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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

«ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Α.Α.Ε. ΟΣΑ» 

 

Άπθπο 1: Ανηικείμενο ηηρ πποκήπςξηρ. 

Η Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Α.Ε. ΟΣΑ, πνπ εδξεύεη ζηνλ Άγην Νηθόιαν (νδόο Αξγπξνπνύινπ 3), πξνθεξύζζεη 
πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην επηινγήο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα 
ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκόο γξαθείσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Ε. ΟΣΑ». 

Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα είλαη κέρξη ηηο 31-12-2013, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κέρξη δύν κήλεο. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ είλαη 150 € πιένλ ΦΠΑ 23% γηα θάζε κήλα. 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία αζθνύλ λόκηκα 
δξαζηεξηόηεηεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ θηηξίσλ. 

Άπθπο 2: Πεπιγπαθή και πποδιαγπαθέρ ηος έπγος. 

Η πεξηγξαθή θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ «Καζαξηζκόο γξαθείσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Ε. 
ΟΣΑ» έρνπλ σο αθνινύζσο: 

1. Πεξηγξαθή ησλ ρώξσλ θαζαξηζκνύ. 

Οη ρώξνη ζηέγαζεο ησλ γξαθείσλ είλαη νη αθόινπζνη: 

α) Υώξνο ηζνγείνπ εκβαδνύ 54 η.κ. (πεξηιακβάλεη 1 ηνπαιέηα θαη 3 ζέζεηο εξγαζίαο). 

β) Υώξνο ηζνγείνπ εκβαδνύ 60 η.κ. (πεξηιακβάλεη 1 ηνπαιέηα θαη 2 ζέζεηο εξγαζίαο). 

γ) Υώξνο παηαξηνύ εκβαδνύ 44 η.κ. (πεξηιακβάλεη 3 ζέζεηο εξγαζίαο). 

δ) Υώξνο εκηνξόθνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 130 η.κ. (πεξηιακβάλεη: 1 ηνπαιέηα, γξακκαηεία, ρώξν ππνδνρή, 
δηάδξνκν, αίζνπζα γξαθείσλ, αίζνπζα δηεύζπλζεο - ζπκβνπιίνπ). 

2. πρλόηεηα θαη πεξηγξαθή ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ ρώξσλ. 

Ο θαζαξηζκόο ησλ ρώξσλ ζα γίλεηαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα, θάζε Σξίηε θαη Παξαζθεπή κεηά ηηο 4 κ.κ. 

Σν έξγν ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ ρώξσλ πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο εξγαζίεο: 

α) Εβδνκαδηαία (δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα)  

 Άδεηαζκα ησλ θαιαζηώλ αρξήζησλ, απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ηνπ 
Δήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζάθσλ απνξξηκκάησλ ζηα θαιάζηα αρξήζησλ. 

 Καζαξηζκόο (ζθνύπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα) ησλ παησκάησλ θαη ησλ ζηεζαίσλ ησλ ρώξσλ (αίζνπζεο, 
δηάδξνκνη, ζθάιεο, ηνπαιέηεο). 

 Καζαξηζκόο ησλ ηνπαιεηώλ (ιεθάλεο, ληπηήξεο, θαζξέπηεο, πιαθάθηα ηνίρσλ θ.ιπ). 

 Καζαξηζκόο ησλ επίπισλ γξαθείνπ (γξαθεία, ηξαπέδηα, βηβιηνζήθεο, θαζίζκαηα θ.ιπ). 

Οη θαζαξηζκνί ζα γίλνληαη κε θαηάιιεια απνξξππαληηθά, απνιπκαληηθά θαη ζπληεξεηηθά κέζα. 

β) Μεληαία (κία θνξά ην κήλα)  

 Καζαξηζκόο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ησλ ζπξώλ θαη παξαζύξσλ (παινπηλάθσλ) θαζώο θαη ησλ 
εζσηεξηθώλ ρσξηζκάησλ (πάλει αινπκηλίνπ κε παινπίλαθεο), ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πεξίπνπ 110 η.κ. 



