ΓΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΓΗΜΟΣΙΟ

ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Αζήλα, 19/12/2018

ΑΡΜΟΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ: Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Αξ. πξση. :113508

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
Πιεξνθνξίεο :Η. Αξβαληηάθε

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ

Σει. :210-8802878

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ
κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκθωλα κε ηνλ Ν. 4412/2016
γηα ηελ
παξνρή Τπεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ηωλ γξαθείωλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Κξήηεο ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ζηα Υαληά θαη ζην Ρέζπκλν από 1/2/2019 έωο 31/1/2020.
Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη
ηηκήο.
Ο Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ & Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ & Δγγπήζεσλ
(Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2637/98 (ΦΔΚ 200/Α/98), άξζξα 13-29, πεξί ζχζηαζεο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
θαη ινηπψλ Οξγαληζκψλ, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 21§1
εδάθην Ε.
2. Σε κε αξ. 132537/21-04-11 (ΦΔΚ 684/Β΄/28-04-2011) Τπνπξγηθή Απφθαζε, πεξί έγθξηζεο
ηνπ Καλνληζκνχ Οξγαλσηηθήο Γηάξζξσζεο & Λεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
3. Σελ ππ΄ αξ. 73/5543/11-01-2018 (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 25/22-01-2018) Τπνπξγηθή απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηα κέιε Γ.. ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξ. 1687/80720-07-06-2018 (ΦΔΚ
Τ.Ο.Γ.Γ. 346/20-06-2018) Τπνπξγηθή Απφθαζε.
4. Σελ Κ.Τ.Α. κε αξ. 58193/99 (ΦΔΚ 2277/Β/99) «Καλνληζκφο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.»
5. Σνλ Καλ. 2195/2002 πεξί θαζηέξσζεο ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο
(CPV), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλ (ΔΚ) 2013/2008 ηεο Δπηηξνπήο.
6. Σνλ Ν. 4013/2011, γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ.
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8. Σν Π.Γ. 28/2015 (ΦΔΚ 34/Α)

«Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα

έγγξαθα θαη ζηνηρεία».
9. Σν Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α/8-8-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο
Οηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.
10. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
11. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α/05-08-2016) πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
Γηαηάθηεο.
12. Σν Ν. 3863/2010 «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ην Ν. 3996/2011, ην Ν. 4144/2013
θαη ην Ν. 4488/2017.
13. Σε κε αξ. πξση. 1759/109945/10-08-2018 (ΑΓΑ : Ω33Ζ4653ΠΓ-ΣΩΤ) απφθαζε έγθξηζεο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
Καιεί
ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ γξαθείσλ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Κξήηεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ νξηδφκελα:

1.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ
CPV: 90919200-4) ησλ γξαθείσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Κξήηεο

ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/02/2019 έωο 31/1/2020, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαζαξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 8.
πγθεθξηκέλα:
Α) Καζαξηφηεηα ησλ γξαθείσλ ζηα νπνία ζηεγάδεηαη ε Ννκαξρηαθή Μνλάδα ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ζηα
ΥΑΝΙΑ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 120 ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ, ζην θηίξην ΟΔΓΔΚΑ ΓΖΜΖΣΡΑ, πνπ
βξίζθεηαη ζην Αιζχιιην Αγξνθεπίνπ.
Β) «Καζαξηφηεηα ησλ γξαθείσλ ζηα νπνία ζηεγάδεηαη ε Ννκαξρηαθή Μνλάδα Ρεζύκλνπ ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ ζην ΡΔΘΤΜΝΟ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 111,70 ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ, επί ηεο νδνχ
Δκκ. Πνξηαιίνπ 5 – Καιιηζέα, θαζψο θαη ζηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν αξρείνπ 83 η.κ. ζην θηίξην
ΚΔΓΔ (ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΖΣΡΑ) ζηα Νπζζίξηα Ρεζχκλνπ.
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

2.

