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Θέµα : «Πρόσκληση την ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών καθαρισµού του Καταστήµατος του Τ. Π.
και ∆ανείων στην Πάτρα, επί της οδού Αγίου Ανδρέου 6 στην Πάτρα»

Παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε, έως τις 10/10/2016 , ηµέρα ∆ευτέρα, τη σφραγισµένη
προσφορά σας για την προµήθεια υπηρεσιών καθαρισµού του Καταστήµατος του Τ. Π. και ∆ανείων
στην Πάτρα επί της οδού Αγίου Ανδρέου 6 στην Πάτρα , για δύο (2) έτη, µε βάση τα όσα
αναφέρονται στο συν/νο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται µέχρι ποσού 12.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα εξής :
Α. οικονοµική προσφορά που θα αναφέρει τα εξής :
α) Συνολική τιµή σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων.
β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί της ανωτέρω τιµής.
γ) Συνολική τιµή, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Το καθαρό ποσό του τιµολογίου υπόκειται στις εξής κρατήσεις:
- εφάπαξ κράτηση (στο 1ο τιµολόγιο) 0,10% επί της συνολικής αξίας της σύµβασης - προ Φ.Π.Α. - ,
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και χαρτόσηµο 3,60% επ’ αυτού.
- παρακράτηση φόρου 8% επί του καθαρού ποσού (προ ΦΠΑ) του τιµολογίου

Β1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο
συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι απασχολούν προσωπικό (καθαριστές/καθαρίστριες)
επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού και διαθέτουν
τον ελάχιστο αριθµό ατόµων για την παροχή της υπόψη υπηρεσίας, που είναι ένα (1)
άτοµο,
παραθέτοντας σε µορφή κατάστασης το προσωπικό, που απασχολούν,
αναφέροντας την ειδικότητα και το ωράριό του.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΩΡΑΡΙΟ

α/α

Β2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο
συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι, εντός της τελευταίας τριετίας, έχουν εκτελέσει ή
εκτελούν επιτυχώς τουλάχιστον δύο έργα καθαρισµού ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή εταιρειών
ιδιωτικού δικαίου, µε τουλάχιστον δέκα (10) θέσεις απασχόλησης και τίµηµα ίσο ή
µεγαλύτερο του προϋπολογισµού του παρόντος έργου, παραθέτοντας τα κυριότερα σε
µορφή καταλόγου, ως εξής:
Πελάτης (Επωνυµίαα/α ∆ιεύθυνση- ΤηλέφωνοFAX)

Σύντοµη
Περιγραφή
Έργου

∆ιάρκεια
Εκτέλεσης
Έργου

Παρούσα
Τόπος Παροχής
Υπηρεσιών

Ετήσιο
τίµηµα

Φάση
Παρατηρήσεις

Β3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο
συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση, µετά από επιτόπια επίσκεψη, όλων
των προς καθαρισµό
χώρων, της υπάρχουσας κατάστασης και των εργασιών
καθαρισµού που χρήζουν αυτά.
Β4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίον
συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους :
i) η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας,
ii) δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ούτε έχουν
κηρυχθεί έκπτωτοι,
iii) δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας,
iv) είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεων τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς και εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα.

Ο µειοδότης υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη
πρόσκληση της Υπηρεσίας, για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας:
α) τα απαραίτητα δικαιολογητικά νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει (για τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά παρέχονται πληροφορίες στο τηλ. 213 211 63 42)
β) εγγυητική επιστολή τραπέζης ή εγγυητική παρακαταθήκη καλής εκτέλεσης, ποσού που
καλύπτει το 5% της συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
γ) συστατικές επιστολές από τουλάχιστον δύο (2) φορείς οι οποίοι αναγράφηκαν στην
υπεύθυνη δήλωσή την οποία κατέθεσε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ανωτέρω Β2.
δ) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου
του έργου από την αρµόδια επιτροπή του Τ. Π. & ∆ανείων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α.α.

ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
1. Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός και τα απαιτούµενα προϊόντα καθαρισµού
και απολύµανσης πρέπει να είναι κατασκευασµένα – παρασκευασµένα σύµφωνα µε τις
τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις, εγκεκριµένα και καταχωρηµένα στο Γενικό Χηµείο του
Κράτους και να φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων. Ειδικότερα, τα
προϊόντα απολύµανσης πρέπει να διαθέτουν αντιβακτηριακή και αντι-ιική δράση, ως
µέτρο πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης Α (Η1Ν1).
2. Με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά
και άλλα υλικά που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισµού , ώστε η εκτέλεση
του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη, καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή
προϊόντων καθαρισµού και απολύµανσης που θα διατεθεί από τον Ανάδοχο για τη
διενέργεια των απαιτουµένων εργασιών.
3. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί πρέπει να είναι εκπαιδευµένο στη χρήση
των µηχανηµάτων - συσκευών και στις εργασίες καθαρισµού χώρων δηµοσίων κτιρίων.
4. Το παρακάτω πρόγραµµα αφορά στον καθαρισµό του Καταστήµατος της
Πάτρας του Τ.Π. και δανείων, επί της οδού Αγίου Ανδρέου 6, Πάτρας.
5. Ο καθαρισµός θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες και ειδικότερα
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 15.00 έως τις 19.00 µ.µ, ενώ για τις περιοδικές
εργασίες κατά την ηµέρα του Σαββάτου ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης
του Καταστήµατος της Πάτρας, Αγ Ανδρέου 6. Το Τ.Π. και ∆ανείων διατηρεί το δικαίωµα
να αλλάξει το ωράριο εργασίας του καθαριστή/στριας που θα απασχοληθεί στο
Κατάστηµα της Πάτρας έπειτα από έγγραφη ειδοποίησή του, προς την ανάδοχο εταιρεία.
Ως προς καθαρισµό χώρος νοείται το σύνολο των ωφέλιµων και κοινόχρηστων χώρων
συµπεριλαµβανοµένων των κλιµακοστασίων, των φωταγωγών, ανελκυστήρων,
υαλοπινάκων (εσωτερικών, εξωτερικών, τοίχων) των εξωτερικών τοίχων –παράθυρων,
βιβλιοθηκών, γραφείων, ερµαρίων κ.λ.π.
Η επιφάνεια των προς καθαρισµό χώρων είναι οι εξής:
1.ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ 6 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
•

Η κεντρική είσοδος του κτιρίου

•

Ολόκληρος ο υπόγειος χώρος, επιφάνειας τετραγωνικών µέτρων 182,97

•

Ολόκληρος ο ισόγειος χώρος, επιφανείας µέτρων τετραγωνικών 182,97

•

Πατάρι τετραγωνικών µέτρων 90

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 455,94
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ
συµπεριλαµβανοµένων των κλιµακοστασίων, των φωταγωγών και των
ανελκυστήρων του κτιρίου.

Σε περίπτωση επέκτασης του αρχείου και σε άλλους χώρους εκτός κτιρίου,
πλην των παραπάνω, ο καθαρισµός τους θα γίνεται ανά µήνα, µετά από
συνεννόηση µε τη ∆/νση του Καταστήµατος της Πάτρας, σε προγραµµατισµό
και συνδυαστικά µε τους υπόλοιπους χώρους και µε την προϋπόθεση, ότι το
συνολικό έργο για το υπόψη κτίριο δεν αυξάνεται σε µηνιαία βάση.

