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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων στην Π.Ε. Κέρκυρας
Στο πλαίσιο αναζήτησης και επιλογής αναδόχου για τον καθαρισμό των γραφείων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, και σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. οικ. 10646/4552/0702-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Ι.Ν., δυνάμει της αριθ. 1156-57/1912-2018 (ΑΔΑ:7Χ877ΛΕ-ΡΧΧ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. και το ΦΕΚ
226/Τ Β’ /04-12-2019 με θέμα : «Θέσπιση παγίου χορηγήματος καθαριότητας στην ΠΕ
Κέρκυρας, για το έτος 2019»

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους επιθυμούν και έχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις
προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας,
μέχρι την 15-03- 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, αίτηση συνοδευόμενη από
ενυπόγραφη και σφραγισμένη οικονομική προσφορά ανά μήνα καθαρισμού των
χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για την Π.Ε. Κέρκυρας, εντός κλειστού
φακέλου, με την ένδειξη: «Οικονομική προσφορά προς τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων, ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα εξής
στοιχεία:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013:
- Τον αριθμό των εργαζομένων,
- Τις ημέρες και ώρες εργασίας
- Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο
- Τη συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική συλλογική ή ειδική επιχειρησιακή),
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3899/2010 στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
- Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές των εργαζομένων.
- Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.
4412/2016 Υπεύθυνη δήλωση που θα
αναφέρεται ότι :
α. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και

β. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την οικονομική προσφορά,
αλλά συνιστούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες επιτάσσει η εργατική νομοθεσία
να περιλαμβάνονται στις Διακηρύξεις Διαγωνισμών με αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών καθαρισμού.
Το σύνολο των επιφανειών καθαρισμού ανέρχεται σε εκατό (150) τετραγωνικά
μέτρα περίπου και βρίσκονται στον 3 ο όροφο του κτιρίου της Π.Ε. Κέρκυρας (οδός
Σαμάρα 13).
Ο/η ανάδοχος αναλαμβάνει να ενεργεί τις ακόλουθες εργασίες 3 ημέρες την
εβδομάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
1. Σκούπισμα των γραφείων και κοινόχρηστων χώρων (διάδρομοι, σκάλες κλπ.).
2. Σφουγγάρισμα των χώρων (γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι, διάδρομοι, σκάλες, κλπ)
με ειδικό απολυμαντικό υγρό.
3. Ξεσκόνισμα και καθαρισμό (έπιπλα, πόρτες, παράθυρα, βιβλιοθήκες, γραφεία και
λοιπά αντικείμενα που βρίσκονται στους χώρους των γραφείων).
4. Καθημερινό γενικό καθαρισμό σε δοχεία απορριμμάτων που βρίσκονται στους
χώρους των γραφείων.
5. Άμεση απομάκρυνση χαρτοκιβωτίων και λοιπών υλικών συσκευασιών ή άλλων
απορριμμάτων, τόσο από τους χώρους των γραφείων όσο και από τους
κοινόχρηστους χώρους.
6. Καθαρισμό εσωτερικών τζαμιών, τοίχων και κουφωμάτων των κτιριακών
εγκαταστάσεων.
7. Καθαρισμό των κοινόχρηστων τουαλετών (WC) και πλύσιμο όλων των χώρων τους
(πλακάκια, τοίχοι, πόρτες) με ειδικό απολυμαντικό υγρό και μία φορά την εβδομάδα
με χλώριο ή άλλο ειδικό απολυμαντικό υγρό.
8. Την άμεση απομάκρυνση των υδάτων από τυχόν διαρροές του δικτύου καθώς και
μετά από έντονη βροχόπτωση.
Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα γίνει την
Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.30 μ.μ στο γραφείο του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων παρουσία των ενδιαφερομένων.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως και την 31/12/2019.
Το ακαθάριστο ποσό της προσφοράς ανά μήνα δε θα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν
πενήντα (150,00) ευρώ. Τα απορρυπαντικά, σακούλες, χαρτικά καθαρισμού, υγρό
σαπούνι κλπ, θα χορηγούνται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού
της ΠΕ Κέρκυρας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον
δικαιούχο του επιδόματος στο τηλέφωνο 2661362282.

Η δικαιούχος του παγίου επιδόματος καθαριότητας
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