ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΕΛΕΣΗ
ΑΡ. :

33 /2019

<< ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΦΩΡΩΝ ΣΟΤ
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Κ.Π.Α. >>
[ N. 4412/2016]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

: 48.387,10

Υ.Π.Α. 24%
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

:
:

ΕΤΡΩ

11.612,90 ΕΤΡΩ
60.000,00 ΕΤΡΩ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ:
1. Σεχνική Έκθεση (ΣΕΤΦΟ 1)
2. . υγγραφή Τποχρεώσεων (ΣΕΤΦΟ 2)
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (ΣΕΤΦΟ 3)
4. Σιμολόγιο Μελέτης (ΣΕΤΦΟ 4)
5. Σιμολόγιο Προσφοράς ( ΣΕΤΦΟ 5)
5. Τπόδειγμα Αίτησης υμμετοχής (ΣΕΤΦΟ 6)
6. Συποποιημένο Έντυπο Τπ. Δήλωσης (Σ.Ε.Τ.Δ.) (ΣΕΤΦΟ 7)

ΕΛΕΤΙΝΑ

1

2019

A/A ΤΕΥΧΟΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ελευσίνα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΕΡΓΑΙΑ :

12 /02/2019

<< ΚΑΘΑΡΙΜΟ

ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΣΟΤ

ΚΣΙΡΙΩΝ

ΚΑΙ

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΦΩΡΩΝ ΣΟΤ

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :

33 /2019

ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΔΗΜΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ >>

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 60.000,00 ΜΕ Υ.Π.Α. 24%
(48.387,10+11.612,90 Υ.Π.Α.)
ΦΡΗΗ: 2019
Κ.Α. : 15.6274.0001
CPV: 90911200-8
ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τον «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΦΩΡΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ» για το
έτος
2019 , όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Αφορά παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτιρίων και αθλητικών χώρων που διαχειρίζεται
το Ν.Π.
Θα ανατεθεί σε τρίτους διότι το Ν.Π.Δ.Δ. δεν διαθέτει υπηρεσία καθαριότητας
με προσωπικό ειδικότητας ΤΕ για να εξυπηρετηθούν οι δομές του. Ο ανάδοχος
θα πρέπει να τηρεί το πρόγραμμα καθαρισμού
προσωπικό,

κατάλληλα

εξοπλισμένο

με

τα

από άρτια καταρτισμένο
απαραίτητα

σύνεργα

και

εγκεκριμένα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης.
Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης, στο κόστος εργασίας
συμπεριλαμβάνονται:
οι πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων (δώρα, επιδόματα),
οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη,
οι κρατήσεις
Κριτήριο κατακύρωσης την γενικής υπηρεσίας θα είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως προσδιορίζεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
2

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/16 (ΥΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) υμβάσεις έργων,
προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύουν, τις σχετικές
διατάξεις του Ν. 2286/1995 και στον Ν. 3463/06 Κύρωση Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις παραπάνω εργασίες
ανέρχεται

ενδεικτικά

στο

ποσό

των

60.000,00

€

συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί
από πόρους τουΝ. Π.Δ.Δ. . Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε
βάρος του κωδικού ΚΑ 15.6274.0001

η οποία είναι

εγγεγραμμένη

του

στον

προϋπολογισμό

Ν.Π.Δ.Δ.

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας 2019 , ενώ θα προβλεφθεί
και η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για
το έτος 2020 Ε ΠΕΡΊΠΣΩΗ ΠΑΡΆΣΑΗς.
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV): 90910000-9 «Τπηρεσίες καθαρισμού
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης αφορά ωρομίσθια εργασία οκτώ μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης προσωπικού ειδικότητας ΤΕ καθαριότητας/
Γενικών καθηκόντων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, .
Η συνολική προϋπολογιζόμενη
δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των
60.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 24% ,δηλ.48.387,10 ευρώ
+11.612,90 Υ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6274.001 του Ν.Π. κατά τα
έτη 2019.
ΥΩΡΟΙ ΔΡΓΑΙΑ
α/α

ΥΩΡΟΙ
ΑΘΛΖΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ

1.

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ [ΚΛΔΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΟΙ ΥΩΡΟΙ( ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΤΛΙΟΙ)]

2.

