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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό των χώρων
που στεγάζεται η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής
Ελλάδας με σύμβαση μίσθωσης έργου»
Η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας λόγω της
άμεσης και επιτακτικής ανάγκης καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται, ανακοινώνει ότι
ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2019, που αφορά την
εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών καθαρισμού και ευπρεπισμού σε όλους τους χώρους
των γραφείων της Περ/κης Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδος,
συνολικής επιφάνειας 618,00 στην οδό Ακτή Δυμαίων 25 & Σκαγιοπουλείου στον 1ο και 2ο
όροφο.
Στο πλαίσιο της σύμβασης έργου του προσλαμβανόμενου εργολάβου θα είναι η
υποχρέωση καθαρισμού όλων των χώρων στέγασης των υπηρεσιών της Περ/κης Δ/νσης με
φροντίδα και επιμέλεια, ώστε όλα τα γραφεία και οι λοιποί χώροι (καθώς και έπιπλα σκεύη,
κλιμακοστάσιο, μπαλκόνι) να καθαρίζονται άψογα και με προσοχή.
Επιπλέον δύο φορές τον μήνα θα σκουπίζεται ο χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων
της υπηρεσίας και κάθε εξάμηνο θα καθαρίζονται και τα τζάμια (στην εσωτερική και
εξωτερική τους επιφάνεια). Επίσης ο/η εργολάβος που θα του ανατεθεί το έργο θα πρέπει να
το εκτελεί καθημερινά μετά το πέρας εργασιών της υπηρεσίας, κατά τις απογευματινές ώρες
και συγκεκριμένα από 16:00μ.μ. και μετά. Αναλυτική αναφορά των εργασιών του έργου θα
γίνει σε ειδικούς όρους στην σύμβαση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν κλειστές προσφορές στα γραφεία της
Περ/κης Δ/νσης Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25 Α – Πάτρα). Πριν την υποβολή της
προσφοράς είναι σκόπιμο να επισκεφθούν (κατόπιν ραντεβού) το χώρο της υπηρεσίας για
να σχηματίσουν προσωπική άποψη. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην κ. Σούλη Μπαϊντή Μηλιά, στο τηλέφωνο 2610-362424.
Στην προσφορά* θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών καθαρισμού, η
χρήση μηχανημάτων και εξαρτημάτων, η αμοιβή του προσωπικού, οι ασφαλιστικές
εισφορές του, καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α) Για ιδιώτες:
1.Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
2.Φορολογική Ενημερότητα
Β) Για συνεργείο καθαρισμού:
1.Αριθμός εργαζομένων
2.Μέρες και ώρες εργασίας
3.Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
4.Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων
5.Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
6.Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο
7.Φορολογική - Ασφαλιστική ενημερότητα
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27-12-2018
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.

Ο Περιφερειακός Δ/ντής
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

*Επισυνάπτεται έντυπο υποβολής προσφοράς

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Αριθμός εργαζομένων

Ημέρες και Ώρες εργασίας

Συλλογική σύμβαση εργασίας
στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
Το ύψος του ποσού που αφορά της
πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών
με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού
ανά άτομο

Συνολική Τιμή μηνιαίως με Φ.Π.Α.

