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ΠΡΟΣ : Συνεργεία Καθαριότητας

ΘΕΜΑ: Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας
των γραφείων της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,
λόγω μη επαρκούς αριθμού προσφορών.
ΣΧΕΤ: α) ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄115) άρθρο 68, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του ν.
4144/2013
β) ν. 4412/2016 άρθρο 73 και 74 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

Προσκαλούμε
κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει σφραγισμένη
οικονομική προσφορά, για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας
Αρκαδίου 8, Λαμία, 35131, 3ος όροφος και με διάρκεια σύμβασης δώδεκα μηνών από 01/01/2020 έως
31/12/2021, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της παρούσας, ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ
( 350,00) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, μηνιαίως.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η σύνταξη της προσφοράς αυτής, θα αναφέρεται στις εξής παρεχόμενες υπηρεσίες:
1. Στον καθαρισμό δεκατεσσάρων (18 ) γραφείων
2. Στον καθαρισμό μιας (1) κουζίνας
3. Στον καθαρισμό ενός (1) χωλ
4. Στον καθαρισμό και απολύμανση δύο (2) WC
5. Στον καθαρισμό των υαλοπινάκων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
6. Στον καθαρισμό του εξωτερικού διαδρόμου και της σκάλας του 3ου ορόφου
7. Στην αποκομιδή των απορριμμάτων
8. Στον καθαρισμό των βεραντών
Πιο συγκεκριμένα:
Ο καθαρισμός στα γραφεία περιλαμβάνει:

-

καθαρισμό και συντήρηση των γραφείων
καθαρισμό των επίπλων με απορροφητικό ύφασμα
καθαρισμό των επιφανειών ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, καλοριφέρ, Κλιματισμού, θυρών
καθαρισμός των διαχωριστικών και εξωτερικών τζαμιών των γραφείων
άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων, τοποθέτηση νέας σακούλας καθώς και συγκέντρωση και
ρίψη των απορριμμάτων στους κάδους αποκομιδής
- καθάρισμα συσκευών τηλεφώνου
- ξεσκόνισμα των διακοσμητικών ειδών
- σκούπισμα των δαπέδων με απορροφητική σκούπα και σφουγγάρισμα
- έλεγχο και καθαρισμό των ταβανιών από αράχνες
Ο καθαρισμός στις τουαλέτες περιλαμβάνει:
- πλύσιμο πλακιδίων και γυάλισμα
- πλύσιμο νιπτήρων και γυάλισμα
- πλύσιμο λεκάνης εσωτερικά και εξωτερικά με απολυμαντικό υγρό
- καθαρισμό και γυάλισμα καθρεπτών
- σκούπισμα, σφουγγάρισμα και γυάλισμα δαπέδων
- άδειασμα απορριμμάτων και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας στα καλάθια
- αγορά και τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χαρτοπετσετών και σαπουνιού
- καθάρισμα και πλύσιμο ντουλαπιών εσωτερικά και εξωτερικά
Ο καθαρισμός θα γίνεται τρεις (3) φορές την εβδομάδα ( Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ) εκτός των
υαλοπινάκων και των βεραντών που θα καθαρίζονται μία φορά το μήνα.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ρητώς η δέσμευση για εκτέλεση του έργου με τους όρους
που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται η τιμή εκτέλεσης των
εργασιών καθαρισμού σε μηνιαία βάση, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Στην τιμή αυτή θα συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων και
εξαρτημάτων, η αμοιβή του προσωπικού και οι ασφαλιστικές εισφορές καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00 το μεσημέρι .
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε κλειστό φάκελο.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να
διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας έως
τις 27 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Διευκρινίζουμε ότι η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία, σύμφωνα με
το άρθρο 68, Ν. 3863/2010 , όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013.
α ) τον αριθμό εργαζομένων
β ) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
γ ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική συλλογική ή ειδική επιχειρησιακή, σύμφωνα με το άρθρο
άρθρο 13 του ν. 3899/2010, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων .
ε ) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.
Τα ανωτέρω στοιχεία δεν αποτυπώνουν την οικονομική προσφορά , αλλά συνιστούν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις , τις οποίες η εργατική νομοθεσία επιτάσσει να περιλαμβάνονται στις Διακηρύξεις
Διαγωνισμών , με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.
Το Συνεργείο Καθαρισμού που θα αναδειχθεί με την οικονομικότερη προσφορά, θα ενημερωθεί με
τηλεφωνική επικοινωνία.
Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα προκύψει από τη διενέργεια της Πρόσκλησης για ανάθεση υπηρεσιών
καθαριότητας και προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης , μεταξύ αναθέτουσας αρχής και
Αναδόχου θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Α.- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Β.- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
Γ.- Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους (Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα).
Δ.- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου από τον Ανάδοχο , σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.
Θα γίνεται κράτηση ίση με το 0,06 του καθαρού ποσού κάθε πληρωμής που θα αποδίδεται στην
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και τον πίνακα
ανακοινώσεων της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα

