντόσ του εργαςιακοφ ωραρίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Σο ζργο εκτελείται εξ ολοκλιρου με μζςα και δαπάνεσ του αναδόχου, πλθν των χαρτιϊν υγείασ, των
χειροπετςετϊν και του κρεμοςάπουνου, τα οποία κα παρζχονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ ςυνίςτανται ςτα παρακάτω :
Α) Περιφερειακι Μονάδα τερεάσ Ελλάδασ (ΛΑΜΙΑ)
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΠΘΡΕΙΑ :

Κ. Καραμανλι (δίπλα ςτθ Πυροςβεςτικι), 35100 Λαμία

ΤΠΕΤΘΤΝΟ :

Μουντηάκθσ Νικόλαοσ

ΣΘΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

22310 53269

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

Σρείσ (3) φορζσ τθν Εβδομάδα
υντιρθςθ :
Α. Χώροι γραφείων


Αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ςτο καλάκι των
αχριςτων



Άδειαςμα και πλφςιμο ςταχτοδοχείων



Κακαριςμόσ – ξεςκόνιςμα γραφείων, επίπλων, αρχειοκθκϊν, κοινόχρθςτων μθχανϊν
(φωτοτυπικά κλπ) και λοιπϊν ςυςκευϊν του γραφείου



Κακαριςμόσ βάςεων τραπεηιϊν, κακιςμάτων



Ξεςκόνιςμα κλιματιςτικϊν, φυτϊν, γλαςτρϊν, ηαρντινιζρων



κοφπιςμα – ςφουγγάριςμα δαπζδων



Κακαριςμόσ μοκετϊν με θλεκτρικι μθχανι

Β. Χώροι τουαλετών
Δομοκού 5, T.K. 104 45, Αθήνα, Τηλ : 210-8802974, Τηλ/πία : 210-8802857
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Κακαριςμόσ

λεκάνθ,

καηανάκι,

νιπτιρων,

πλακιδίων,

χειροπετςετοκθκϊν

και

ςαπουνοκθκϊν με απορρυπαντικό απολυμαντικό υγρό


Αλλαγι τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ ςτο καλάκι των αχριςτων



Αλλαγι χαρτιοφ υγείασ, γζμιςμα ςαπουνοκικθσ και χειροπετςετοκικθσ



Κακαριςμόσ των κακρεπτϊν και των ςωλθνϊςεων από τα άλατα



φουγγάριςμα δαπζδου με απορρυπαντικό απολυμαντικό υγρό

Γ. Χώροι κουηίνασ


Κακαριςμόσ ντουλαπιϊν κουηίνασ, θλεκτρικϊν ςυςκευϊν



Πλφςιμο φλιτηανιϊν – ποτθριϊν

Περιοδικοί κακαριςμοί
(Κάκε μινα) :


Πλφςιμο τοίχων τουαλετϊν



Σοπικόσ κακαριςμόσ λεκζδων ςε πόρτεσ και διαχωριςτικά τηάμια φψουσ μζχρι δφο (2)
μζτρων



Ξεςκόνιςμα επάνω μζρουσ ντουλαπιϊν, ραφιϊν, υγρόσ κακαριςμόσ φωτιςτικϊν, πλφςιμο
κουφωμάτων



Κακαριςμόσ και γυάλιςμα όπου υπάρχει νίκελ



Γενικόσ κακαριςμόσ τουαλετϊν, αφαλάτωςθ πλακιδίων



Κακαριςμόσ τηαμιϊν παρακφρων και αλουμινίων μζςα-ζξω



Κακαριςμόσ μαρμαροποδιϊν, πρεβαηιϊν και διαχωριςτικϊν ςτα μπαλκόνια

(Κάκε τρίμθνο) :


Γενικόσ κακαριςμόσ αποκικθσ - αρχείου

Β) Νομαρχιακι Μονάδα Βοιωτίασ (ΛΕΙΒΑΔΙΑ)
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΠΘΡΕΙΑ :

Δ. Παπαςπφρου 55Γ, 32100 Λειβαδιά

ΤΠΕΤΘΤΝΟ :

Νιάροσ Γιϊργοσ

ΣΘΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

22610 89477

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

υντιρθςθ Μία (1) φορά τθν Εβδομάδα:
Α. Χώροι γραφείων


Αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ςτο καλάκι των
αχριςτων



Άδειαςμα και πλφςιμο ςταχτοδοχείων
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Κακαριςμόσ – ξεςκόνιςμα γραφείων, επίπλων, αρχειοκθκϊν, κοινόχρθςτων μθχανϊν
(φωτοτυπικά κλπ) και λοιπϊν ςυςκευϊν του γραφείου



Κακαριςμόσ βάςεων τραπεηιϊν, κακιςμάτων



Ξεςκόνιςμα κλιματιςτικϊν, φυτϊν, γλαςτρϊν, ηαρντινιζρων



κοφπιςμα – ςφουγγάριςμα δαπζδων



Κακαριςμόσ μοκετϊν με θλεκτρικι μθχανι


Β. Χώροι τουαλετών


Κακαριςμόσ

λεκάνθ,

καηανάκι,

νιπτιρων,

πλακιδίων,

χειροπετςετοκθκϊν

και

ςαπουνοκθκϊν με απορρυπαντικό απολυμαντικό υγρό


Αλλαγι τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ ςτο καλάκι των αχριςτων



