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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΘΕΜΑ:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΦ. ΦΩΡΩΝ Ο.Φ.Ε.
ΕΤΟΥΣ 2020 (CPV: 90919200-4)

Η
Ο.Χ.Ε. ενδιαφϋρεται για την παροχό υπηρεςιών τακτικού
καθαριςμού των γραφεύων τησ , 380τ.μ. περύπου.
Η προμόθεια θα εκτελεςθεύ με την διαδικαςύα τησ απ’ ευθεύασ
ανϊθεςησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 118 , ν.4412/16.
Η τεχνικό μελϋτη που αφορϊ ςτην παραπϊνω προμόθεια και αποτελεύ
αναπόςπαςτο τμόμα τησ παρούςησ πρόςκληςησ, εύναι αναρτημϋνη
ςτην ιςτοςελύδα τησ ΟΧΕ, www.handball.org.gr
H δαπϊνη τησ προμόθειασ προώπολογύζεται ότι θα ανϋλθει ςτο
ποςό των : 4.700, 00€ πλέον ΥΠΑ 24% , μϋχρι 31/12/2020.
Η πληρωμό του προμηθευτό θα γύνει τμηματικϊ από τον τακτικό
προώπολογιςμό τησ Ομοςπονδύασ .
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ την : ΠΕΜΠΣΗ 12/12/19 ΚΑΙ ΏΡΑ :
11:00 ςτα γραφεύα τησ ΟΧΕ.
Οι προςφορέσ θα κατατίθενται ςτο πρωτόκολλο τησ ΟΦΕ μέχρι
την ΣΕΣΑΡΣΗ 11/12/19 και ώρα:15:00 .
Οι προςφϋροντεσ για να μπορούν να λϊβουν μϋροσ ςτον διαγωνιςμό ,
θα πρϋπει μαζύ με την προςφορϊ τουσ , να καταθϋςουν φορολογικό ,
αςφαλιςτικό ενημερότητα καθώσ και αντύγραφο Ποινικού μητρώου.

ΕΚ ΣΗ ΟΧΕ

ΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΡΑΥΕΙΩΝ Ο.Φ.Ε. ΕΣΟΤ 2020

1. Διϊθεςη από την εταιρεύα ενόσ (1) ατόμου , από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό για
τον καθαριςμό του χώρου γραφεύων τησ Ο.Χ.Ε., 380τ.μ. περύπου . Ο υπϊλληλοσ θα
πρϋπει να εύναι καθ’ όλα νόμιμοσ , από την εταιρεύα, ςε ότι αφορϊ την μιςθοδοςύα
και τισ αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ.
Η εταιρεύα πρϋπει να εγγυϊται για το όθοσ και τη ςυνεργαςύα του προςωπικού
τησ.
2. Σα υλικϊ καθαριςμού επιβαρύνουν την εταιρεύα καθαριςμού. Θα πρϋπει να
εύναι οικολογικϊ , χαμηλού PH, αναγνωριςμϋνων εταιρειών , με όλεσ τισ
πιςτοποιόςεισ ΙSO , που προβλϋπει η ευρωπαώκό νομοθεςύα.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ
Α. ΦΩΡΟΙ ΓΡΑΥΕΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1. Άδειαςμα των δοχεύων αχρόςτων και των καταςτροφϋων εγγρϊφων και
τοποθϋτηςη ςε αυτϊ νϋασ πλαςτικόσ ςακούλασ (πλύςιμο αν χρειαςτεύ).
2. Άδειαςμα και πλύςιμο των ςταχτοδοχεύων ( όπου υπϊρχουν).
3. Λεπτομερόσ καθαριςμόσ χώρου υποδοχόσ (reception).
4. Καθϊριςμα των επύπλων (γραφεύων, καθιςμϊτων, βιβλιοθηκών, κλπ) με
απορροφητικό ύφαςμα, ςε διϊλυμα ουδϋτερου καθαριςτικού υγρού.
5. Καθαριςμόσ ςτα πόδια από τισ καρϋκλεσ, πολυθρόνεσ και τα τραπϋζια.
6. Καθϊριςμα των λεκϋδων από τισ πόρτεσ, τα διαχωριςτικϊ τζϊμια και τα πλαύςια
αυτών.
7. Καθϊριςμα τηλεφωνικών ςυςκευών και των οθονών των ηλεκτρονικών
υπολογιςτών (πλαςτικϊ μϋρη).
8. Ξεςκόνιςμα των διακοςμητικών ειδών περιλαμβανομϋνων και των τυχόν
πινϊκων.
9. Καθαριςμόσ πϊγκων και χώρων ανϊμεςα ςτα μηχανόματα (φωτοαντιγραφικϊ,
fax, εκτυπωτϋσ, κλπ).
10. Ξεςκόνιςμα των ελεύθερων επιφανειών, ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών,
ςωμϊτων κλιματιςμού, καλοριφϋρ και εςωτερικών περβαζιών, παραθύρων.
11. κούπιςμα και ςφουγγϊριςμα όλων των δαπϋδων.
12. Καθαριςμόσ τζαμιών ςτισ πόρτεσ ειςόδων.
13. Καθαριςμόσ του εξωτερικού χώρου τησ ειςόδου.
14. υγκϋντρωςη ςκουπιδιών ςε ςακούλεσ δεμϋνεσ και μεταφορϊ τουσ ςτουσ
υποδεικνυόμενουσ χώρουσ.

Β. ΚΟΤΖΙΝΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Πλύςιμο όλων των ποτηριών, κούπεσ κ.λ.π.
Καθαριςμόσ ηλεκ. υςκευών.
Καθαριςμόσ πϊγκου, ντουλαπιών.
κούπιςμα, ςφουγγϊριςμα δαπϋδων.
Απόψυξη ψυγεύων (ανϊ εξϊμηνο).

Γ. ΣΟΤΑΛΕΣΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1. Καθϊριςμα νιπτόρων και βρυςών.
2. Καθϊριςμα καθρεπτών με ςπρϋι.
3. Καθϊριςμα μϋςα και ϋξω τησ λεκϊνησ τουαλετών και απολύμανςη με χρόςη
ειδικού απολυμαντικού υγρού.
4. κούπιςμα του πατώματοσ των τουαλετών και ςφουγγϊριςμα με ειδικό υγρό.
5. Αλλαγό χαρτύ υγεύασ, και κρεμοςϊπουνο.
Δ. ΑΝΑ 15ΝΘΗΜΕΡΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Καθϊριςμα αραχνών από ψηλϊ μϋρη και γωνύεσ.
Ξεςκόνιςμα πινϊκων, κϊδρων.
Ξεςκόνιςμα του πϊνω μϋρουσ ντουλαπών, ραφιών κ.τλ.
Απολύμανςη τηλεφώνων με οινόπνευμα.
Γενικόσ καθαριςμόσ όλων των WC.
Καθαριςμόσ ςτιγμϊτων από τουσ τούχουσ.

Ε. ΑΝΑ ΜΗΝΑ
1. Καθαριςμόσ των υαλοπινϊκων και διαχωριςτικών εςωτερικϊ-εξωτερικϊ
Σ. ΕΣΗΙΑ
1. Ετήςιοσ γενικόσ καθαριςμόσ όλων των χώρων.

ΕΚ ΣΗ Ο.Χ.Ε.

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
(ςφραγύδα –υπογραφό)