2Ο ΚΛΔΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΜΠΑΚΔΣ ΠΑΝΑΓΙΩΣΖ ΒΟΓΙΑΣΕΖ ( ΓΟΤΒΑ) ( 740 μ2)

3.

ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 136 680 κ2
ΓΗΠΔΓΟ ΡΟΤΜΔΛΙΩΣΗ [ΚΛΔΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΟΙ ΥΩΡΟΙ( ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΤΛΙΟΙ]

4

ΓΗΠΔΓΟ ΜΑΓΟΤΛΑ [ΚΛΔΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΟΙ ΥΩΡΟΙ( ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΤΛΙΟΙ)]

5

ΚΛΔΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ 1ΟΤ -3ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΛΔΙΣΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΥΩΡΟ

6

ΚΛΔΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ 2ΟΤ -4ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΛΔΙΣΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΥΩΡΟ

7.

ΚΛΔΙΣΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΡΙΟ ΜΠΑΚΔΣ ( παιαηεο απνζεθεο ειαηνπξγηθεο)
ΚΣΙΡΙΑ

8.

Κ.Α.Π.Η. Α΄-Β΄& ΜΑΓΟΤΛΑ 800κ2

3

9.

ΔΚΘΔΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΔΩΝΙΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 300Μ2 ΟΓΟ ΓΡΑΓΟΤΜΗ 37

10.

ΚΣΙΡΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΓΚΑΛΟΤ-ΚΙΜΩΝΟ 11 1.000 κ2

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΖ
α/α

1.

ΥΩΡΟΙ

ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ

ΥΡΟΝΟ

ΔΡΓΑΙΔ

.ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ

1.ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ - ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ:

4 ώρες ην πξωί

• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκ
ζαθνύιαο-θαζεκεξηλά

7.30π.κ. εωο 11.30κ.κ.

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ ρώξω
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα, ,ηνίρνη, νξνθέο
θνπθώµαηα , ληνπδηέξεο, απνιύκαλζε w.c. , θωηηζηηθ
ΑΒΒΑΣΟ ΚΑΙ ΚΤΡΙΑΚΖ παινπίλαθεο, ηωλ θπιαθίωλ ,απνδπηεξίωλ ,αηζνπζώ
εθγύκλαζεο ,ηνπαιεηώλ γήπεδν πνδνζθαίξνπ , αύιην
4 Ώρες
ρώξνπ θ.ι.π.)
Καηόπηλ ζπλελλόεζεο κε
ηελ ππεξεζία αλάινγα κε • Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωο εμνπιηζκνύ πν
βξίζθεηαη ζε εζωηεξηθνύο θαη εμωηεξηθνύο ρώξνπο ην
ηνπο
ηαδίνπ ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : γξαθεία, θαξέθιε
πξνγξακκαηηζκέλνπο
βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθά όξγαλα θ.ι.π.)
αγώλεο θαη ηηο
πξνπνλήζεηο .
•Καζαξηζκνί θξεαηίωλ αγωληζηηθνύ ρώξνπ αλά
κήλεο.

• Γηα θάζε αληηθείµελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη ρξήζ
θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ
2.

2Ο ΚΛΔΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΙΟ
ΜΠΑΚΔΣ ( ΓΟΤΒΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΣΖ ΒΟΓΙΑΣΕΖ

1.ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ

• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκ
ζαθνύιαο-θαζεκεξηλά

4 ωρες από

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ επηθαλεηώ
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα, ληνπδηέξε
απνιύκαλζε w.c.,
,ηνίρνη, νξνθέο, θνπθώµαη
θωηηζηηθά, παινπίλαθεο

14.30κ.κ. έωο 18.30κ.κ.
Δπίσης
ΑΒΒΑΣΟ : 4ΩΡΔ
. ΚΤΡΙΑΚΖ : 4ΩΡΔ

• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζµνύ πν
βξίζθεηαη ζηνπο εζωηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : ζξαλία, γξαθεία, θαξέθιε
βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθά όξγαλα )

Καηόπηλ ζπλελλόεζεο κε
ηελ ππεξεζία αλάινγα κε • Γηα θάζε αληηθείκελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη ρξήζ
ηνπο
θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ
πξνγξακκαηηζκέλνπο
αγώλεο θαη ηηο
πξνπνλήζεηο .
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3.

