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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Ο Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί
ζηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ύζηεξα από ζπιινγή πξνζθνξώλ θαη θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ τακειόηερε ηηκή γηα ηελ «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ»

ηωλ

θηηρίωλ

αρκοδηόηεηας

ηες

Περηθερεηαθής

Γηεύζσλζες Θεζζαιίας θαηά ηο κήλα Ιούληο΄16 ήηοη 01-06-2016 έως 3006-2016,

ζύκθσλα

κε

ηηο

Σερληθέο

πξνδηαγξαθέο

ηεο

Τπεξεζίαο,

Πξνϋπνινγηζκνύ 40.000,01€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (Αλαιεθζείζα
ππνρξέσζε

4409/24-05-2016)

θαιεί

30/05/2016

εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα

ηνπο

ελδηαθεξόκελνπο

έσο

ηελ

12.00 π.κ. λα πξνζέιζνπλ είηε

απηνπξνζώπσο είηε κε εηδηθά πξνο ηνύην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπο
ζηα γξαθεία

ηεο Πεξ/θήο Γ/λζεο Θεζζαιίαο, Γεληθό Πξσηόθνιιν ηεο

Τπεξεζίαο πξνο ππνβνιή ζθξαγηζκέλσλ εγγξάθσλ πξνζθνξώλ ζηελ
Δπηηξνπή

Πξνκεζεηώλ

ηεο

Πεξηθεξεηαθήο

1
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θξαγηζκέλεο έγγξαθεο πξνζθνξέο κπνξνύλ

επίζεο λα απνζηαινύλ

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθό ηαρπδξνκείν (courier) ζηελ
έδξα ηνπ Οξγαληζκνύ έσο ηελ 30/05/2016 θαη ώξα 12.00 π.κ.
Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο όξνπο παξέρνληαη από ην αξκόδην ΣΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ, θάζε εξγάζηκε εκέξα από 9.00 π.κ. – 14.00 κ.κ. (ηει.:
email: 2410564519 & 2410564516 email:thessalia@oaed.gr)
Λάρηζα 25/05/2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ
ΠΔΡ/ΚΗ Γ/ΝΗ ΘΔΑΛΙΑ

ΣΙΟΤΡΒΑ ΟΛΓΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
- Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπνζεηείηαη επί πνηλή αθπξόηεηαο ζε ρσξηζηό
ζθξαγηζκέλν

θάθειν

κέζα

ζηνλ

θπξίσο

θάθειν,

κε

ηελ

έλδεημε

«OIKONΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
ηελ πξνζθνξά αλαθέξεηαη:
-ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζε επξώ, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο
- ην πνζνζηό ΦΠΑ θαη
-ην ρξόλν ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο
Δπίζεο νη εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ
δηαγσληζκό, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα εμεηδηθεύνπλ ζε ρσξηζηό
θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ηα εμήο ζηνηρεία:
-

Σνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν

-

Σηο κέξεο θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο

-

Αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρόλ
ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη

-

Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο
λόκηκεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ

-

Σν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα
πνζά

-

Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν.

Δπίζεο ζηελ πξνζθνξά πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ην εύινγν πνζνζηό
δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ησλ αλαισζίκσλ, ηνπ
εξγνιαβηθνύ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λνκίκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ
θξαηήζεσλ.(αξ.68 ηνπ Ν.3863/2010 ΦΔΚ 115/Α/2010)
Δπηπξνζζέησο νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο
ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη.
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθπαηδεύεη ην πξνζσπηθό ηνπ γηα ηελ νξζή
εθαξκνγή ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη λα ειέγρεη ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ
ηνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Η αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη θακία επζύλε
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αζηηθή ε πνηληθή ή νηαδήπνηε άιιε, γηα ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιείηαη
ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθό ηνπ ηηο λόκηκεο άδεηεο,
ξεπό θ.ι.π. θαη λα θαιύπηεη ηα θελά από αζζέλεηεο ή αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο
γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλόκελσλ ππνρξεώζεσλ έλαληη ηεο
αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε απεξγίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ν
αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζαράληα οθηώ
(48) ώρες πξηλ θαη λα εμαζθαιίζεη ηθαλό αξηζκό αηόκσλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε
ηεο εξγαζίαο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή ηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρώλ ηνπ
πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιεί, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα
είλαη θαηώηεξεο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ νηθεία θιαδηθή ..Δ. θαη λα
θαιύπηεη ην πξαγκαηηθό θόζηνο ησλ λόκηκσλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ,
όπσο απηέο νξίδνληαη από ηηο νηθείεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή
δηαηηεηηθέο απνθάζεηο. Όκνηα ηζρύνπλ θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ λόκηκνπ
σξαξίνπ, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηνπο όξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδόκελσλ θ.ι.π.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ αλσηέξσ, ζα θαηαγγέιιεηαη ε
ύκβαζε κε ηελ Αλάδνρν Δηαηξεία, (Δγθύθιηνο 30440/08.05.2006 θαη
Δγθύθιηνο 31262/16.11.2006 ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο θαη Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α/2010).
Καηά ηελ σπογραθή ηες ζύκβαζες ο αλάδοτος σποτρεούηαη λα
προζθοκίζεη θαηάζηαζε προζωπηθού ποσ ζα αλαιάβεη ηολ θαζαρηζκό
ηωλ θηηρίωλ, ζεωρεκέλε από ηελ Δπηζεώρεζε εργαζίας. Γηα ηοσς
αιιοδαπούς εργαδόκελοσς ζα σποβάιιεηαη θαη άδεηα εργαζίας. Μαδί κε
ηο ηηκοιόγηο παροτής Τπερεζηώλ, ο αλάδοτος σποτρεούηαη λα
θαηαζέηεη

