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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα,  08/07/2014     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Αριθ. Πρωτ. 151132 

                 

 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     

                                        (Ε.Τ. Α. Α.) 

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                                     

ΤΜΗΜΑ         : Προμηθειών                                          ΠΡΟΣ:                  

Ταχ.  Δ/νση      : Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ                          

Πληροφορίες   : Β. Πολίτη / Ε. Κατσαριώτη                                 ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  

Τηλέφωνο        : 210-5217 312 / 327     ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ          

FAX                  : 210-5217 315           

            . 

                           

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς που αφορά στην ανάθεση του καθαρισμού των 

γραφείων των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα,  για 

δύο (2) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»  

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με την απόφαση επί του 12ου θέματος της υπ’ αρ. 

295/03-07-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του, προτίθεται να αναθέσει τον καθαρισμό των γραφείων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, σε εταιρία καθαριότητας, με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  

 

Για τις ανάγκες του σκοπού αυτού, θα απαιτηθεί ένα άτομο για πενθήμερη απασχόληση σε 

τετράωρη βάση (από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 13:00 έως 17:00), το οποίο, σε 

συνεργασία με μόνιμη υπάλληλο του Ταμείου, θα αναλάβει την καθαριότητα τριών ορόφων 

συνολικής επιφάνειας 921,95 τ.μ. (1
ος

 όροφος 339 τ.μ., 2
ος

 όροφος 339 τ.μ., ημιώροφος 243,95 τ.μ.) 

σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας 

πρόσκλησης. 

 

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται: 

 Τα στοιχεία της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 

 Ότι εφόσον κατακυρωθεί το έργο στον προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός 10 

εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του, να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 για την 

υπογραφή της σύμβασης, καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής 

ευθύνης. 

 Ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο 

προσωπικό, κλπ) για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Ότι ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 

2. Επί ποινή αποκλεισμού: Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ενώπιον 

συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος της επιχείρησης πράξης επιβολής 
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προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής 

σοβαρότητας», για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το Μητρώο 

Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών καθαρισμού ή και φύλαξης, σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013. 

 

3. Επί ποινή αποκλεισμού:: τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, 

όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013: 

 

 Ο αριθμός των εργαζομένων στο συγκεκριμένο έργο  

 Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας  

 Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι της επιχείρησης 

(να επισυνάπτεται σχετικό αντίγραφο)  

 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά  

 Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού που αντιστοιχούν στον εργαζόμενο.  

 Υπολογισμός και αναφορά: 

i. εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 

ii. εύλογου ποσοστού αναλωσίμων  

iii. εύλογου ποσοστού εργολαβικού κέρδους και  

iv. των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.  

 

4. Επισημαίνεται ότι, οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι εξής:  

 3% υπέρ ΜΤΠΥ (επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου)  

 2% χαρτόσημο επί της κράτησης ΜΤΠΥ και 20% ΥΠΕΡ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 

ΜΤΠΥ. 

 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

που θα υπογραφεί. 

 Επίσης, παρακρατείται φόρος παροχής υπηρεσιών 8% επί της καθαρής αξίας των 

τιμολογίων, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου. 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει δεσμευτεί ποσό ύψους 2.000,00 € με την υπ’ αρ. 202 με αρ. 

πρωτ: 150732/08-07-2014 (ΑΔΑ: 6ΥΜΧΟΡΕ1-ΧΓΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ: 

084500 «Δαπάνες καθαρισμού Γραφείων τρέχοντος έτους» του προϋπολογισμού εξόδων Διοίκησης 

και Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2014. 

 

Κατόπιν των παραπάνω, σας καλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλλετε γραπτή προσφορά 

σε σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014  και ώρα 10:00 στα γραφεία των 

Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Μάρνη 22 ΤΚ 104 33 Αθήνα στον 2
ο
 όροφο, στο 

Τμήμα Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.  

 

Πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του 

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1
ος

 όροφος, κα Κατσαριώη Ε. και κα Πολίτη Β. τηλ: 210-

5217327 και 210-5217312, fax: 210-5217315 

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

                                              ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο καθαρισμός του κτηρίου θα περιλαμβάνει: 
 

Καθημερινές Εργασίες 

1. Γενικός καθαρισμός των χώρων γραφείων, κοινόχρηστων χώρων και κλιμακοστασίων. 