Αλλαγι χαρτιοφ υγείασ, γζμιςμα ςαπουνοκικθσ και χειροπετςετοκικθσ



Κακαριςμόσ των κακρεπτϊν και των ςωλθνϊςεων από τα άλατα



φουγγάριςμα δαπζδου με απορρυπαντικό απολυμαντικό υγρό

Γ. Χώροι κουηίνασ


Κακαριςμόσ ντουλαπιϊν κουηίνασ, θλεκτρικϊν ςυςκευϊν



Πλφςιμο φλιτηανιϊν – ποτθριϊν

Περιοδικοί κακαριςμοί
(Κάκε μινα) :


Πλφςιμο τοίχων τουαλετϊν



Σοπικόσ κακαριςμόσ λεκζδων ςε πόρτεσ και διαχωριςτικά τηάμια φψουσ μζχρι δφο (2)
μζτρων



Ξεςκόνιςμα επάνω μζρουσ ντουλαπιϊν, ραφιϊν, υγρόσ κακαριςμόσ φωτιςτικϊν, πλφςιμο
κουφωμάτων



Κακαριςμόσ και γυάλιςμα όπου υπάρχει νίκελ



Γενικόσ κακαριςμόσ τουαλετϊν, αφαλάτωςθ πλακιδίων



Κακαριςμόσ τηαμιϊν παρακφρων και αλουμινίων μζςα-ζξω



Κακαριςμόσ μαρμαροποδιϊν, πρεβαηιϊν και διαχωριςτικϊν ςτα μπαλκόνια

(Κάκε τρίμθνο ):


Γενικόσ κακαριςμόσ αποκικθσ-αρχείου
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Γ) Νομαρχιακι Μονάδα Εφβοιασ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΠΘΡΕΙΑ :

Γιαννίτςθ 24 & Νεοφφτου 82, 34100 Χαλκίδα

ΤΠΕΤΘΤΝΟ :

Καρλατιρασ Παναγιϊτθσ

ΣΘΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

22210 79771

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

υντιρθςθ : Μία (1) φορά τθν Εβδομάδα
Α. Χώροι γραφείων


Αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ςτο καλάκι των
αχριςτων



Άδειαςμα και πλφςιμο ςταχτοδοχείων



Κακαριςμόσ – ξεςκόνιςμα γραφείων, επίπλων, αρχειοκθκϊν, κοινόχρθςτων μθχανϊν
(φωτοτυπικά κλπ) και λοιπϊν ςυςκευϊν του γραφείου



Κακαριςμόσ βάςεων τραπεηιϊν, κακιςμάτων



Ξεςκόνιςμα κλιματιςτικϊν, φυτϊν, γλαςτρϊν, ηαρντινιζρων



κοφπιςμα – ςφουγγάριςμα δαπζδων



Κακαριςμόσ μοκετϊν με θλεκτρικι μθχανι

Β. Χώροι τουαλετών


Κακαριςμόσ

λεκάνθ,

καηανάκι,

νιπτιρων,

πλακιδίων,

χειροπετςετοκθκϊν

και

ςαπουνοκθκϊν με απορρυπαντικό απολυμαντικό υγρό


Αλλαγι τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ ςτο καλάκι των αχριςτων



Αλλαγι χαρτιοφ υγείασ, γζμιςμα ςαπουνοκικθσ και χειροπετςετοκικθσ



Κακαριςμόσ των κακρεπτϊν και των ςωλθνϊςεων από τα άλατα



φουγγάριςμα δαπζδου με απορρυπαντικό απολυμαντικό υγρό

Γ. Χώροι κουηίνασ


Κακαριςμόσ ντουλαπιϊν κουηίνασ, θλεκτρικϊν ςυςκευϊν



Πλφςιμο φλιτηανιϊν – ποτθριϊν

Περιοδικοί κακαριςμοί
(Κάκε μινα) :


Πλφςιμο τοίχων τουαλετϊν
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Σοπικόσ κακαριςμόσ λεκζδων ςε πόρτεσ και διαχωριςτικά τηάμια φψουσ μζχρι δφο (2)
μζτρων



Ξεςκόνιςμα επάνω μζρουσ ντουλαπιϊν, ραφιϊν, υγρόσ κακαριςμόσ φωτιςτικϊν, πλφςιμο
κουφωμάτων



Κακαριςμόσ και γυάλιςμα όπου υπάρχει νίκελ



Γενικόσ κακαριςμόσ τουαλετϊν, αφαλάτωςθ πλακιδίων



Κακαριςμόσ τηαμιϊν παρακφρων και αλουμινίων μζςα-ζξω



Κακαριςμόσ μαρμαροποδιϊν, πρεβαηιϊν και διαχωριςτικϊν ςτα μπαλκόνια

(Κάκε τρίμθνο ):


Γενικόσ κακαριςμόσ αποκικθσ-αρχείου

Θ ανακοίνωςθ αυτι αποτελεί πρόςκλθςθ για τθν υποβολι προςφοράσ και δεν δεςμεφει κακ’ οιονδιποτε
τρόπο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίοσ κα αναλάβει υποχρζωςθ ζναντι του αναδόχου, μόνο με τθν υπογραφι
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

O ΠΡΟΕΔΡΟ

Δρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΒΑΡΡΑ

Κοινοποίηση:
 Περιφερειακι Μονάδα τερεάσ Ελλάδασ (ΛΑΜΙΑ)
 Νομαρχιακι Μονάδα Βοιωτίασ (ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
 Νομαρχιακι Μονάδασ Εφβοιασ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
 Εςωτερικι Διανομι: Δ/νςθ Διοικ. & Οικ. Τπ/ξθσ – Σμιμα Λογιςτθρίου & Προχπολογιςμοφ του
Οργανιςμοφ
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