Αλαζέηνπζα

αξρή

είλαη

ν

ΟΡΓΑΝΗΜΟ

ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΚΑΗ

ΔΛΔΓΥΟΤ

ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ

ΔΝΗΥΤΔΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΓΓΤΖΔΩΝ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.)
Γηεχζπλζε

Γνκνθνχ 5, Σ.Κ. 10445, Αζήλα

Σειέθσλν

210 8802554

Σει/ηππία

210 8802857

Ζι. Σαρ/κείν

christiana.arvanitaki@opekepe.gr

3.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α)

πλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο: Ο ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην

πνζφ ησλ 5.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. (24%), γηα έλα έηνο.
Αλαιπηηθά:
Καζαξή αμία: 4.032,25 € (+) Φ.Π.Α. (24%): 967,75 € (=) ΤΝΟΛΟ: 5.000,00 €.
Β) Πξνϋπνινγηζκόο αλά Γξαθείν:


Γηα ηα γξαθεία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ζηε Ννκαξρηαθή Μνλάδα Υαλίωλ ζηα ΥΑΝΙΑ, ν
πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. (24%),ήηνη: Καζαξή αμία : 2.419,35 (+) Φ.Π.Α. (24%) 580,65 =
3.000,00 €.



Γηα ηα γξαθεία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ζηε Ννκαξρηαθή Μνλάδα Ρεζύκλνπ ζην ΡΔΘΤΜΝΟ, ν
πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. (24%), ήηνη: 1.612,90 € (+) Φ.Π.Α. (24%) : 387,10 € (=) 2.000,00 €.

4.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο έρνπλ φινη φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο
θαζαξηφηεηαο θηηξίσλ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα, ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνηνχ ππνβάινπλ
πξνζθνξά, λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα, θαηφπηλ
ζπλελλφεζεο κε ηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν ηνπ γξαθείνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ζαθή εηθφλα
απηνχ θαη λα θαηαξηίζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη κεκνλωκέλα θαη ζε μερωξηζηό θάθειν ζθξαγηζκέλν γηα
θάζε έδξα ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα κία ή
πεξηζζόηεξεο έδξεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
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Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ θεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
(πξσηφθνιιν) πνπ ζηεγάδεηαη ζηε δηεχζπλζε Γνκνθνχ 5, Αζήλα, έωο ηελ 28/12/20018 θαη ώξα
13:30 κ.κ.. Ο θάθεινο πξέπεη λα αλαγξάθεη επθξηλψο :


ηα ζηνηρεία ηνπ ππνβάιινληνο ηελ πξνζθνξά



ηε ιέμε «Πξνζθνξά»



ηνλ απνδέθηε : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. – Σκήκα
Πξνκεζεηψλ - Γνκνθνχ 5, Αζήλα 104 45



ηνλ αξηζκφ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο



ηελ έδξα ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά.
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

5.

Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη :


Ο πξνζθέξσλ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, κεραλήκαηα,
ηερληθφο εμνπιηζκφο θ.ιπ.) πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
βάζεη ηνπ πίλαθα εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα (παξ.8).



Ο πξνζθέξσλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη

απφ ην Ν. 3863/2010 «Νέν

Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ην Ν. 3996/2011, ην Ν. 4144/2013 θαη ην Ν. 4488/2017.


Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ πξνζθέξνληα γηα εθαηφλ νγδφληα
(180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκεξνκελία ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ.