(Ειδικότερα, σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με ουδέτερα καθαριστικά,  

καθάρισμα των σταθερών και κινητών επίπλων – γραφείων, ραφιών, βιβλιοθηκών, 

ντουλαπιών, καθισμάτων κ.λ.π - με απορροφητικό ύφασμα εμποτισμένο σε διάλυμα 

καθαριστικού υγρού μη τοξικού και στέγνωμα αυτών με μαλακό πανί, άδειασμα των 

καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση σακούλας, αποκομιδή των απορριμμάτων και 

μεταφορά στο χώρο συγκέντρωσης αυτών). 

2.  Γενικός καθαρισμός των χώρων υγιεινής, κουζίνας κάθε ορόφου. (Ειδικότερα, καθαρισμός 

των νιπτήρων, νεροχυτών, λεκάνης τουαλέτας εσωτερικά και εξωτερικά - και τα καπάκια 

της τουαλέτας - καθώς και λοιπών αντικειμένων, με κατάλληλα απορρυπαντικά και 

απολυμαντικά. Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά των καθρεπτών και γυάλισμα με 

στεγνό ύφασμα. Αφαίρεση αλάτων νερού από τις βρύσες. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των 

δαπέδων με απολυμαντικό υγρό, άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση 

σακούλας, αποκομιδή των απορριμμάτων και μεταφορά στο χώρο συγκέντρωσης αυτών). 

3.  Καθαρισμός ανελκυστήρων (επιφανειών,  δαπέδων,  θυρών  και καθρεπτών τους).  

4.  Καθαρισμός κουπαστής κλιμακοστασίων.  

5.  Τοποθέτηση χάρτου υγείας & υγρού κρεμοσάπουνου στις τουαλέτες.    

6.  Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από όλους τους χώρους στους κάδους του Δήμου. 

Επίσης, μεταφορά υλικών ανακύκλωσης από τους χώρους όπου συγκεντρώνονται από το 

προσωπικό, σε τακτά διαστήματα, στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης  

Εβδομαδιαίες Εργασίες 

1. Καθαρισμός ψυκτών. 

2. Καθαρισμός των διακοπτών και τοπικός καθαρισμός θυρών. 

3. Σαπούνισμα και απολύμανση πλακιδίων χώρων υγιεινής   

4.   Πλύσιμο δοχείων απορριμμάτων.  

5.   Καθαρισμός επιφανειών τζαμιών με καθαριστικό τζαμιών. 

 

Μηνιαίες Εργασίες 

1. Ξεσκόνισμα φωτιστικών σε αίθουσες – διαδρόμους. 

2. Καθαρισμός θυρών γραφείων – αιθουσών. 

3. Καθαρισμός (μεταλλικών – ξύλινων – πλαστικών) σκελετών επίπλων. 

4. Καθαρισμός οροφής, τοιχοποιίας. 

 

Διμηνιαίες Εργασίες 

Γενικός καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων (εσωτερικών και εξωτερικών), καθώς και των  

μεσοτοιχιών και των διαφόρων διαχωριστικών συμπεριλαμβανομένων και των πλαισίων. 

 

Τα προϊόντα καθαρισμού που θα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων θα είναι 

καταχωρημένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χημείου 

του Κράτους και θα προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση καταχώρησης. Τα απολυμαντικά προϊόντα 
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θα είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και θα φέρουν τον αριθμό άδειας 

κυκλοφορίας τους. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν 

δυσάρεστες οσμές, να μην είναι επιβλαβή για την υγεία και να μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια 

και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτηρίου. 

 

Οι εργασίες καθαρισμού θα πραγματοποιούνται τις ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή για 

όλους τους προαναφερόμενους χώρους. 

Η ώρα έναρξης των εργασιών θα είναι στις 13:00 και η λήξη τους στις 17:00 και θα απασχολείται 

ένα (1) άτομο. 

 

Όλα τα μηχανικά μέσα, τα εργαλεία, τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης (π.χ. απολυμαντικά, 

απορρυπαντικά, γάντια, βούρτσες, σακούλες απορριμμάτων), καθώς και κάθε άλλο σχετικό ή 

απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των χώρων θα βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός από: σαπούνι 

χεριών, χαρτί υγείας και χειροπετσέτα, που θα διατίθενται από την Υπηρεσία. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΔΩΩΟΡΕ1-ΝΦΖ


		2014-07-08T17:01:01+0300
	Athens




