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Οι προσφορές να κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:
1. Γραφεία διοίκησης,- πέντε (5) φορές την εβδομάδα.
2. Οι χώροι υγιεινής (wc, μπάνια κλπ) επτά (7) φορές την εβδομάδα
(συμπεριλαμβανομένου και των επίσημων αργιών).
3. Διάδρομοι, κλιμακοστάσια, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι υποδοχής επτά (7) φορές
την εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένου και των επίσημων αργιών).
5. Περιβάλλοντας χώρος , κλιμακοστάσιο πρόσβαση (2) φορές την εβδομάδα.
6. Ό,τι άλλο έκτακτο ζητηθεί εγγράφως από την Διεύθυνση του Ε.Κ.Α.Β. 7ης
Περιφέρειας-Παράρτημα Ιωαννίνων.
Οι ώρες που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες θα είναι 08:00-10:00 το πρωί και
18:00-19:00 το απόγευμα τις καθημερινές καθώς και 10:00-11:00 το πρωί ΣάββατοΚυριακή και αργίες.
Για κάθε χώρο πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό,
όπως:
• ηλεκτρικές απορροφητικές μηχανές σκόνης
• μηχανικό σάρωθρο υπαίθριων χώρων
• καρότσια περισυλλογής σκουπιδιών και σφουγγαρίσματος
• μαγνητικές σκούπες (πάνινες) δαπέδων
• ξεσκονόπανα ελαστικά, εξαρτήματα καθαρισμού τζαμιών κλπ
• κάθε άλλο μηχάνημα ή συσκευή που πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένας σύγχρονος
εξοπλισμός καθαριότητας. Η ασφάλεια όλων των ανωτέρω μηχανημάτων και
συσκευών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Στους χώρους υγιεινής (wc, μπάνια), θα γίνεται σκούπισμα, σφουγγάρισμα, θα
πλένονται τα πλακάκια στους τοίχους, θα απομακρύνονται χαρτιά και απορρίμματα
και θα γίνεται πλήρης απολύμανση.
Διάδρομοι, κλιμακοστάσια και κοινόχρηστοι χώροι κλπ: σκούπισμα, σφουγγάρισμα
Κάγκελα: ξεσκόνισμα
Τζάμια: καθάρισμα με το κατάλληλο καθαριστικό.
Εξωτερικός περιβάλλον χώρος, κλιμακοστάσια πρόσβασης και χώρος
παρκαρίσματος:
σκούπισμα στα πλακόστρωτα τμήματα, καθώς επίσης και καθάρισμα όλου του
χώρου από χαρτιά, ξύλα κ.α.
Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται
στους χώρους συγκέντρωσής τους, έξω από το κτίριο και οι οποίοι θα υποδειχθούν
από την υπηρεσία, ώστε να είναι εύκολη η αποκομιδή από τα ειδικά αυτοκίνητα
μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου.
Η αξία όλων των υλικών που θα χρειασθούν για τις παραπάνω εργασίες
καθαρισμού βαρύνει τον ανάδοχο. Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και δε θα
πρέπει να προκαλούν φθορά στους χώρους και τα αντικείμενα και να είναι
ενδεδειγμένα από άποψη υγιεινής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο και σύγχρονο μηχανικό
εξοπλισμό για τον καθαρισμό και απολύμανση των κτιρίων.

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που θα προξενηθεί στους χώρους που
καθαρίζει από το προσωπικό που απασχολεί. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα στο προσωπικό
που απασχολεί για τον καθαρισμό του κτιρίου.
Το ποσό των 1.248,75 € θα επιμερίζεται σε τρεις (3) μήνες. Στο ανωτέρω ποσό
συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, οι
αμοιβές του προσωπικού που θα απασχολήσει ο ανάδοχος, τα υλικά καθαριότητας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα
είδη/εργασίες, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου ή σε
δική σας φόρμα, που θα πρέπει να αποσταλεί είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση
ΕΚΑΒ / υπόψη Γρ. Προμηθειών –Υλικού, Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 – 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, είτε
να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρία σας,
θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τιμολόγιο εκδίδεται «επί πιστώσει», η δε πληρωμή
του, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων του Δημοσίου Λογιστικού και
εντός χρονικού διαστήματος περίπου τεσσάρων (4) μηνών.
Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ.
Προμηθειών, τηλ. 26510-54345 fax 26510-54367
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