2. Πίλαθα πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλν απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ή πίλαθεο πξνζσπηθνχ φπσο
έρνπλ ππνβιεζεί κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο, κέζσ δηαδηθηχνπ, ζην Π
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο (ΔΠΔ−ΟΑΔΓ−ΗΚΑ−ΔΣΑΜ)
ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 5072/6/25-2-13 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο (ΦΔΚ Β΄/449/25.02.2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε
κε ηηο ππ’ αξηζ. 28153/126/28−08−2013 (ΦΔΚ Β΄/2163/30.08.2013) θαη ππ΄ αξηζκ. 29502/85/19-2014 (ΦΔΚ Β΄/2390/8.9.2014) απνθάζεηο ηνπ.
3. Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν, ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο
απαζρφιεζεο ζ’ απηφ.
4. Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη (λα επηζπλάπηεηαη
αληίγξαθν).
5. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο
απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
(αλαιπηηθή θαηάζηαζε αλά απαζρνινχκελν ζχκθσλα κε ηηο ψξεο απαζρφιεζήο ηνπ ζην
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο).
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6. Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά (αλαιπηηθή
θαηάζηαζε αλά απαζρνινχκελν ζχκθσλα κε ηηο ψξεο απαζρφιεζήο ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο).
7. Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά εξγαδφκελν.
8. Σελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζε επξψ, ε νπνία πξέπεη λα αλαθέξεη θφζηνο εξγαζηψλ
ζπλνιηθφ θαη αλά κήλα, κε ΦΠΑ θαη ρσξίο ΦΠΑ.
6.

ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ

Ζ πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή
Γηεχζπλζε

ηνπ

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.

κε

ηελ πξνζθφκηζε

ησλ

λνκίκσλ

δηθαηνινγεηηθψλ θαη

παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ήηνη α) Σηκνιφγην, β) Δμνθιεηηθή
απφδεημε, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε» θαη γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο
θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο.
Οη θξαηήζεηο επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο αλέξρνληαη ζην λφκηκν πνζνζηφ θαη βαξχλνπλ
ηνλ αλάδνρν.
Ζ θαηαβνιή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζε ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο θαη πάληα
αθνχ πξνεγνπκέλσο ε αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πηζηνπνηήζεη ηελ
πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα θάζε κήλα κε ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ
παξαιαβήο.

7.

Α. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηεο λνκνζεζίαο
πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν 3863/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Β. Οη ινηπνί φξνη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε
πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ηνπ αλαδφρνπ. ε ζπλέρεηα απηήο, ζα ππνγξαθεί
ηδησηηθφ χκθσλν Δκπηζηεπηηθφηεηαο & Δρεκχζεηαο κεηαμχ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ηνπ αλαδφρνπ.
8.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ
γξαθείσλ ηεο Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ζηε Ννκαξρηαθή Μνλάδα Υαληψλ ζηα
Υαληά θαη ζηε Ννκαξρηαθή Μνλάδα Ρεζχκλνπ ζην Ρέζπκλν.
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΑΙΧΝ - ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Σν σξάξην ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ζα θαζνξίδεηαη κεηαμχ ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ γξαθείνπ ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα είλαη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
Σν έξγν εθηειείηαη εμ νινθιήξνπ κε κέζα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, πιελ ησλ ραξηηψλ πγείαο,
ησλ ρεηξνπεηζεηψλ θαη ηνπ θξεκνζάπνπλνπ, ηα νπνία ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζπλίζηαληαη ζηα παξαθάησ :
Α) Ννκαξρηαθή Μνλάδα Υαλίωλ (ΥΑΝΙΑ)
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. - ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ :

ΟΔΓΔΚΑ Γήκεηξα, Αιζύιιην Αγξνθεπίνπ
Σ.Κ.731 34 ΥΑΝΙΑ

ΤΠΔΤΘΤΝΟ :

ΦΑΛΛΙΓΑ ΘΔΟΓΧΡΑ-ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ

ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ :

2810-370484

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
πληήξεζε :1 θνξά ηελ εβδνκάδα
Α. Υώξνη γξαθείωλ


Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, αιιαγή πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ



