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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΒΕ της ΕΥΕΠ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».
Ο Τοµέας Βορείου Ελλάδος (ΤΒΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ),
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών καθαριότητας του χώρου στέγασής της στη Θεσσαλονίκη
επί της οδού Αδριανουπόλεως 24, Καλαµαριά, για το χρονικό διάστηµα από 01-02-2013 έως 31-12-2013,
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν µέχρι τη Τετάρτη 30-01-2013 και ώρα 14:30 µ.µ.
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΒΕ της ΕΥΕΠ (Αδριανουπόλεως 24, Καλαµαριά, 1ος όροφος) κλειστό
φάκελο µε την ένδειξη «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΒΕ της
ΕΥΕΠ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» που θα συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής και θα περιλαµβάνει:
1.Οικονοµική προσφορά του υποψηφίου Ανάδοχου, στην οποία θα προσδιορίζεται µε σαφήνεια το
συνολικό κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν καθώς και του ΦΠΑ (στο συνολικό ποσό θα
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του
Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43 Α΄/1995), καθώς και οι λοιπές κρατήσεις που προβλέπονται για πληρωµές από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και κράτηση 0,10% επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, υπέρ της
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων).
2.Τεχνική Προσφορά.
Το κριτήριο για την απευθείας ανάθεση µεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές
που ζητούνται σύµφωνα µε το συνηµµένο πίνακα, είναι η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή.
Η συνολική δαπάνη του έργου για το διάστηµα από 01-02-2013 έως 31-12-2013 ανέρχεται σε 9.000 €
ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων, έργο
2011ΣΕ07580032 της ΣΑΕ 075/8.
Η αποσφράγιση των προσφορών και η επιλογή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί στις 31-01-2013,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00 µ.µ. στα γραφεία του ΤΒΕ της ΕΥΕΠ (Αδριανουπόλεως 24, Καλαµαριά, 1ος
όροφος) από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών ΤΒΕ ΕΥΕΠ .
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται ανά µήνα µε το ποσό που θα συµφωνηθεί µηνιαίως,
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%) µε την βεβαίωση, από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής εργασιών της ΕΥΕΠ, ότι πραγµατοποιήθηκε η εργασία και τηρήθηκαν οι όροι της
σύµβασης.

Η Σύµβαση µε τον Ανάδοχο µπορεί αυτοδίκαια να διακοπεί σε περίπτωση µετεγκατάστασης της
υπηρεσίας σε άλλο κτίριο εν όψει της σχεδιαζόµενης συστέγασης των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Χρονολογικό Αρχείο ΓΕ
2. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
3. Αρχείο Τµήµατος ∆’
4. Αρχειο ΤΒΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
του κτιρίου του ΤΒΕ της ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ επί της οδού Αδριανουπόλεως 24, Καλαµαριά, 1ος όροφος,
εµβαδού περίπου 430 τ.µ.

ΧΩΡΟΙ: ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΟΥΖΙΝΕΣ, WC, ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ, ΧΩΛ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Ξεσκόνισµα στα έπιπλα γραφείων, καρεκλών, ντουλαπιών, τηλεφώνων,
αριθµοµηχανών, Η/Υ και στα µηχανήµατα (φωτοτυπικά, fax κ.λ.π)
Σταχτοδοχεία, άδειασµα και πλύσιµο.
Καλάθια αχρήστων, πλύσιµο αλλαγή σακούλας (Η σακούλα παρέχεται
από τον Ανάδοχο)
Σκούπισµα και σφουγγάρισµα δαπέδων µε τα πλέον ενδεδειγµένα και
επαρκή σε αριθµό και ποιότητα µηχανήµατα και υλικά.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τον καθαρισµό στις γωνίες, κάτω από
τις ντουλάπες, γύρω από µηχανήµατα (όπως ψύκτες, φωτοτυπικά κ.λ.π)
Πλύσιµο λεκανών και σκεπασµάτων αυτών, νιπτήρων, βρυσών,
πλακιδίων, καθρεπτών, σαπουνοθηκών και δαπέδων των χώρων
υγιεινής (WC), εσωτερικά και εξωτερικά µε κατάλληλα απορρυπαντικά
και απολυµαντικά υλικά (Τα απορρυπαντικά και απολυµαντικά
καθαρισµού παρέχονται από τον Ανάδοχο και είναι εγκεκριµένου τύπου).
Τα καλάθια θα αδειάζονται και θα πλένονται και θα τοποθετείται
πλαστική σακούλα. (Η σακούλα παρέχεται από τον Ανάδοχο).
Τοποθέτηση χαρτιού υγείας και σαπουνιού (χορηγούνται από την
Υπηρεσία).
Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα κατά το καθαρισµό
των χώρων αυτών.
Καθαρισµός µε ηλεκτρική σκούπα των υφασµάτινων επιφανειών των
καθισµάτων.
Ξεσκόνισµα φωτιστικών.
Καθαρισµός των εσωτερικών θυρών.
Καθαρισµός των παραθυρόφυλλων
Σκούπισµα βεράντας εµβαδού περίπου 190 τ.µ.
Απεντόµωση και απολύµανση

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

2 φορές την εβδοµάδα

2 φορές την εβδοµάδα

2 φορές την εβδοµάδα

1 φορά το µήνα
1 φορά το µήνα
1 φορά κάθε 15 µέρες
1 φορά κάθε 15 µέρες
1 φορά το µήνα
2 φορές το χρόνο