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ – ΕΙΣΟ∆ΟΙ – ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ –
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Καθηµερινές εργασίες:
Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε κατάλληλα υλικά καθαρισµού, όλων των κοινοχρήστων
χώρων, διαδρόµων, εισόδων, κλιµακοστασίων.
• Ξεσκόνισµα επιφανειών οροφών και αφαίρεση αραχνών από ταβάνια, γωνίες κλπ.
• Αφαίρεση όλων των λεκέδων, τσίχλας ή οτιδήποτε έχει επικολληθεί στα δάπεδα.
• Καθάρισµα κεντρικής εισόδου (πόρτες, κάγκελα, σκαλοπάτια, τζάµια περιστρεφόµενων
θυρών, έπιπλα)
• Καθάρισµα όλων των κουπαστών.
• Ξεσκόνισµα περιµετρικά των κουφωµάτων (άνω πατούρες θυρών, παραθύρων κλπ)
• Πλύσιµο των ποδιών των παραθύρων (µαρµαράκια) των κλιµακοστασίων & των
διαδρόµων
• Καθάρισµα, πλύσιµο µε ιδιαίτερη προσοχή όλων των επιφανειών, δαπέδων, θυρών
καθρεπτών.
• Καθάρισµα, πλύσιµο τοιχωµάτων και δαπέδων των ανελκυστήρων.
• Σφουγγάρισµα του εξωτερικού µαρµάρου, δαπέδου της εισόδου.
• Προσεκτικό ξεσκόνισµα πινάκων- κάδρων όλων των χώρων.
• Πλύσιµο όλων των πάγκων και των τραπεζιών της κεντρικής εισόδου
• Σφουγγάρισµα της κεντρικής αίθουσας του ισογείου.
• Καθάρισµα των τοίχων και αφαίρεση των λεκέδων
• Γενικό πλύσιµο των τουαλετών µε κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυµαντικά των
λεκανών και των σκεπασµάτων αυτών, νιπτήρων, βρυσών, θυρών, πλακιδίων,
καθρεπτών, δαπέδων, ουρητηρίων, παραθύρων.
• Άδειασµα των καλαθιών, απορριµµάτων, καθάρισµα, εσωτερικό πλύσιµο και
αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας σε έκαστο.
• Για τον καθαρισµό των χώρων των τουαλετών θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή και
σχολαστικότητα.
• Τοποθέτηση στους χώρους των τουαλετών, του χαρτιού υγείας, των χειροπετσετών και
του κρεµοσάπουνου, τα οποία θα χορηγούνται στον ανάδοχο από το Κατάστηµα της
Πάτρας µε τη συµπλήρωση σχετικού εντύπου αιτήµατος.
Περιοδικές εργασίες:

•

•

Σταδιακά και εντός του πρώτου τριµήνου από την ανάληψη των εργασιών θα
καθαριστούν – πλυθούν όλοι οι τοίχοι των κοινοχρήστων χώρων: κλιµακοστασίων,
διαδρόµων, ανελκυστήρων κ.λ.π., ώστε τους επόµενους µήνες να συντηρούνται µε ένα
απλό πλύσιµο και να ξεσκονίζονται σε µηνιαία βάση σε όλη τους την επιφάνεια (αράχνες
κ.λ.π.).

•

Πλύσιµο εφάπαξ και σταδιακά όλων των φοριαµών, ντουλαπιών και επίπλων που
βρίσκονται στους διαδρόµους και στη συνέχεια καθηµερινή συντήρησή τους.
ΓΡΑΦΕΙΑ

Καθηµερινές εργασίες:
•

•
•
•
•
•
•

Καθαρισµός γραφείων: ξεσκόνισµα και καθάρισµα – πλύσιµο των γραφείων, των
καθισµάτων, των βοηθητικών τραπεζιών, των τηλεφωνικών συσκευών, των
αριθµοµηχανών, των Η/Υ και όποιων άλλων µηχανηµάτων βρίσκονται πάνω στα γραφεία.
Καθάρισµα των φωτοτυπικών, των φωτιστικών, των κλιµατιστικών, των περβαζιών, των
ντουλαπιών, φοριαµών, βιβλιοθηκών, σωµάτων θέρµανσης, πινάκων , κάδρων κ.λ.π.
Καθάρισµα- πλύσιµο των τοίχων, ώστε να αφαιρούνται οι λεκέδες που δηµιουργούνται
από τις καρέκλες.
Πλύσιµο των θυρών και των πόµολων.
Τα καλάθια των απορριµµάτων θα αδειάζονται καθηµερινά και θα τοποθετείται νέα
σακούλα, θα πλένονται δε, όταν υπάρχει ανάγκη.
Καθηµερινό σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων.
Καθηµερινό σκούπισµα µε ηλεκτρικές σκούπες των χαλιών και των µοκετών και ειδικός
τοπικός καθαρισµός τους µε χηµικά καθαριστικά και µηχανή καθαρισµού όταν τούτο
ζητείται από την Υπηρεσία.

