ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΩ ΕΛΛΑΔΟ
Γ΄ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56 - ΑΘΗΝΑ
ΣΚ: 10434
ΣΗΛ: 210-8841841 -FAX: 210-8225776
ΑΥΜ:090068550 - Δ.Ο.Τ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ.πρωτ.: 18908
Αθήνα,

5/2/2020

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΗΛ: 210-8258808-809

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟΤ
ΑΓΩΝΕ CPV:90919200-4
Η Ο.Φ.Ε. ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεςιών τακτικού καθαριςμού
των γηπέδων Ο.Α.Κ.Α. και ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ για τουσ Μεςογειακούσ αγώνεσ που
θα γίνουν 16-23/2/20

Η προμήθεια θα εκτελεςθεί με την διαδικαςία τησ απ’ ευθείασ
ανάθεςησ ςύμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 118 , ν.4412/16.
Η τεχνική μελέτη που αφορά ςτην παραπάνω προμήθεια και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμήμα τησ παρούςησ πρόςκληςησ, είναι αναρτημένη
ςτην ιςτοςελίδα τησ ΟΦΕ, www.handball.org.gr
H δαπάνη τησ προμήθειασ προώπολογίζεται ότι θα ανέλθει ςτο
ποςό των : 3.200, 00€ πλέον ΥΠΑ 24% .
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει τμηματικά από τον τακτικό
προώπολογιςμό τησ Ομοςπονδίασ .
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί την : ΔΕΤΣΕΡΑ 10/2/2020 ΚΑΙ ΏΡΑ :
10:30 ςτα γραφεία τησ ΟΦΕ.
Οι προςφορέσ θα κατατίθενται ςτο πρωτόκολλο τησ ΟΦΕ μέχρι
την ΠΑΡΑΚΕΤΗ 7/2/2020 και ώρα:15:00 .
Οι προςφέροντεσ για να μπορούν να λάβουν μέροσ ςτον διαγωνιςμό ,
θα πρέπει μαζί με την προςφορά τουσ , να καταθέςουν φορολογική ,
αςφαλιςτική ενημερότητα καθώσ και αντίγραφο Ποινικού μητρώου.

ΕΚ ΣΗ ΟΦΕ

ΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Α. ΦΩΡΟΙ
1. Ο. Α. Κ. Α.-«ΑΙΘΟΤΑ: Γ.ΚΑΙΜΑΣΗ» 17-22/2/2020



Καθαριςμόσ δαπέδου τάραφλεξ πριν και μετά τουσ αγώνεσ
Παροχή προςωπικού κατά την διάρκεια των αγώνων και πιο
ςυγκεκριμένα:
Πρωΰ : 1 άτομο από 09:00-13:00
Απόγευμα : 2 άτομα από 14:30-19:00

2. ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 17-22/2/2020




Καθαριςμόσ γηπέδου και των χώρων που θα χρηςιμοποιεί η ομάδα ςτο
ωράριο 19:30-20:30 από 17-19/2/20 και από ώρα 13:00 και μετά από
20-22/2/20.
Καθαριςμόσ του παρκέ μετά τουσ αγώνεσ.

3.

Αναλώςιμα είδη
Επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει να παρέχονται αναλώςιμα είδη WC
(χειροπετςέτεσ, χαρτί υγείασ και ςαπούνι χεριών).
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητοσ μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ για τον
καθαριςμό των ανωτέρω χώρων.
ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Σα υλικά καθαριςμού να είναι οικολογικά φιλικά προσ το περιβάλλον και τον
χρήςτη.

ΕΚ ΣΗ Ο.Φ.Ε.

Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ
(ςφραγίδα –υπογραφή)