Άδεηαζκα θαη πιχζηκν ζηαρηνδνρείσλ



Καζαξηζκφο – μεζθφληζκα γξαθείσλ



Ξεζθφληζκα θαζηζκάησλ, επίπισλ θαη αξρεηνζεθψλ



Καζαξηζκφο βάζεσλ ηξαπεδηψλ, θαζηζκάησλ



Καζαξηζκφο ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ ηνπ γξαθείνπ



Ξεζθφληζκα θιηκαηηζηηθψλ, μεζθφληζκα θπηψλ, γιαζηξψλ, δαξηηληέξσλ απφ ζθφλε



θνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ



Καζαξηζκφο ησλ θνηλφρξεζησλ κεραλψλ (θσηνηππηθά θιπ)



Καζαξηζκφο κνθεηψλ (φπνπ ππάξρνπλ) κε ειεθηξηθή κεραλή

Β. Υώξνη ηνπαιεηώλ

Καζαξηζκφο ιεθάλε - θαδαλάθη κε απνξξππαληηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ


Καζαξηζκφο ησλ ληπηήξσλ θαη ησλ πιαθηδίσλ γχξσ απφ ηνπο ληπηήξεο



Καζαξηζκφο ησλ ρεηξνπεηζεηνζεθψλ θαη ζαπνπλνζεθψλ



Αιιαγή ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ



Αιιαγή ραξηηνχ πγείαο, γέκηζκα ζαπνπλνζήθεο θαη ρεηξνπεηζεηνζήθεο



Καζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηα άιαηα



θνπγγάξηζκα δαπέδνπ
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Γ. Υώξνη θνπδίλαο


Καζαξηζκφο ληνπιαπηψλ θνπδίλαο



Καζαξηζκφο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ



Πιχζηκν θιηηδαληψλ – πνηεξηψλ

Πεξηνδηθνί θαζαξηζκνί (Κάζε κήλα) :


Πιχζηκν ηνίρσλ ηνπαιεηψλ



Σνπηθφο θαζαξηζκφο ιεθέδσλ ζε πφξηεο θαη δηαρσξηζηηθά ηδάκηα χςνπο κέρξη δχν
(2) κέηξσλ



Καζαξηζκφο κπαιθνληψλ, πξναχιηνπ (φπνπ ππάξρνπλ)



Ξεζθόληζκα

επάλω

κέξνπο

ληνπιαπηώλ, ξαθηώλ,

πγξόο

θαζαξηζκόο

θωηηζηηθώλ, πιύζηκν θνπθωκάηωλ


Καζαξηζκφο θαη γπάιηζκα φπνπ ππάξρεη λίθει



Γεληθόο θαζαξηζκόο ηνπαιεηώλ, αθαιάηωζε πιαθηδίωλ



Καζαξηζκφο ηδακηψλ παξαζχξσλ θαη αινπκηλίσλ κέζα – έμσ



Καζαξηζκφο καξκαξνπνδηψλ, πξεβαδηψλ θαη δηαρσξηζηηθψλ ζηα κπαιθφληα (φπνπ
ππάξρνπλ)

Κάζε ηξεηο (3) κήλεο
Απνιχκαλζε, απεληφκσζε ρψξσλ

Β) Ννκαξρηαθή Μνλάδα Ρεζύκλνπ / Ρέζπκλν
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. - ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ :

Δκκ. Πνξηαιίνπ 5, 741 00 Καιιηζέα,
ΡΔΘΤΜΝΟ

ΤΠΔΤΘΤΝΟ :

ΦΑΛΛΙΓΑ ΘΔΟΓΧΡΑ-ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ

ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ :

2810-370484

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
1. πληήξεζε : 1 θνξά ηελ εβδνκάδα
Α. Υώξνη γξαθείωλ


Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, αιιαγή πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ



Άδεηαζκα θαη πιχζηκν ζηαρηνδνρείσλ



Καζαξηζκφο – μεζθφληζκα γξαθείσλ
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Ξεζθφληζκα θαζηζκάησλ, επίπισλ θαη αξρεηνζεθψλ