Περιοδικές εργασίες:
•

•
•

•
•
•

Σταδιακά εντός του πρώτου τριµήνου θα πλυθούν και θα ξεσκονιστούν οι ντουλάπες
όλων των γραφείων και των βιβλιοθηκών, ώστε τους επόµενους µήνες να
συντηρούνται µε ένα απλό πλύσιµο.
Μια φορά το µήνα θα γίνεται ξεσκόνισµα τοίχων (αράχνες κ.λ.π.)
Περιοδικά και ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης του Καταστήµατος της
Πάτρας ο ανάδοχος θα µπορεί να εκτελεί γενικούς καθαρισµούς που κρίνονται
επιβεβληµένοι κατά την ηµέρα του Σαββάτου.
Μία (1) φορά την εβδοµάδα πλύσιµο των υαλοπινάκων στα εσωτερικά χωρίσµατα.
Μία (1) φορά το δίµηνο επιµελής καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικής
µονάδας κλιµατισµού καθώς και των αεραγωγών και περσίδων.
∆ύο φορές τον χρόνο κατέβασµα – ανέβασµα κουρτινών και στρώσιµο –
ξεστρώσιµο χαλιών.

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΦΩΤΑΓΩΓΟΙ – ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Όλοι οι υαλοπίνακες των κτιρίων, τόσο των παραθύρων των γραφείων, όσο και των
κοινοχρήστων χώρων (φωταγωγοί και παράθυρα) θα πλένονται εσωτερικά µία φορά το µήνα
και εξωτερικά κάθε δύο µήνες. Επίσης, κάθε δύο µήνες θα καθαρίζονται ενδελεχώς και τα
παντζούρια.
Τα δάπεδα όλων των φωταγωγών και οι ακάλυπτοι χώροι θα σκουπίζονται και θα πλένονται
κάθε τρίµηνο.
Τα ρολά ασφαλείας του Καταστήµατος και η µετώπη τους θα πλένονται κάθε µήνα. Επίσης,
θα καθαρίζεται και θα πλένεται κάθε εβδοµάδα το πεζοδρόµιο περιµετρικά του
Καταστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών εξωτερικών χώρων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ
•

•
•

Πλύσιµο και ξεσκόνισµα εσωτερικά όλων των φοριαµών, ντουλαπιών βιβλιοθηκών σε
συνεννόηση µε τους υπαλλήλους κάθε γραφείου. Η εργασία αυτή επιδιώκει, συν τοις
άλλοις, να καθαριστούν εσωτερικά οι ντουλάπες και κύρια οι διάδροµοι (λούκια) των
συρταρωτών πορτών, όπου έχει συγκεντρωθεί σκόνη.
Πλύσιµο όλων των περσίδων και των βενετικών στορς.
Καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων ανά εξάµηνο.

ΓΕΝΙΚΑ
Οι σάκοι των απορριµµάτων θα µεταφέρονται έξω από το κτίριο, σε χώρους που θα
υποδειχθούν από την αρµόδια επιτροπή που θα συσταθεί για την παραλαβή των εργασιών
του καθαρισµού.
Οι χάρτινοι κάδοι συλλογής χαρτιού προς ανακύκλωση, θα µεταφέρονται έξω από τα κτίριο,
θα αδειάζονται στους ειδικούς κάδους των ∆ήµων και θα επιστρέφονται στους ορόφους.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ελάχιστες απαιτούµενες προϋποθέσεις ως προς το απασχολούµενο
προσωπικό, τις υποχρεώσεις και το ωράριο:
•

