Τσόχα αρ. 5, Αθήνα
Τηλ. 210-8701600
Fax: 210-8701601

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΗΣ ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων
(∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1398/1983 (ΦΕΚ Α’ 144), όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, καθώς και τις διατάξεις του Π.∆.
312/1999 (ΦΕΚ Α’ 289).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 «∆ηµόσιο Λογιστικό –
Έλεγχος ∆απανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/1995)
3. Τις

διατάξεις

του

Π.∆.

394/1996

«Κανονισµός

προµηθειών

∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α’ 266/1996)
4. Την υπ΄αριθµ. 3682/377/26.06.2013

απόφαση του ∆.Σ. της

∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για την προκήρυξη διαγωνισµού, για την κάλυψη της
ανάγκης παροχής υπηρεσιών τακτικού καθαρισµού των γραφείων της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, ύψους είκοσι
πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
οπού προβλέπεται για την επιλογή αναδόχου του έργου παροχής
υπηρεσιών του τακτικού καθαρισµού των γραφείων της ∆ΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε., για είκοσι τέσσερις (24) µήνες, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη
τιµή
και
σύµφωνα
µε
την
υπ΄αριθµ.
3682/377/26.06.2013 απόφαση της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών
(∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.)
Τσόχα αρ. 5, Αθήνα
Τηλ. 210-8701600 Fax: 210 – 8701601

Μονάδων

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η παροχή υπηρεσιών
τακτικού καθαρισµού µέρους του ισογείου, καθώς και των ορόφων
2ος -5ος του κτιρίου όπου στεγάζεται η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. επί της οδού
Τσόχα αριθµ.5, Αθήνα

Ειδικότερα, ο ανάδοχος ζητείται να αναλάβει καθηµερινά τις εργασίες
καθαρισµού που αναφέρονται παρακάτω:
1. Καθαρισµός γραφείων
•
•
•

Καθαρισµός επιφάνειας γραφείων, Η/Υ, τηλεφώνων,
καρεκλών και λοιπού εξοπλισµού
Ξεσκόνισµα ραφιών – βιβλιοθηκών
Αποκοµιδή απορριµµάτων (άδειασµα καλαθιών και
σταχτοδοχείων)

2. Καθαρισµός κουζινών
•
•

Καθαρισµός κουζίνας κάθε ορόφου και πλύσιµο των σκευών
Αποκοµιδή πάσης φύσεως απορριµµάτων

3. Καθαρισµός τουαλετών
•
•
•
•

Πλύσιµο και απολύµανση µε βακτηριοκτόνο απορρυπαντικό
των λεκανών, νιπτήρων, πλακιδίων
Σκούπισµα – σφουγγάρισµα δαπέδων
Άδειασµα σκουπιδιών και τοποθέτηση σακούλας στα
καλάθια αχρήστων
Τοποθέτηση χαρτί υγειάς

4. Καθαρισµός δαπέδων
• Σκούπισµα, σφουγγάρισµα δαπέδων όλων των γραφείων
• Καθορισµός µοκετών µε ειδική σκούπα
5. Καθαρισµός ανελκυστήρων
• Καθαρισµός εσωτερικά και εξωτερικά των πορτών αλλά και
των καµπινών
• Καθαρισµός καθρεπτών
6. Καθαρισµός κλιµακοστασίου του κτιρίου
• Σκούπισµα, σφουγγάρισµα όλου του κλιµακοστασίου και
καθαρισµός της εισόδου του κτιρίου
7. Καθαρισµός στάθµευσης αυτοκινήτων (µία φορά το
µήνα )
Τα απορρυπαντικά και λοιπά είδη καθαρισµού που χρησιµοποιεί ο
ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών του βαρύνουν τον ίδιο (εκτός
χαρτί υγείας, χαρτοπετσετών, υγρό καθαρισµού χεριών, υγρό
καθαρισµού συσκευών κουζίνας και σφουγγαριών κουζίνας)

3. ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχει κάθε νοµικό πρόσωπο
που δραστηριοποιείται µε το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού.
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός για την παροχή υπηρεσιών τακτικού
καθαρισµού των γραφείων της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. υπολογίζεται στο
ποσό των 25.000 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
5. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων για συµµετοχή στον παρόντα
διαγωνισµό θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
Την οικονοµική προσφορά του υποψηφίου
Αίτηση
συµµετοχής,
υπογεγραµµένη
από
τον
προσφέροντα ή το νόµιµο εκπρόσωπό του µε τα πλήρη
στοιχεία του υποψηφίου
Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον αρµόδιο ασφαλιστικό
φορέα, ώστε να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού
6. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών των
υποψηφίων ορίζεται η
18.07.2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
12.00
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους
στα γραφεία της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (Τσόχα αριθµ. 5). Οι προσφορές
κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (2ος όροφος).
Οι προσφορές των υποψηφίων υποβάλλονται εγγράφως σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει εξωτερικά την ένδειξη
∆ιαγωνισµός της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για την Παροχή Υπηρεσιών
τακτικού Καθαρισµού των γραφείων της.
Προσφορά που τυχόν δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά
της παραγράφου 5 θα θεωρείται τυπικά µη αποδεκτή.
7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές των υποψηφίων ισχύουν για τριάντα (30) ηµέρες από
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με συµφωνία µεταξύ

της Αναθέτουσας Αρχής και των υποψηφίων δύναται να παραταθεί ο
χρόνος ισχύος των προσφορών κατά είκοσι (20) µέρες.
8. ΝΟΜΙΣΜΑ
Τα ποσά που αναγράφονται στις προσφορές των υποψηφίων
εκφράζονται υποχρεωτικά σε ευρώ.
9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων λαµβάνονται
υπόψη κυρίως τα κάτωθι στοιχεία:
Α) η συµφωνία των προσφορών των υποψηφίων προς τους όρους
της παρούσας
Β) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε ανάµεσα στους υποψηφίους
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή τελούν
υπό αιρέσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που
παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας
απορρίπτονται επίσης ως απαράδεκτες.
10.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού τελικά θα γίνει στον υποψήφιο µε
τη χαµηλότερη τιµή, εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές
έχουν κριθεί αποδεκτές.
11.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής (Τσόχα αριθµ. 5)
Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή, για είκοσι τέσσερις (24) µήνες, µετά τις 16.00, ήτοι τη
λήξη του ωραρίου των υπαλλήλων της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
12.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις, έναντι
τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα εξοφλείται από την
Αναθέτουσα Αρχή εντός 20 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία
παραλαβής του, µαζί µε την τυχόν προσκόµιση άλλων απαραίτητων
εγγράφων.

13.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να παραλάβουν το κείµενο της
παρούσας από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Τσόχα αριθµ.5)
2ος όροφος
Η παρούσα είναι διαθέσιµη και στο δικτυακό κόµβο της Αναθέτουσας
Αρχής , www.depanom.gr
14.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Η µελλοντική σύµβαση που θα υπογραφεί ενδέχεται να καταγγελθεί
από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε, και να λυθεί αζηµίως σε κάθε περίπτωση που
υπάρξει έκτακτη µεταβολή των συνθηκών καθώς και σε περίπτωση
λύσης, εκκαθάρισης, συγχώνευσης ή µεταφοράς της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
15.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την κ.
Μέξα, στο τηλέφωνο 210-8701653

Αθήνα,

10.07.2013

Εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.
3682/377/26.06.2013 απόφαση
του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ

Για τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ιωάννης Φωτάκης