Καζαξηζκφο βάζεσλ ηξαπεδηψλ, θαζηζκάησλ



Καζαξηζκφο ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ ηνπ γξαθείνπ



Ξεζθφληζκα θιηκαηηζηηθψλ, μεζθφληζκα θπηψλ, γιαζηξψλ, δαξηηληέξσλ απφ ζθφλε



θνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ



Καζαξηζκφο ησλ θνηλφρξεζησλ κεραλψλ (θσηνηππηθά θιπ)



Καζαξηζκφο κνθεηψλ (φπνπ ππάξρνπλ) κε ειεθηξηθή κεραλή

Β. Υώξνη ηνπαιεηώλ

Καζαξηζκφο ιεθάλε - θαδαλάθη κε απνξξππαληηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ


Καζαξηζκφο ησλ ληπηήξσλ θαη ησλ πιαθηδίσλ γχξσ απφ ηνπο ληπηήξεο



Καζαξηζκφο ησλ ρεηξνπεηζεηνζεθψλ θαη ζαπνπλνζεθψλ



Αιιαγή ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ



Αιιαγή ραξηηνχ πγείαο, γέκηζκα ζαπνπλνζήθεο θαη ρεηξνπεηζεηνζήθεο



Καζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηα άιαηα



θνπγγάξηζκα δαπέδνπ

Γ. Υώξνη θνπδίλαο


Καζαξηζκφο ληνπιαπηψλ θνπδίλαο



Καζαξηζκφο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ



Πιχζηκν θιηηδαληψλ – πνηεξηψλ

Πεξηνδηθνί θαζαξηζκνί (Κάζε κήλα) :


Πιχζηκν ηνίρσλ ηνπαιεηψλ



Σνπηθφο θαζαξηζκφο ιεθέδσλ ζε πφξηεο θαη δηαρσξηζηηθά ηδάκηα χςνπο κέρξη δχν
(2) κέηξσλ



Καζαξηζκφο κπαιθνληψλ, πξναχιηνπ (φπνπ ππάξρνπλ)



Ξεζθόληζκα

επάλω

κέξνπο

ληνπιαπηώλ, ξαθηώλ,

πγξόο

θαζαξηζκόο

θωηηζηηθώλ, πιύζηκν θνπθωκάηωλ


Καζαξηζκφο θαη γπάιηζκα φπνπ ππάξρεη λίθει



Γεληθόο θαζαξηζκόο ηνπαιεηώλ, αθαιάηωζε πιαθηδίωλ



Καζαξηζκφο ηδακηψλ παξαζχξσλ θαη αινπκηλίσλ κέζα – έμσ



Καζαξηζκφο καξκαξνπνδηψλ, πξεβαδηψλ θαη δηαρσξηζηηθψλ ζηα κπαιθφληα (φπνπ
ππάξρνπλ)

(Κάζε ηξίκελν ):
 Γεληθφο θαζαξηζκφο απνζήθεο – αξρείνπ 83 η.κ. θάζε 3 κήλεο ζην θηίξην ΚΔΓΔ
(ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΖΣΡΑ) ΝΤΗΡΗΑ 741 00 ΡΔΘΤΜΝΟ.
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Ζ αλαθνίλσζε απηή απνηειεί πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο θαη δελ δεζκεχεη θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ππνρξέσζε έλαληη ηνπ αλαδφρνπ,
κφλν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.

O ΠΡΟΔΓΡΟ

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΠΡΔΛΗ

Κοινοποίηση:
 Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κξήηεο (Ζξάθιεην)
 Ννκαξρηαθή Μνλάδα Υαλίσλ / ΥΑΝΗΑ
 Ννκαξρηαθή Μνλάδαο Ρεζχκλνπ /ΡΔΘΤΜΝΟ
 Δζσηεξηθή Γηαλνκή: Γ/λζε Γηνηθ. & Οηθ. Τπ/μεο – Σκήκα Λνγηζηεξίνπ & Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Οξγαληζκνχ
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