•

•

•

•

Για την εκτέλεση του καθαρισµού ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί το προσωπικό που
διαθέτει σε αριθµό και σε συχνότητα που θα εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσµατα. Σε
κάθε περίπτωση παρατίθενται οι ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς τον αριθµό και το
ωράριο του προσωπικού :
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το ανάλογο κατά τον προγραµµατισµό του
προσωπικό, που δεν µπορεί να είναι λιγότερο από ένα/µία (1) καθαριστή/στρια,
που θα εργάζεται καθηµερινά από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή τουλάχιστον σε
τετράωρη βάση (15.00µ.µ. – 19.00µ.µ.), ενώ για τις περιοδικές εργασίες κατά την
ηµέρα του Σαββάτου
ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης του
Καταστήµατος της Πάτρας, Αγ Ανδρέου 6.
Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύµβασης και διαρκούσης αυτής, υποχρεούται
στην προσκόµιση στη ∆/νση του Καταστήµατος της Πάτρας του Τ. Π. και ∆ανείων
κατάστασης του προσωπικού που θα απασχολείται στους χώρους του Τ. Π. και
∆ανείων και αντίστοιχες συµβάσεις εργασίας επικυρωµένες από την Επιθεώρηση
Εργασίας και προκειµένου περί αλλοδαπού προσωπικού, νόµιµες κάρτες εργασίας.
Επίσης θα προσκοµίζει την οιανδήποτε µεταβολή στα πρόσωπα και τον αριθµό του
προσωπικού αυθηµερόν. Η παρουσία του προσωπικού του συνεργείου καθαρισµού
θα βεβαιώνεται από τους φύλακες του Καταστήµατος, βάση κατάστασης ειδικού
παρουσιολογίου στο οποίο θα υπογράφουν καθηµερινά το προσωπικό του
συνεργείου.
Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να φοράει ειδική φόρµα µε τα διακριτικά της
εταιρείας και να φέρει ταυτότητα σε εµφανές σηµείο µε φωτογραφία και πλήρη
στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να είναι υγιές, ειδικευµένο και άψογο από πλευράς
συµπεριφοράς.
Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό που θα χρησιµοποιεί
ότι ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση θα έχει αυτό µε το Τ. Π. και ∆ανείων και
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•
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•

ότι είναι υποχρεωµένο να δέχεται τον έλεγχο των αποσκευών του κατά την
αποχώρηση από το Τ. Π. και ∆ανείων.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζηµίας ή βλάβης που θα
προκληθεί από υπαιτιότητα ή παράβαση των κειµένων διατάξεων του ιδίου ή των
υπ’ αυτού προστηθέντων υπαλλήλων προς το Τ.Π. και ∆ανείων ή τρίτο πρόσωπο.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να έχει ασφαλίσει το προσωπικό που θα απασχολεί
στο Τ. Π. και ∆ανείων στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς και να προσκοµίζει
στο Τ. Π. και ∆ανείων τα αντίστοιχα επίσηµα έγγραφα ασφάλισής του, σε κάθε
ζήτηση (αντίγραφο ΑΠ∆ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ).
Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν
συµβεί στο προσωπικό του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους σχετικούς νόµους για την
εργασία του απασχολούµενου προσωπικού (εργατική νοµοθεσία) και τις επί µέρους
διατάξεις για αµοιβές, ωράριο, φορολογία, ατυχήµατα, αποζηµιώσεις κλπ. Ειδικότερα,
υποχρεούται στην καταβολή των νοµίµων αποδοχών σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, την τήρηση του νόµιµου ωραρίου, των όρων υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων, κ.λ.π.. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του
ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε τον Ανάδοχο.
Το Τ. Π. & ∆ανείων έχει το δικαίωµα να απαιτεί από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση
οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο.
Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και πυρασφάλειας στο
χώρο που θα του δοθεί για φύλαξη των πραγµάτων του.
Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί αυστηρά όλους τους κανόνες και µέτρα για την
ασφάλεια του προσωπικού του.
2. Ο Ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισµό και
µηχανήµατα για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και
ειδικότερα τα κατωτέρω:
Τρόλεϊ καθαριστριών, συµπεριλαµβανοµένων καροτσιών σφουγγαρίσµατος µε
κάδους σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος, διαφορετικούς για γραφεία –
κοινόχρηστους χώρους, διαφορετικούς για W.C.
Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελµατικού τύπου
Σφουγγαρίστρες διαφορετικές για γραφεία – κοινόχρηστους χώρους, διαφορετικές
για W.C.
Κλειστά τροχήλατα καρότσια για µεταφορά των απορριµµάτων στο χώρο τελικής
συλλογής – αποκοµιδής
Χοντρά γάντια µιας χρήσης για τον καθαρισµό των εσωτερικών χώρων των κτιρίων
Χοντρά γάντια ειδικά για χρήση κατά τη µεταφορά των απορριµµάτων, υλικών
ανακύκλωσης στους ειδικούς κάδους του ∆ήµου, εξωτερικά των κτιρίων
Σακούλες πλαστικές, φωτοδιασπώµενες υψηλής αντοχής.
Σφουγγαράκια µε σύρµα, για τρίψιµο νιπτήρων, µεταλλικών επιφανειών και ειδών
υγιεινής
Σκάλα
Λάστιχα
Μπαλαντέζες
Σάρωθρα και φαράσια διαφορετικά για τους εσωτερικούς χώρους και διαφορετικά για
τους εξωτερικούς χώρους
Ειδικό πιεστικό µηχάνηµα υψηλής απόδοσης
Περιστροφικές µηχανές πλύσης πατωµάτων
Απορροφητήρες σκόνης
Απορροφητήρες νερού – σκόνης
Καρότσια καθαρίστριας πλήρως λειτουργικά

