ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΘΕΜΑ: «Καθαριότητα Εσωτερικών Χώρων κτηρίου γραφείων και κτηρίου ΜΕΛ».
Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με την70/2015
απόφαση του Δ.Σ. την26/1/2015 και ώρα 10.00 π.μ.και επαναληπτικό την 2/2/2016
την ίδια ώρα για την Καθαριότητα Εσωτερικών Χώρων κτηρίου γραφείων και κτηρίου
ΜΕΛ της ΔΕΥΑΠ από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016.
CPV 90911200

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

1. Τεχνική Περιγραφή
2. Προϋπολογισμός Μελέτης
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Έντυπο προσφοράς

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Φ. Π. Α.23 % :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

7.488,00 €
1.722,24€
9.210,24 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα

μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών

καθαριότητας εσωτερικών χώρων και των χώρων εισόδου των κάτωθι κτιρίων της ΔΕΥΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ:



Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία της ΔΕΥΑΠ στην Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28
εμβαδού 400 τ.μ. 
Το Κτίριο Διοίκησης στην ΜΕΛ , εμβαδού 150 τ.μ.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι
ακόλουθες:
α. ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΠ - ΜΕΛ
- Καθάρισμα επίπλων – γραφείων (καθαρισμός ολόκληρης της επιφάνειας και
επανατοποθέτηση των αντικειμένων).
- Καθαρισμός των ελεύθερων επιφανειών, ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών,
ψυγείων, σωμάτων καλοριφέρ και κλιματισμού.
- Άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων, τοποθέτηση νέας σακούλας καθώς και
συγκέντρωση και ρίψη όλων των απορριμμάτων στους κάδους αποκομιδής.

- Καθάρισμα συσκευών υπολογιστών (εκτός οθόνης), τηλεφώνων.
- Καθαρισμός κουφωμάτων – πορτών γραφείων.
-Σκούπισμα- σφουγγάρισμα δαπέδων
β. W.C.
-

Πλύσιμο πλακιδίων.
Πλύσιμο νιπτήρων.
Πλύσιμο λεκάνης wc εσωτερικά και εξωτερικά .
Καθαρισμός καθρεπτών.
Σκούπισμα – σφουγγάρισμα δαπέδων wc
Άδειασμα απορριμμάτων και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας στα καλάθια. γ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
- Σκούπισμα και σφουγγάρισμα
- Άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων, τοποθέτηση νέας σακούλας καθώς και
συγκέντρωση και ρίψη όλων των απορριμμάτων στους κάδους αποκομιδής.

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΜΟΙΒΗ
ΗΜΕΡΑ
ΜΗΝΑ
ΑΝΑ ΩΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ (χωρίς ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗΝΕΣ
23%)
Σ

1

Καθαριότητα

Κτηρίου
ΔΕΥΑΠ

4

2

Καθαριότητα
2
κτηρίου ΜΕΛ
Σύνολο καθαρής αξίας
ΦΠΑ 23%
Γενικό σύνολο δαπάνης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(χωρίς ΦΠΑ
23%)

22

6€

12

528€

6.336,00€

8

6€

12

96€

1152,00€
7488,00€
1722,24€
9210,24€

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 Ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «Καθαριότητα Εσωτερικών Χώρων
κτηρίου γραφείων ΔΕΥΑΠ και κτηρίου ΜΕΛ».
ΑΡΘΡΟ 2 Ο
Η παρούσα εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα:
1ον Mε τις διατάξεις του Π. . 28/80 «περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3463/06 « Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα».
2ον Τις ανάγκες καθαριότητας ΔΕΥΑΠ.
3ον Τον κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑΠ
Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του ΔΕΥΑΠ οικ. Έτους 2016 και βαρύνει
τον Κ.Α.62. Ο προϋπολογισμός της εργασίας είναι: 7488,00€ (χωρίς το ΦΠΑ 23%) - (9210,24
€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).
ΑΡΘΡΟ 3 Ο
Η εργασία θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα που θα αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης
έως 31/12/2016
Εάν ο εργολάβος δεν εκτελέσει το έργο μέσα στη συμβατική προθεσμία που αναφέρεται
παραπάνω, ούτε μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί με Ειδική Πρόσκληση κηρύσσεται
έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 28/80.
ΑΡΘΡΟ 4 Ο
Τα στοιχεία της ανάθεσης είναι:
1. Η συγγραφή υποχρεώσεων
2. Η τεχνική περιγραφή
3. Ο προϋπολογισμός Μελέτης
4. Το Έντυπο προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 5 Ο
Η τεχνική μελέτη του έργου που αποτελείται από την τεχνική περιγραφή, συμπληρώνεται με τις
τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο εργολάβος, κατά την εκτέλεση των
εργασιών, οι οποίες είναι εργασίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων.

ΑΡΘΡΟ 6 Ο
Όλες γενικά οι εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους, εκτελούνται σύμφωνα με τη μελέτη,
τον προϋπολογισμό της και τους όρους αυτής της συγγραφής υποχρεώσεων .
ΑΡΘΡΟ 7 Ο
Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο ,οφείλει να έχει το προσωπικό του
Ασφαλισμένο ,Η ΔΕΥΑΠ σε περίπτωση ατυχήματος δεν φέρνει καμία ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ 8 Ο
Ο ανάδοχος για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να είναι συνεπής προς τη σημαντικότητα
του έργου, τον όγκο των εργασιών, τα χρονικά όρια εκτελέσεως της εργασίας, τις συνθήκες
εργασίας και τον τόπο εκτελέσεως. Η εργασία θα εκτελείται μετά το πέρας του ωραρίου της
ΔΕΥΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 9 Ο
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε
ημερών ούτε μεγαλύτερη των δέκα από της κοινοποιήσεώς της απόφασης του Δ.Σ. για την
ανάθεση της εργασίας, να υπογράψει τη σύμβαση.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμετοχής αξίας 5% της καθαρής αξίας
του προϋπολογισμού.
Κατά την υπογραφή της συμβάσεως ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% του συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 10 Ο
Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις .

ΑΡΘΡΟ 11 Ο
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς. Οι τιμές προσφοράς
σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν σταθερές και
αμετάβλητες μέχρι της λήξης ισχύος της σύμβασης.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με αρνητική έκπτωση μει ποινή αποκλεισμού.
ΑΡΘΡΟ 12 Ο
Η πληρωμή της σχετικής δαπάνης θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών μετά
την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση των αντίστοιχων χρηματικών
ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Α) Κλειστή οικονομική προσφορά ( έντυπο προσφοράς)
Β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής .
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής που ορίσθηκε με την

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΠ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

απόφαση του Δ.Σ.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή Εργασία

Καθαριότητα Κτηρίου

ΔΕΥΑΠ και ΜΕΛ

Δαπάνη κατά τον
προϋπολογισμό
(χωρίς Φ.Π.Α) (€)

Προσφερόμενη
έκπτωση (%)
Ολογράφως και
αριθμητικώς
(Σε ακέραιες μονάδες)

7.488,00

ΠΡΕΒΕΖΑ, ....../......./2016

Ο Προσφέρων

Δαπάνη μετά
την έκπτωση
(€)