ζηελ

Αλαζέηοσζα

Αρτή

ηελ

θαηάζηαζε

προζωπηθού

ζεωρεκέλε από ηελ Γ/λζε Δπηζεώρεζες Δργαζίας.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθπιεξώλεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απέλαληη
ζην Γεκόζην θαη ζηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο. ε πεξίπησζε πνπ δελ
ηεξνύληαη απηέο, ε αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξύμεη
έθπησην. Ο αλάδνρνο εγγπάηαη όηη ε εξγαζία ζα εθηειείηαη κε πξνζνρή θαη
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επηκέιεηα θαη ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηόηεηαο ζηνπο
ρώξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα γηα όιν ην ρξόλν ηεο εξγαζίαο ηνπ
θαη γηα όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο θαη θέξεη θάζε αζηηθή θαη
πνηληθή επζύλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ιόγσ πιεκκεινύο θαζαξηόηεηαο
ησλ ρώξσλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο
ησλ πξνζώπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από απηόλ, ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο
αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη επζύλεηαη
πιήξσο γηα ηηο βιάβεο ζηελ πγεία ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ πνπ ηπρόλ
πξνθιεζνύλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, είηε ιόγσ πηαίζκαηνο ηνπ
πξνζηεζέληνο

ηνπ

αλαδόρνπ,

είηε

ιόγσ

αθαηαιιειόηεηαο

θαη

ειαηησκαηηθόηεηαο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ εμνπιηζκνύ. Γηα ην ιόγν απηό, ν
αλάδνρνο δειώλεη όηη επηζθέθζεθε ηνπο ρώξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
ήιεγμε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη δηαπίζησζε όηη πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο
γηα ηελ απξόζθνπηε θαη αζθαιή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, ώζηε λα κελ
ππάξρεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο
γηα ηελ απνηξνπή δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο ζε αληηθείκελα θαη εγθαηαζηάζεηο
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε
είδνπο δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο ζε αληηθείκελα, ειεθηξνληθό εμνπιηζκό θαη
εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζα πξνθιεζνύλ από πξάμεηο ή
παξαιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή πξνζηεζέλησλ απηνύ ή αθόκα θαη από
ειαηησκαηηθό εμνπιηζκό, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
-Ο αλάδνρνο δε δηθαηνύηαη λα εθρσξεί ηε ζύκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νύηε
λα αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζύλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο, νύηε λα ππνθαζίζηαηαη από ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε
έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε εθρώξεζεο,
ππεξγνιαβίαο θ.ι.π., ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη άκεζα ηα
ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιύζε απηήο, θαη γηα
δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξήζεη
εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, όζα έγγξαθα ή
πιεξνθνξίεο πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ
ηνπ.
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ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Η ππό πξνθήξπμε παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο πεξηιακβάλεη ηε
Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε θαζώο επίζεο θαη ηηο ππεξεζίεο αξκνδηόηεηαο ηεο θαη
εηδηθόηεξα:
1. ηνλ ηαθηηθό θαζαξηζκό ηνπ αλσηέξσ θηηξίνπ (ρώξνη γξαθείσλ,
απνζεθεπηηθνί ρώξνη, ρώξνη αξρείνπ θαη πεξηβάιινληεο ρώξνη).
2. ηηο πεξηνδηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ησλ θηηξηαθώλ
ρώξσλ ζε πξνηεηλόκελα δηαζηήκαηα.
Οη εξγαζίεο ηηο νπνίεο ζα θιεζεί ν αλάδνρνο λα παξέρεη ζηελ Τπεξεζία
πξνζδηνξίδνληαη ζε θαζεκεξηλό θαζαξηζκό ησλ ρώξσλ εξγαζίαο ηνπ θηηξίνπ
ηεο Τπεξεζίαο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη όξνη πγηεηλήο γηα ηελ εύξπζκε
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ.
3 . ΥΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο κε ηηο επηθάλεηεο (ηεηξαγσληθά κέηξα) ησλ ππό
θαζαξηόηεηα Τπεξεζηώλ .
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΓΑΙΩΝ-ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
ΔΡΓΑΙΜΗ ΗΜΔΡΑ (από ΓΔΤΣΔΡΑ έσο θαη ΠΑΡΑΚΔΤΗ)
1. Καζαρηζκός γραθεηαθώλ τώρωλ θαη αηζοσζώλ δηδαζθαιίας ηωλ
εθπαηδεσηηθώλ κολάδωλ θαη Βρεθολεπηαθώλ ηαζκώλ.
2. Καζαρηζκός όιωλ ηωλ τώρωλ σγηεηλής
3. Καζαρηζκός ηωλ θοηλότρεζηωλ τώρωλ