ΓΖΠΔΓΟ ΡΟΤΜΔΛΙΩΣΖ
(ΚΛΔΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΟΙ
ΥΩΡΟΙ )1000μ2

ΓΔΤΣΔΡΑ εως
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 8 ωρες
Από 14.30 εωο 22.30

Δπίσης
ΑΒΒΑΣΟ : 8ΩΡΔ
ΚΤΡΙΑΚΖ : 8ΩΡΔ
Καηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ
ππεξεζία αλάινγα κε ηνπο
πξνγξακκαηηζκέλνπο αγώλεο
θαη ηηο πξνπνλήζεηο .

1.ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ - ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ:

• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκ
ζαθνύιαο

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ ρώξω
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα, ,ηνίρνη, νξνθ
,θνπθώµαηα, ληνπδηέξεο, απνιύκαλζε w.c.
παινπίλαθεο, ηνπ θπιαθίνπ ,απνδπηεξίω
,αίζνπζαο ηαηξνύ
,ηνπαιεηώλ, γεπέδν
πνδνζθαίξνπ, αύιηνπ ρώξνπ θ.ι.π.)

• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πν
βξίζθεηαη ζε εζωηεξηθνύο θαη εμωηεξηθνύο ρώξν
ηνπ θηηξίνπ ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : γξαθεί
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθ
όξγαλα θ.ι.π.)
• Αλα δύν κήλεο Καζαξηζκνί
αγωληζηηθνύ ρώξνπ

θξεαηίω

• Γηα θάζε αληηθείκελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεη
ρξήζε θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ.

4

ΓΖΠΔΓΟ ΜΑΓΟΤΛΑ

.ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 5 ωρες
4ωξεο από 16.30 έωο 21.30

Δπίσης
ΑΒΒΑΣΟ : 3ΩΡΔ
ΚΤΡΙΑΚΖ : 3ΩΡΔ
Καηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ
ππεξεζία αλάινγα κε ηνπο
πξνγξακκαηηζκέλνπο αγώλεο
θαη ηηο πξνπνλήζεηο .

1.ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ - ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ:

• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκ
ζαθνύιαο-θαζεκεξηλά

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ ρώξω
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα, ,ηνίρνη, νξνθ
,θνπθώµαηα, ληνπδηέξεο, απνιύκαλζε w.c.
θωηηζηηθά,
παινπίλαθεο
ηωλ
θπιαθίω
,απνδπηεξίωλ ,αηζνπζώλ εθγύκλαζεο ,ηνπαιεηώ
γήπεδν πνδνζθαίξνπ θ.ι.π.)

• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πν
βξίζθεηαη ζε εζωηεξηθνύο θαη εμωηεξηθνύο ρώξν
ηνπ θηηξίνπ ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : γξαθεί
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθ
όξγαλα θ.ι.π.)
• αλα δύν κήλεο Καζαξηζκνί
αγωληζηηθνύ ρώξνπ

θξεαηίω

• Γηα θάζε αληηθείκελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεη
ρξήζε θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ
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5.

ΚΛΔΙΣΑ ΓΤΜΝΑΣΖΡΙΑ 1ΟΤ - .ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 2 ωξεο
3ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
13.30 εωο 15.30

• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκ
ζαθνύιαο-θαζεκεξηλά

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώ
επηθαλεηώλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδ
κνθέηεο, απνιύκαλζε 2 w.c., ,ηνίρνη, νξνθ
,θνπθώµαηα , θωηηζηηθά, παινπίλαθεο

• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πν
βξίζθεηαη ζηνπο εζωηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : ζξαλία, γξαθεί
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθ
όξγαλα )

• Γηα θάζε αληηθείµελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεη
ρξήζε θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ

6

ΚΛΔΙΣΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖΡΙΟ
ΜΠΑΚΔΣ (παλαιές αποθήκες
ελαιοσργικής)

ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 2 ωξεο

• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκ
ζαθνύιαο-θαζεκεξηλά

Από 13.30 εωο 15.30

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώ
επηθαλεηώλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδ
Πηζαλή αιιαγή ωξαξίνπ ζε απνιύκαλζε 2 w.c., ,ηνίρνη, νξνθέο ,θνπθώµαη
ζπλελλόεζε κε ηελ ππεξεζία
θ.ι.π.)

• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πν
βξίζθεηαη ζηνπο εζωηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : ζξαλία, γξαθεί
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθ
όξγαλα )

• Γηα θάζε αληηθείκελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη ρξήζ
θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ
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7

3

ΚΣΙΡΙΑ

Κ.Α.Π.Ζ.

1.- .ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 3 ωξεο

1.ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ - ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ:

ην Α΄ Κ.Α.Π.Η.

• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκ
ζαθνύιαο θαζεκεξηλά.

7.30 κ.κ.εωο 10.30κ.κ

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ ρώξω
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα, ,ηνίρνη, νξνθ
,θνπθώµαηα, απνιύκαλζε w.c., θνπδίλα
παινπίλαθεο, θιηκαθνζηάζηα θ.ι.π.)

..2.- ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 3 ωξεο

• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πν
βξίζθεηαη ζε εζωηεξηθνύο θαη εμωηεξηθνύο ρώξν
ηνπ θηηξίνπ ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : γξαθεί
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, όξγαλ
θπζηθνζεξαπείαο θ.ι.π.)

ην Β΄ Κ.Α.Π.Η.
7.30 κ.κ.εωο 10.30κ.κ
3.- .ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 3 ωξεο
ην Κ.Α.Π.Η. ΜΑΓΟΤΛΑ

•Μία θνξά ην κήλα θαζαξηζκόο εμωηεξηθώ
παινπηλάθωλ

Γηα θάζε αληηθείκελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη ρξήζ
θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ.
7.30 κ.κ.εωο 10.30κ.κ
Πηζαλή αιιαγή ωξαξίνπ ζε
ζπλελλόεζε κε ηελ ππεξεζία

8.

ΔΚΘΔΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ
ΛΔΩΝΙΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ
300Μ2 ΟΓΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ 37 ΓΔΤΣΔΡΑ

• Απνθαηηλή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκ
ζαθνύιαο θαζεκεξηλά.

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ ρώξω
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα, ,ηνίρνη, νξνθ
,θνπθώµαηα, απνιύκαλζε w.c., θνπδίλα
παινπίλαθεο, θιηκαθνζηάζηα θ.ι.π.)

2 ώξεο
8.30 έωο 10.30

2 ώξεο

• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πν
βξίζθεηαη ζε εζωηεξηθνύο θαη εμωηεξηθνύο ρώξν
ηνπ θηηξίνπ ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : γξαθεί
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, θ.ι.π.)

8.30 έωο 10.30

•Μία θνξά ηε βδνκάδα
ρώξνπ.

ΠΔΜΠΣΗ

θαζαξηζκόο

αύιην

Γηα θάζε αληηθείκελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη ρξήζ
Σν ωξάξην θαζνξίδεηαη από
ην

πξόγξακκα

εθζέζεωλ.

7

θαηάιιε

ηωλ ιωλ πιηθώλ θαη µέζωλ.
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ΚΣΙΡΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΔΤΣΔΡΑ - ΣΔΣΑΡΣΗ - Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – θνύπηζ
θαη ζθνπγγάξηζκα όιωλ ηωλ
ΠΑΓΚΑΛΟΤ-ΚΙΜΩΝΟ 11 1.000 Παξαζθεπή 2 ώξεο
μ2
δαπέδωλ ηωλ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ ηνπ θηηξίνπ θα
7.30-9.30
ζπγθεθξηκέλα :
ε

ζπλελλόεζε

κε

ππεξεζία

ηελ

Σωλ δύν θιηκαθνζηαζίωλ κε ηηο θνππαζηέο, Δμωζηώλ Α
θαη Β΄ νξόθνπ,

Κακπίλαο

αλειθπζηήξα,

Τπνγείνπ ρώξνπ κεηξεηώλ Γ.Δ.Η. Καζαξηζκόο

παινζηαζίωλ ρώξνπ εηζόδνπ (ηδάκηα θαη αινπκίληα
Αίζνπζαο δηαιέμεωλ.
Καζαξηζκόο εμωηεξηθώλ παινζηαζίωλ
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2νπ - 4 νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
.ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΚΛΔΙΣΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΥΩΡΟ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 2 ωξεο
13.30 εωο 15.30

• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκ
ζαθνύιαο-θαζεκεξηλά

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώ
επηθαλεηώλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδ
κνθέηεο, απνιύκαλζε 2 w.c., ,ηνίρνη, νξνθ
,θνπθώµαηα , θωηηζηηθά, παινπίλαθεο

• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πν
βξίζθεηαη ζηνπο εζωηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : ζξαλία, γξαθεί
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθ
όξγαλα )

• Γηα θάζε αληηθείµελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεη
ρξήζε θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ
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Οι ώρες εργασίας , ο τόπος και οι ημέρες , δύνανται να μεταβάλλονται κατόπιν
συνεννοήσεως του Αναδόχου και της Τπηρεσίας λόγω απρόβλεπτων αναγκών
χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο αυτών.
Κρίνεται αναγκαίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι να επισκεφθούν, σε συνεργασία ,
όλους τους χώρους που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή ώστε να
λάβουν γνώση των αθλητικών χώρων και του μεγέθους των κτιρίων, καθώς
επίσης και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών υπό των οποίων θα πρέπει να
εκτελούνται οι αναφερόμενες εργασίες καθαρισμού.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται αυθημερόν με μέσα και ευθύνη
του αναδόχου και θα περιλαμβάνει τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους σε
κατάλληλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης (μπλέ και πράσινους κάδους,
σκίπερ, κ.λπ.) που θα έχουν υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π..
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές ασφαλισμένο
προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, όπως
εργαλεία και μηχανήματα, φαράσια, σκούπες, μεταφορικά μέσα.
Σα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται θα παρέχονται από το Ν.Π.
χετικά με το απασχολούμενο προσωπικό, θα πρέπει να εξασφαλίζονται από
τον ανάδοχο, όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, όσον αφορά
την υγιεινή και ασφάλεια των και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν
λόγω φύση και συνθήκες των προσφερομένων υπηρεσιών εργασίας.
Ο ανάδοχος θα καταθέτει μηνιαία έκθεση εκτέλεσης εργασιών στην αρμόδια
υπηρεσία του Ν.Π..
Η ποσοτική και ποιοτική βεβαίωση των εργασιών, θα γίνεται από αρμόδια
τριμελή επιτροπή του Ν.Π. σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 , μετά από βεβαίωση
του επιβλέποντα της μελέτης.
Οι εργασίες θα αφορούν όλο το χρονικό διάστημα της οκτάμηνης σύμβασης,
θα εκτελούνται, εφ’ όσον το επιτρέπουν οι κλιματικές συνθήκες, όλες τις ημέρες
του κάθε μήνα και πάντα σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα εργατική
νομοθεσία όσον αφορά την απασχόληση των εργαζομένων.
Η προσφορά θα αναφέρεται στο σύνολο των υπηρεσιών και όχι για μέρος
αυτών.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.
Οι εταιρείες
ποινής

παροχής υπηρεσιών

αποκλεισμού

αν δεν

(εργολάβοι),

ενδέχεται να τύχουν

εξειδικεύουν, εκτός των άλλων, σε χωριστό

κεφάλαιο της προσφοράς τους τα εξής:
α. Σον αριθμό των εργαζομένων.
β.

Ση

συλλογική

εργαζόμενοι, να

σύμβαση

εργασίας στην

είναι ασφαλισμένοι

οποία

υπάγονται οι

από τον ανάδοχο, να διαθέτουν

άδεια

εργασίας και να γνωρίζουν Ελληνικά.
γ. Σο ύψος του προϋπολογισμένου

ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες

αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
δ. Σο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στο Ν.Π.Δ.Δ κατά την υπογραφή της
σύμβασης σχέδιο οργάνωσης της εργασίας που αναλαμβάνει.
Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη
9

διάρκεια της οκτάμηνης

σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία

αναθεώρηση υπόκειται.
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους ,βάσει των ισχυόντων
νόμων, φόρους, τέλη και κρατήσεις.
Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΙΚ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ

ΒΑΙΛΗ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗ
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