
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Οργανισµός  Απασχόλησης  Εργατικού  ∆υναµικού  προκειµένου να προβεί 

στην ανάδειξη αναδόχου ύστερα από συλλογή προσφορών και κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» των κτιρίων αρµοδιότητας της Περιφερειακής 

Πελοποννήσου για το µήνα Ιούλιο 2016  σύµφωνα µε τις Τεχνικές 

προδιαγραφές της Υπηρεσίας, Προϋπολογισµού 60.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  (Αναληφθείσα υποχρέωση  5715 /2016) 

καλεί τους ενδιαφερόµενους την 24/6/2016  ηµέρα Παρασκευή και ώρα  

10:00 πµ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε µε ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία  της Περιφερειακής 

∆ιεύθυνσης Πελοποννήσου (Π∆Π) Αθηνών 89, Ρίο, ∆ήµου Πατρέων Αχαΐας , 

Γενικό Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας προς υποβολή σφραγισµένων εγγράφων 

προσφορών στην Επιτροπή Προµηθειών της Περιφερειακής Πελοποννήσου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ρίο 21/6/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

 

Αρ.Πρωτ.: 7963 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
ΑΡ.ΦΑΚ.10/2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
 

   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

Ταχ. ∆/νση:Αθηνών 89, 265 Ρίο   

Τηλ.: 2610966710,2610966711   

Email: propat@oaed.gr   
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Σφραγισµένες έγγραφες προσφορές µπορούν επίσης να αποσταλούν  

ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην 

έδρα του Οργανισµού έως την 24/6/2016 και ώρα 10.00 πµ.  

 

Πληροφορίες για τους όρους παρέχονται από το αρµόδιο ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιµη ηµέρα από 8.30 π.µ. – 14.30 µ.µ. (τηλ.: 

2610966710,2610966711  email: propat@oaed.gr) 

 

             H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 

 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΝΟΥ  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

- Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή ακυρότητας σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

«OIKONΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Στην προσφορά αναφέρεται: 

-την προσφερόµενη τιµή σε ευρώ, ολογράφως και αριθµητικώς 

- το ποσοστό ΦΠΑ και  

-το χρόνο ισχύος της προσφοράς 

Επίσης οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού που συµµετέχουν στον 

διαγωνισµό, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό 

κεφάλαιο της οικονοµικής προσφοράς τους τα εξής στοιχεία: 

- Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο 

- Τις µέρες και τις ώρες εργασίας 

- Αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν 

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 

-   Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. 

Επίσης στην προσφορά πρέπει να υπολογίζεται το εύλογο ποσοστό 

διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του 

εργολαβικού τους κέρδους και των νοµίµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 

κρατήσεων.(αρ.68 του Ν.3863/2010 ΦΕΚ 115/Α/2010) 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύει το προσωπικό του για την ορθή 

εφαρµογή των όρων της σύµβασης και να ελέγχει την ποιότητα των εργασιών 

του.  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την 

ασφάλεια των εργαζοµένων. Η αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη 

αστική η ποινική ή οιαδήποτε άλλη, για το προσωπικό που θα απασχολείται 

στο συγκεκριµένο έργο. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόµιµες άδειες, 

ρεπό κ.λ.π. και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες 

για την εκπλήρωση των αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων έναντι της 

αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση απεργίας του προσωπικού του, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την αναθέτουσα αρχή σαράντα οκτώ 

(48) ώρες πριν και να εξασφαλίσει ικανό αριθµό ατόµων για τη διεκπεραίωση 

της εργασίας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της 

εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νοµίµων αποδοχών του 

προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 

είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε. και να 

καλύπτει το πραγµατικό κόστος των νόµιµων αποδοχών των εργαζοµένων, 

όπως αυτές ορίζονται από τις οικείες συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή 

διαιτητικές αποφάσεις. Όµοια ισχύουν και για την τήρηση του νόµιµου 

ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζόµενων κ.λ.π.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η 

Σύµβαση µε την Ανάδοχο Εταιρεία, (Εγκύκλιος 30440/08.05.2006 και 

Εγκύκλιος 31262/16.11.2006 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας και Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).  

