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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ .Δ.Ε.
ΟΡΕΣΙΑΔΑ

Ζχοντασ υπόψθ τθ με αρικμό πρωτ. 136/571/05-02-2018 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (ΑΔΑ:7Α5446ΨΗΠ43) και τισ με αρικμό 5330/320/02-03-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΑ746ΨΗΠ-5ΞΑ) Απόφαςθ του Δ.. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., και
5475/327/25-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΘ1Ι46Ψ2Π-93) Αποφάςεισ του Δ.. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
Καλοφμε
κάκε ενδιαφερόμενο φυςικό ι νομικό πρόςωπο που πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ να
κατακζςει προςφορά, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των χϊρων του .Δ.Ε. ΟΡΕΣΙΑΔΑ, με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά.
1.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ ανζρχεται ςτο ποςό των τετρακόςια ευρώ (400,00€) ςυμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. μηνιαίωσ και κα βαρφνει το ΣΔΕ τθσ Πράξθσ: «χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ» (ΔΕ) με κωδικό ΟΠ
5002546 ςτο πλαίςιο του Τποζργου 8 «Τλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου των ΔΕ και υποςτιριξθ τθσ
λειτουργίασ τουσ 2017-2019» ΔΕ ΑΠ 7– ΛΑΠ.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ, μετά τθν κατακφρωςθ του αναδόχου
από του Δ.. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ζωσ τισ 30/6/2018. ε περίπτωςθ παράταςθσ του ςχολικοφ ζτουσ δφναται να
παρατακεί και θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ του αναδόχου για όλο το διάςτθμα τθσ παράταςθσ.
2.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Οι υποψιφιοι πρζπει να κατακζςουν μία και μοναδικι προςφορά ςε ΚΛΕΙΣΟ ΦΑΚΕΛΟ ςτθν ανωτζρω
διεφκυνςθ, με τθν ζνδειξθ:
«Προςφορά για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των χϊρων του .Δ.Ε. ΟΡΕΣΙΑΔΑ», το αργότερο μζχρι
τθν 9/05/2018 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 19:00 μ.μ.

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ του .Δ.Ε. Ορεςτιάδασ περιγράφονται ωσ εξισ:
 Κακαριότθτα πζντε (5) αικουςϊν διδαςκαλίασ, ενόσ (1) εργαςτθρίου πλθροφορικισ, τριϊν (3)
γραφείων (Διευκυντι, υμβοφλου και κακθγθτϊν), μίασ (1) αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων, διαδρόμου,
κλιμακοςταςίου και κοινόχρθςτων χϊρων.
 Κακαριότθτα αφλειου χϊρου και κοινόχρθςτων χϊρων.
 Κακαριότθτα και απολφμανςθ τουαλετϊν (προςωπικοφ και εκπαιδευομζνων) και λοιπϊν χϊρων
υγιεινισ .
Θ κακαριότθτα για τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ κα γίνεται κακθμερινά μετά το πζρασ των μακθμάτων ι το
επόμενο πρωί και ςε ςυνεννόθςθ με τον Διευκυντι του .Δ.Ε., ο οποίοσ δφναται να τροποποιεί τισ εργαςίεσ
κακαριςμοφ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ.
 Κατά το χρονικό διάςτθμα που το ςχολείο κα παραμζνει κλειςτό (εορτζσ, αργίεσ κ.λ.π.) δεν κα γίνεται
κακθμερινι κακαριότθτα των χϊρων του αλλά τισ παραμονζσ ζναρξθσ λειτουργίασ του.
 Ειδικότερα κα πραγματοποιείται γενικι κακαριότθτα: α) μία με τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ και β) μία πριν
τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τθ γενικι κακαριότθτα κα γίνονται επιπλζον οι εξισ εργαςίεσ: κακαριςμόσ
επιφανειϊν ςε ψθλά ςθμεία, κακαριςμόσ των εςωτερικϊν κουφωμάτων, κακαριςμόσ πλακιδίων ςτουσ χϊρουσ
υγιεινισ με ειδικό απολυμαντικό υγρό, κακαριςμόσ υαλοπινάκων κ.λ.π.




Επίςθσ, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει:
τθν προμικεια ικανοφ αρικμοφ χαρτιοφ και κρεμοςάπουνων για λόγουσ υγιεινισ.
τθν προμικεια κακαριςτικϊν που απαιτοφνται ςε θμεριςια βάςθ.

Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να εμπεριζχει τον πίνακα που ακολουκεί, να είναι υπογεγραμμζνθ και
ςφραγιςμζνθ από τον υποψιφιο ανάδοχο. Σο προτεινόμενο αντάλλαγμα κα προςδιορίηεται ςτθν προςφορά για
το ςφνολο των υπθρεςιϊν. Οι τιμζσ κα εκφράηονται ςε Ευρϊ.

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Μηνιαία Σιμή (Καθαρή αξία)

Φ.Π.Α (……%)

Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ χαμηλότερη οικονομική προςφορά.

Μηνιαία υνολική τιμή

3.
ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ
Θ κατάκεςθ και θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτισ 09/05/2018 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 19:30 μ.μ. ςτο
κτίριο που ςτεγάηεται το .Δ.Ε. ΟΡΕΣΙΑΔΑ ςτο γραφείο του Διευκυντι επί τθσ οδοφ Ευριπίδου – Ηιγκμπουργκ &
Μ. Μπότςαρθ Πρϊθν τρατόπεδο τακάτου.

Για πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται: .Δ.Ε. ΟΡΕΣΙΑΔΑ, τθλζφωνο: 2552023393, fax:
2552023393 email: mail@sde-orest.evr.sch.gr
4.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα γίνεται μθνιαία από τον Διευκυντι του .Δ.Ε ΟΡΕΣΙΑΔΑ, ο
οποίοσ κα ςυντάςςει πρακτικό τιρθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Θ πλθρωμι κα γίνει από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μετά τθν υπογραφι του ςχετικοφ πρακτικοφ παραλαβισ και τθν
προςκόμιςθ του νόμιμου τιμολογίου από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και μετά τθν
προςκόμιςθ αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ ςε ιςχφ.
Θα γίνει παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Φορολογικι Νομοκεςία.
Θα γίνεται κράτθςθ ίςθ με το 0,06 % του κακαροφ ποςοφ κάκε πλθρωμισ που κα αποδίδεται ςτθν Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ .Δ.Ε. ΟΡΕΣΙΑΔΑ