•
•
•

Καρότσια trailers σφουγγαρίσµατος µε µεταλλική πρέσα.
Dust – Mop (αντιστατικά σάρωθρα)
Εργαλεία υποστήριξης του προαναφερόµενου εξοπλισµού.
3.Απαραίτητα κατ’ ελάχιστον, προϊόντα καθαρισµού – απολύµανσης µε
σχετικές προδιαγραφές

Αναλυτικά παρατίθενται τα κατ’ ελάχιστα απαραίτητα προϊόντα καθαρισµού –
απολύµανσης και οι σχετικές προδιαγραφές τους.
1. Για τον καθαρισµό και την απολύµανση των παραπάνω χώρων απαιτούνται, κατ’
ελάχιστον, από τον ανάδοχο τα εξής προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης:
α) Υγρό καθαριστικό µοκετών – υφασµάτινων επιφανειών
β) Απορρυπαντικά – καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων και ειδών
υγιεινής
γ) Απορρυπαντικά – καθαριστικά δύσκολων ρίπων
δ) Απολυµαντικά επιφανειών
ε) Υγρό καθαριστικό τζαµιών – καθρεπτών
2. Τα χρησιµοποιούµενα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης θα πρέπει να πληρούν
τους εξής όρους:
α) Τα προϊόντα καθαρισµού θα πρέπει να είναι καταχωρηµένα στο µητρώο
απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους
β) Τα απολυµαντικά προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό
Φαρµάκων (ΕΟΦ) και να φέρουν τον αριθµό αδείας κυκλοφορίας των
γ) Τα απορρυπαντικά και απολυµαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες ή
έντονες οσµές.
δ) Τα απορρυπαντικά και απολυµαντικά προϊόντα δεν θα πρέπει να προκαλούν φθορές
βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό.
3. Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα επίσκεψης στους χώρους – αποθήκες του
Αναδόχου για να διαπιστώσει την ύπαρξη του παραπάνω εξοπλισµού.
Εξοπλισµός προς καθαρισµό που θα χρησιµοποιείται στο Τ.Π.& ∆ανείων στη διάρκεια της
σύµβασης, πρέπει να καταγράφεται τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδό του, µε
χορήγηση αρµοδίως σχετικών αδειών προς τον Ανάδοχο.
O ανάδοχος, ύστερα από σχετική έγγραφη ενηµέρωσή του από το «ΤΑΜΕΙΟ»,
υποχρεούται να επιµερίσει τα προς είσπραξη ποσά στο «ΤΑΜΕΙΟ» και στο νέο φορέα που θα
προκύψει από το λειτουργικό διαχωρισµό των εµπορικών δραστηριοτήτων του «ΤΑΜΕΙΟΥ»,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3965/2011 (Φ.Ε.Κ. 113/τ. Α΄/18-5-2011).