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκοµίσει κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισµό 

των κτιρίων, θεωρηµένη από την Επιθεώρηση εργασίας. Για τους 

αλλοδαπούς εργαζόµενους θα υποβάλλεται και άδεια εργασίας. Μαζί µε 

το τιµολόγιο παροχής Υπηρεσιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή την κατάσταση προσωπικού 

θεωρηµένη από την ∆/νση Επιθεώρησης Εργασίας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι 

στο ∆ηµόσιο και στους ασφαλιστικούς φορείς. Σε περίπτωση που δεν 
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τηρούνται αυτές, η αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να τον κηρύξει 

έκπτωτο. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή και 

επιµέλεια και θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους 

χώρους που αναφέρονται στην παρούσα για όλο το χρόνο της εργασίας του 

και για όλες τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδος και φέρει κάθε αστική και 

ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω πληµµελούς καθαριότητας 

των χώρων.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφάλειας και προστασίας 

των προσώπων που θα χρησιµοποιηθούν από αυτόν, του προσωπικού της 

αναθέτουσας Αρχής και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύµβασης και ευθύνεται 

πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν 

προκληθούν, κατά την εκτέλεση του έργου, είτε λόγω πταίσµατος του 

προστηθέντος του αναδόχου, είτε λόγω ακαταλληλότητας και 

ελαττωµατικότητας του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού. Για το λόγο αυτό, ο 

ανάδοχος δηλώνει ότι επισκέφθηκε τους χώρους της αναθέτουσας αρχής, 

ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και διαπίστωσε ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

για την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του προσωπικού της, ώστε να µην 

υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας 

για την αποτροπή ζηµίας, φθοράς ή βλάβης σε αντικείµενα και εγκαταστάσεις 

της Αναθέτουσας Αρχής, και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε 

είδους ζηµίας, φθοράς ή βλάβης σε αντικείµενα, ηλεκτρονικό εξοπλισµό και 

εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή 

παραλείψεις των υπαλλήλων του ή προστεθέντων αυτού ή ακόµα και από 

ελαττωµατικό εξοπλισµό, κατά την εκτέλεση της σύµβασης.  

-Ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε 

να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της 

σύµβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη 

έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση εκχώρησης, 

υπεργολαβίας κ.λ.π., ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει άµεσα τα 

σχετικά συµφωνητικά.  

Κατά τη διάρκεια της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, και για 

διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει 

εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, όσα έγγραφα ή 
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πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 

του.  

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η υπό προκήρυξη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιλαµβάνει τη 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση καθώς επίσης και τις υπηρεσίες αρµοδιότητας τους 

και ειδικότερα:  

1. Στον τακτικό καθαρισµό του ανωτέρω κτιρίου (χώροι γραφείων, 

αποθηκευτικοί χώροι, χώροι αρχείου και περιβάλλοντες χώροι).  

2. Στις περιοδικές συµπληρωµατικές εργασίες καθαρισµού των κτιριακών 

χώρων σε προτεινόµενα διαστήµατα.  

Οι εργασίες τις οποίες θα κληθεί ο ανάδοχος να παρέχει στην Υπηρεσία 

προσδιορίζονται σε καθηµερινό καθαρισµό των χώρων εργασίας του κτιρίου 

της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής για την εύρυθµη 

λειτουργία των υπηρεσιών του.  

3 . ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

Επισυνάπτεται πίνακας µε τις επιφάνειες (τετραγωνικά µέτρα) των υπό 

καθαριότητα Υπηρεσιών  

 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ (από ∆ΕΥΤΕΡΑ έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)  

1. Καθαρισµός γραφειακών χώρων και αιθουσών διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών µονάδων και Βρεφονηπιακών Σταθµών. 