Ο εμνπιηζκόο θαζαξηζκνύ, ηα πιηθά θαζαξηόηεηαο, νη ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ ζηα θαιάζηα γξαθείσλ θαη 
ηνπαιεηώλ, εθηόο από ην ραξηί πγείαο, ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

3. Επίζθεςε ρώξσλ - Πιεξνθνξίεο 

Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ηε θαιύηεξε ελεκέξσζε ηνπο ζρεηηθά κε ην έξγν κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ηνπο 
ρώξνπο ζηέγαζεο ησλ γξαθείσλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (8.00 - 16.00). 

Επίζεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξόληα δηαγσληζκό, από ηελ 
Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Α.Ε. ΟΣΑ (νδόο Αξγπξνπνύινπ 3 - 721 00 Αγηνο Νηθόιανο - ππεύζπλνο: 
Υαξάιακπνο Αλησλαθάθεο - ηει: 28410 91110 - fax: 28410 91120), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Άπθπο 3: Πποθεζμία ςποβολήρ πποζθοπών - Πεπιεσόμενα θακέλος πποζθοπάρ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ, ηδηνρείξσο ή κε ηαρπδξνκείν, θιεηζηέο πξνζθνξέο κέρξη ηε 

Παπαζκεςή 15 Φεβποςαπίος 2013 και ώπα 15.00 μ.μ. ζηα γξαθεία ηεο Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Ε. 
ΟΣΑ (νδόο Αξγπξνπνύινπ 3 - 721 00 Αγηνο Νηθόιανο). 

ε πεξηπηώζεηο ππνβνιήο κε ηαρπδξνκείν, νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαδνζεί ζηα γξαθεία ηεο 
Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Ε. ΟΣΑ κέρξη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ώξα. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ εθπξόζεζκα θαζώο θαη αληηπξνζθνξέο δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο ή ρεηξόγξαθεο ρσξίο δηνξζώζεηο, πξνζζήθεο ή 
δηαγξαθέο θαη λα έρνπλ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ δηαγσληδόκελνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα γίλνπλ 
απνδεθηέο. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πάλσ ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 
ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ε έλδεημε: 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Α.Α.Ε. ΟΣΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Α.Α.Ε. ΟΣΑ» 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

1) Σε πξνζθεξόκελε ηηκή αλά κήλα, ρσξίο ΦΠΑ, γηα ην έξγν ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ γξαθείσλ, όπσο απηό 
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 2 ηεο πξνθήξπμεο. Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ή ίζε ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1. 

2) Σε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ε νπνία ζα πξέπεη λα ηζρύεη θαη λα δεζκεύεη ηνλ δηαγσληδόκελν γηα 
ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

3) Επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο επαγγέικαηνο ηεο αξκόδηαο ΔΟΤ από ηελ νπνία 
πξνθύπηεη όηη ν δηαγσληδόκελνο αζθεί δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ηε παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ θηηξίσλ. 

Άπθπο 4: Αξιολόγηζη πποζθοπών - Επιλογή αναδόσος - Τπογπαθή ζύμβαζηρ. 

Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ε επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη από ηελ Επηηξνπή Πξνκεζεηώλ ηεο 
Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Ε. ΟΣΑ. 

Η Επηηξνπή Πξνκεζεηώλ έρεη δηθαίσκα λα αθπξώζεη ην δηαγσληζκό θαη λα ηνλ επαλαιάβεη, κε ηξνπνπνίεζε 
ή κε ησλ όξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο πξνθήξπμεο, εθόζνλ θξίλεη όηη νη πξνζθνξέο δελ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθέο ή ζπληξέρνπλ άιινη ιόγνη.  

Μεηά ηελ απόθαζε ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα θιεζεί εγγξάθσο 
λα πξνζέιζεη εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ γηα ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζύκβαζεο 
αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.  

Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη εληόο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ε αλάζεζε ζα γίλεη ζηνλ ακέζσο επόκελν 
αλάδνρν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξώλ. 

 

 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Α.Α.Ε. ΟΣΑ 
 
Δεκήηξηνο Κνπλελάθεο 
Πξόεδξνο ηνπ Δ. 

 

 


