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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI
ΚΟΙ ΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.-ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: 3o ΧΛΜ.Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: X.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2651048064

Ιωάννινα : 30-11-2021
Αρ.Πρωτ : 2982

Προς :ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

e-mail: epas.ioannina@oaed.gr
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή οικονοµικών προσφορών που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας» για το ΚΕΤΕΚ ΟΑΕ∆ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, το ΙΕΚ ΟΑΕ∆ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και το ΚΕΚ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το χρονικό διάστηµα από 03-01-2022 έως 28-02-2022.
Παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας¨ για το ΚΕΤΕΚ ΟΑΕ∆ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, το ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και το ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
αρµοδιότητας Π.∆. ΗΠΕΙΡΟΥ για:
 µια (1) καθαρίστρια/τη από 4 ώρες ηµερησίως, για το χρονικό διάστηµα από 03-01-2022 έως 07-012022 και
 τέσσερις (4) καθαρίστριες/τες από 4 ώρες η καθεµία ηµερησίως, για το χρονικό διάστηµα από 1001-2022 έως 28-02-2022,
οι οποίες θα απασχοληθούν στο ΚΕΤΕΚ ΟΑΕ∆ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 3ο χλµ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ
στα Ιωάννινα, σύµφωνα µε τις συνηµµένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.
Η επιφάνεια του κτιρίου είναι 5.928,00 τ.µ.
Η απασχόληση είναι 5 ηµέρες την εβδοµάδα από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή εξαιρουµένων των
αργιών.
- Συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη (καθαρό ποσό) : 4.200,00 €
- αναλυόµενη ανά είδος (CPV) ως κάτωθι:
- Καθαρισµός γραφείων, CPV:90900000-6, ποσότητα: 1 έργο, τιµή µονάδας 4.200,00 €
(χωρίς ΦΠΑ), ΚΑΕ 0845.
Η κατάθεση των σφραγισµένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και τις 07-12-2021 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00 µ.µ. στην έδρα του ΚΕΤΕΚ ΟΑΕ∆ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3οχλµ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- ΑΘΗΝΩΝ στα Ιωάννινα, Τ.Κ.45500, (τηλ:2651040858).
Υπεύθυνη κ. Μπινάτση Μαρία .
 Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ηµέρες και θα πρέπει να ,
σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
 Στην προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά το καθαρό ποσό και ο ΦΠΑ.
 Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωµής θα είναι µε πίστωση.
 Τα υλικά καθαριότητας θα βαρύνουν τον Οργανισµό.
 Η επιλογή θα γίνει µε βάση τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4782/2021,πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της
ανωτέρω προµήθειας ο προσωρινός µειοδότης πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία µας κατόπιν
έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, Υπεύθυνη ∆ήλωση, εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου , την υποβολή αυτής εκ µέρους αυτής του
νοµίµου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 1
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΝΑΤΣΗ-ΡΑΜΜΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
1.1 Έγχρωµο µωσαϊκό: Πλύσιµο µε νερό και σαπούνι, δύο χέρια ξέβγαλµα,
καθηµερινώς. Μία φορά το µήνα πρέπει να τους γίνεται λουστράρισµα µε
κατάλληλο υγρό.
1.2 Μάρµαρα: Κλιµακοστάσια, είσοδοι και πλατεία ισογείου: Πλύσιµο µε
νερό και σαπούνι καθηµερινώς και µία φορά τον µήνα λουστράρισµα. Τα
κλιµακοστάσια να λουστράρονται ελαφρώς προς αποφυγήν τυχόν
ατυχήµατος.
1.3 Πλαστικά δάπεδα: Πλύσιµο καθηµερινώς µε απορρυπαντικό και
ξέβγαλµα δύο χέρια µε νερό, λουστράρισµα µε κατάλληλη παρκετίνη µία
φορά το µήνα (κάθε φορά τυχόν ξεκόλληµα δαπέδου βαρύνει τον ανάδοχο).
1.4 ∆άπεδα – µοκέτες : Σκληρό σκούπισµα µε κατάλληλη ηλεκτρική σκούπα
καθηµερινώς και αφαίρεση τυχόν λεκέδων. Ειδικότερα πρέπει να γίνει µια
φορά µε κατάλληλα σαπούνια και ειδικά µηχανήµατα πλύσιµο των µοκετών.
2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ –ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ
2.1 Καθηµερινώς ξεσκόνισµα στα έπιπλα γραφείων, πίνακες ζωγραφικής,
διακοσµητικά αντικείµενα, φωτιστικά, τηλέφωνα, περβάζια, παράθυρα,
σώµατα θέρµανσης, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, εξάλειψη αποτυπωµάτων από
τις πόρτες.
2.2 Τα σταχτοδοχεία θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται καθηµερινά και θα
τοποθετούνται πλαστικοί σάκοι στα καλάθια των αχρήστων.
3) ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ.
3.1 Καθηµερινώς καθάρισµα και πλύσιµο των ειδών υγιεινής και των
καθρεπτών, πλύσιµο τοίχων, πλύσιµο σφουγγάρισµα των δαπέδων µε
κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυµαντικά.
3.2 Άδειασµα και πλύσιµο των καλαθιών των αχρήστων.
3.3 Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, σαπουνιού, πετσετών. Σαπούνια και
αποσµητικά- απολυµαντικά για WC θα διατίθενται από την Υπηρεσία.
4) ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΣΤOP
Καθαρισµός µια φορά το δίµηνο.

21PROC009646254 2021-12-01
5) ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ
Καθηµερινώς πλύσιµο δαπέδων, ξεσκόνισµα περβαζιών κλπ.
6) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Καθηµερινώς καθάρισµα και σφουγγάρισµα δαπέδων και πλύσιµο οι
καθρέπτες και οι πόρτες.
7) ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Οι πόρτες των εισόδων θα καθαρίζονται καθηµερινώς και θα ξεσκονίζονται
επιµελώς.
8) ΥΠΟΓΕΙΑ-ΓΚΑΡΑΖ
8.1. Τα υπόγεια γκαράζ θα καθαρίζονται (σκούπισµα, περισυλλογή
αχρήστων αντικειµένων καθηµερινά κλπ).
9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
9.1 Καθηµερινός καθαρισµός των κλιµακοστασίων και των χειρολαβών.
9.2 Συγκέντρωση των απορριµµάτων σε πλαστικούς σάκους και µεταφορά
τους στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο γκαράζ.
9.3 Οι αύλειοι χώροι θα καθαρίζονται κατόπιν οδηγιών των προϊσταµένων
των υπηρεσιών