2. Καθαρισµός όλων των χώρων υγιεινής  

3. Καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων  

 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  

Ο ανάδοχος θα απασχολεί υποχρεωτικά ……………. άτοµα κάθε µέρα για τον 

καθαρισµό των χώρων του κτιρίου µε το παρακάτω ωράριο εργασίας.  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  
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Η απασχόληση των …………….. ατόµων στο έργο θα είναι συνολικά 

………………. ώρες ηµερησίως.  

 

 Η καθαριότητα των χώρων του κτιρίου θα πραγµατοποιείται κατά τις πρωινές 

ώρες. 

 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Όλα τα υλικά καθαριότητας και οι σάκοι απορριµµάτων εκτός από τα χαρτιά 

υγείας και κρεµοσάπουνα, αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου.  

Τα υλικά καθαριότητας πρέπει να είναι καλής ποιότητας και αναγνωρισµένης 

µάρκας. Επιπλέον θα περιλαµβάνεται δήλωση ότι τα υλικά καθαριότητας 

που θα χρησιµοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος θα είναι καταχωρηµένα στο 

Γενικό Χηµείο του  Κράτους και θα φέρουν έγκριση του Εθνικού Οργανισµού 

Φαρµάκων, κατά την κείµενη νοµοθεσία.  

 Οι σάκοι των απορριµµάτων θα συγκεντρώνονται από τον Ανάδοχο, και θα  

µεταφέρονται στους χώρους, που προβλέπεται για αποκοµιδή τους από το 

∆ήµο.  

 

Στο φάκελο επίσης θα πρέπει να περιλαµβάνονται υποχρεωτικά µία 

υπεύθυνη δήλωση ( υπογεγραµµένη από τον υπεύθυνο της εταιρίας)  στην 

οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχεται όλους  τους όρους της πρόσκλησης. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των Υπηρεσιών και ως τέτοιες θα 

αξιολογηθούν.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύσουν τους συµµετέχοντες επί εξήντα (60) 

ηµέρες, αρχόµενες από την εποµένη της διενέργειας της διαδικασίας. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την 

Πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
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Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
m2 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  

ΩΡΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 
Περ/κή ∆/νση 
Πελοποννήσου 2.400 1 7 

2 
ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ 
-ΙΕΚ  Πάτρας 6.700 1 6 

3 
ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ 
-ΙΕΚ-ΚΕΚ  
Αγρινίου 4.178 1 4 

4 
ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ- 
ΚΕΚ Τρίπολης 3.374 1 4 

5 ΚΠΑ2 Τρίπολης 714 1 4 

6 
ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-
ΚΕΚ- 
Αργολίδας 7.120 1 4 

7 
ΚΠΑ2 
Ναυπλίου 380 1 4 

8 
ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-
ΙΕΚ Καλαµάτας 5.500 1 4 

9 
ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ 
Σπάρτης 710 1 4 

10 ΚΠΑ2 Σπάρτης 275 1 3 

11 
ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ 
Μεσολογγίου 1.300 1 4 

12 Τ.Υ. Αγ. Ανδρέα 325 1 4 
13 ΚΠΑ2 Πάτρας 922,35 2 6 

14 
ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-
ΙΕΚ Πύργου 1.600 1 4 

15 
ΚΠΑ2 
Άµφισσας 144 1 2 

16 ΚΠΑ2 Κιάτου 185 1 3 

17 
ΚΠΑ2 
Ναυπάκτου 155 1 2 

18 ΚΠΑ2 ΑΙΓΙΟΥ 705 1 3 

19 
ΚΠΑ2 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ  446 1 2 

20 ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ 322,72 1 3 

21 
ΚΠΑ2 
ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 280 1 3 
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24 
ΚΠΑ2 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 137 1 4 

25 
ΚΠΑ2 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 420 1 3 

26 ΒΝΣ Αγρινίου 1400,05 1 6 
27 ΒΝΣ Πάτρας 1027,39 2 16 

28 
ΒΝΣ 
Καλαµάτας 406 1 7 

29 
ΒΝΣ 
Μεσολογγίου 1116 1 8 

30 
ΚΠΑ2 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 307 1 4 

31 
ΚΠΑ2 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 175 1 2 

32 ΚΠΑ2 Πύργου 325 1 2 
ΣΥΝΟΛΟ 
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