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΑ ΑΣΟΜΑ ΗΜΔΡΗΙΩ ΣΟ ΔΡΓΟ
Ο αλάδνρνο ζα απαζρνιεί ππνρξεσηηθά ……………. άηνκα θάζε κέξα γηα ηνλ
θαζαξηζκό ησλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ κε ην παξαθάησ σξάξην εξγαζίαο.
ΗΜΔΡΗΙΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ
Η απαζρόιεζε ησλ …………….. αηόκσλ ζην έξγν ζα είλαη ζπλνιηθά
………………. ώξεο εκεξεζίσο.
6

ΑΔΑ: 6ΓΨΩ4691Ω2-Σ7Γ

16PROC004451480 2016-05-25
Η θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο πξσηλέο
ώξεο.

ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
Όια ηα σιηθά θαζαρηόηεηας θαη οη ζάθοη απορρηκκάηωλ εθηός από ηα
ταρηηά σγείας θαη θρεκοζάποσλα, αποηειούλ σποτρέωζε ηοσ Αλαδότοσ.
Σα

σιηθά

θαζαρηόηεηας

πρέπεη

λα

είλαη

θαιής

ποηόηεηας

θαη

αλαγλωρηζκέλες κάρθας. Δπηπιένλ ζα πεξηιακβάλεηαη δήιωζε όηη ηα
σιηθά θαζαρηόηεηας πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα είλαη
θαηαρσξεκέλα ζην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θαη ζα θέξνπλ έγθξηζε ηνπ
Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Οη ζάθνη ησλ απνξξηκκάησλ ζα ζπγθεληξώλνληαη από ηνλ Αλάδνρν, θαη ζα
κεηαθέξνληαη ζηνπο ρώξνπο, πνπ πξνβιέπεηαη γηα απνθνκηδή ηνπο από ην
Γήκν.
ην θάθειν επίζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη σποτρεωηηθά κία
ππεύζπλε δήισζε ( ππνγεγξακκέλε από ηνλ ππεύζπλν ηεο εηαηξίαο) ζηελ
νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη απνδέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο.
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ησλ Τπεξεζηώλ θαη σο ηέηνηεο ζα
αμηνινγεζνύλ.
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί ηξηάληα (30)
εκέξεο, αξρόκελεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ
Πξόζθιεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
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ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΘΔΑΛΙΑ

Α/Α
1

2
3

4

5
6
7
8
9
10

11

ΑΡΙΘΜΟ
ΩΡΔ
ΤΠΗΡΔΙΑ
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ m2
ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΚΠΑ2
180
Καξπελεζίνπ
1
2
ΚΔΣΔΚ-ΔΠΑ.6500
ΙΔΚ-ΚΔΚ Λακίαο
8
24
ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑ
1
3
660
ΚΔΣΔΚ-ΔΠΑ.ΙΔΚ-ΚΔΚ Βόινπ
6
30
4600
ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΤ
1
4
750
ΚΠΑ2 Καξδίηζαο
1
3
438
ΚΔΣΔΚ-ΔΠΑ.ΙΔΚ Καξδίηζαο
6
25
4624
Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε
Θεζζαιίαο
2
6
900
ΚΔΣΔΚ-ΔΠΑ.ΙΔΚ-ΚΔΚ
Λάξηζαο
6
30
7364
ΚΠΑ2 Λάξηζαο
2
6
1020
ΚΠΑ2
Διαζζόλαο
1
2
277
ΚΠΑ2
Καιακπάθαο
1
2
153
ΚΠΑ2 Σξηθάισλ
2
8
1220
ΚΠΑ2
ΑΛΜΤΡΟΤ
1
2
175
ΒΝ Λάξηζαο
3
24
1350
ΒΝ Σξηθάισλ
3
22
685
ΒΝ
Καξπελεζίνπ
ΔΥΔΙ
(1211,37)
0
0
ΜΟΝΙΜΟΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ
30896,00
45
193
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