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Έρνληαο ππφςε :
Σν Ν. 1404/1983 πεξί ΣΕΙ
Σν Π.Δ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Δεκνζίνπ»
Σελ κε αξ 1167/9-7-2010 Πξάμε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΣΕΙ
Σηο ππεξεζηαθέο καο αλάγθεο

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
Πξνθεξχζζνπκε πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε
αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Ρεζχκλνπ, επηθάλεηαο 2200 η.κ. πεξίπνπ (καδί κε ην Ακθηζέαηξν), κε
θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, θαζεκεξηλά γηα 10
κήλεο κε ζπλερφκελνπο (δηαθνπή 1 κήλα ην θαινθαίξη θαη απφ 15 εκέξεο ζηηο δηαθνπέο
Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.170,00€ αλά κήλα (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α).
ΕΡΓΑΘΕ ΚΑΘΑΡΘΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΘΚΑ
Υψξνη θαζαξηζκνχ ελλννχληαη φιεο νη κτιριακές εγκαταστάσεις ηνπ
Ρεζχκλνπ ηνπ αμυιθεάτροσ θαη ηνπ περιβάλλοντος τώροσ.

Παξαξηήκαηνο

ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΘΩΝ ΚΑΘΑΡΘΜΟΤ
1. Υψξνη W.C. δχν θνξέο εκεξεζίσο θαη απνιχκαλζε κία θνξά ηελ εβδνκάδα.
2. Δηάδξνκνη – αίζνπζεο δηδαζθαιίαο – ακθηζέαηξν θαη βηβιηνζήθε κία θνξά εκεξεζίσο θαη ζε
βξνρεξέο εκέξεο φηαλ απαηηείηαη θαη δεχηεξνο θαζαξηζκφο ηελ ίδηα κέξα.
3. Σα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο ππεχζπλνπο.
4. θνπγγάξηζκα 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα.
5. Πξναχιηνη θαη ππαίζξηνη πιαθνζηξσκέλνη ρψξνη, κία θνξά εκεξεζίσο.
6. θνχπηζκα, μεζθφληζκα ησλ επίπισλ, πηλαθίδσλ αλαθνηλψζεσλ θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ
θάζε δεχηεξε κέξα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.
7. Καζαξηζκφ θάζε κέξα ησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ ζηαρηνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη
ζηνπο ρψξνπο θαη απνθνκηδή ησλ άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ.
8. Καζαξηζκφ ησλ παινπηλάθσλ, ζπξψλ θαη παξαζχξσλ κία θνξά ην κήλα γηα φια ηα θηίξηα.
9. Λνπζηξάξηζκα φισλ ησλ ρψξσλ πνπ είλαη ζηξσκέλνη κε κάξκαξν θαη κσζατθφ ηξεηο θνξέο
ην ρξφλν κε ρξήζε θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ.
10. Καζαξηζκφ ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηα
πεδνδξφκηα, ηνπο δξφκνπο, ηνπο θήπνπο θαη ινηπνχο ππαίζξηνπο ρψξνπο γχξσ θαη κεηαμχ
ησλ θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ θάζε δεθαπέληε κέξεο.
11. Καζαξηζκφο ησλ ηνίρσλ απφ αθίζεο κηα θνξά ηελ εβδνκάδα
12. Καζαξηζκφο ησλ ηνίρσλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν
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ΕΘΔΘΚΟΘ ΟΡΟΘ ΓΘΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ
α) Η αμία ησλ πιηθψλ θαη ηα κέζα θαζαξηφηεηαο πνπ ζα ρξεηάδνληαη γηα ηηο παξαπάλσ
εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο
πνηφηεηαο θαη δελ ζα πξέπεη λα πξνθαινχλ θζνξά ζηνπο ρψξνπο θαη ηα αληηθείκελα ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην πεξηβάιινλ.
β) Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα γίλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ην εξγαηνηερληθφ ηνπ
πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα απαζρνιείηαη γηα 8 ψξεο εκεξεζίσο θαη ν αλάδνρνο ζα δειψζεη φηη
είλαη επαξθέο θαη εμεηδηθεπκέλν θαη ηνπ νπνίνπ ηελ πιεξσκή (απνδνρέο, εξγνδνηηθέο
εηζθνξέο, θιπ) ζα αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ.
γ) Σν σξάξην εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγείνπ ζα είλαη απφ 07:00 π.κ. – 15:00 κ.κ. εθηφο αλ ζα
θαζνξηζηεί δηαθνξεηηθά ζε ζπλελλφεζε κε ηε Δ/λζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ψζηε λα κελ
παξεκπνδίδεηαη ην έξγν ηεο εθπαίδεπζεο θαη γεληθά ε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ.
δ) Σα απνξξίκκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο
ρψξνπο ζπγθέληξσζεο έμσ απφ ην θηίξην θαη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην ΣΕΙ, ψζηε
λα είλαη εχθνιε ε απνθνκηδή ηνπο απφ ηα εηδηθά απηνθίλεηα κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ.
ε) Σν έξγν θαζαξηφηεηαο ζα ην παξαθνινπζεί ε Επηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ
απηφ. Η Επηηξνπή ζα πξνβαίλεη ζε παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ζηνλ αλάδνρν θαη ε
πιεξσκή ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο.
ζη) Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε ησλ κέζσλ θαζαξηφηεηαο (ζθνχπεο, ζθνπγγαξίζηξεο
θιπ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο (W.C.), λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα εξγαζηήξηα.
δ) Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο.
ΔΘΚΑΘΟΤΜΕΝΟΘ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟ
ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο εξγνιάβνη θαζαξηφηεηαο (θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα) πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα απηφ θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Σπρφλ πξνυπεξεζία θαηά ηα
πξνεγνχκελα έηε απνδεηθλπφκελε κε πηζηνπνηεηηθά, ζα κεηξήζεη θαηά ηελ αμηνιφγεζε.
ΠΡΟΦΟΡΕ
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο,
λα κελ θέξνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Εάλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο,
ζα πξέπεη λα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε αληίγξαθα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
- ε ιέμε πξνζθνξά γηα ηνλ δηαγσληζκφ θαζαξηφηεηαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ρεζχκλνπ ηνπ
Σ.Ε.Ι. .Κξήηεο
- ν ηίηινο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ
- εκεξνκελία δηαγσληζκνχ
- ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα θαιχπηεη φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηελ
ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηελ αζθάιηζε απηνχ θαη γεληθά ηελ απνδεκίσζή ηνπ,
δεδνκέλνπ φηη ε ζρέζε εξγαζίαο ππάξρεη κφλν κεηαμχ ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηνπ άλσ
πξνζσπηθνχ ηνπ, γηα ηελ αγνξά θαη ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ , θαζψο θαη
γηα ηελ αγνξά θαη ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κέζσλ θαζαξηφηεηαο ηα νπνία
ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζε πιήξε επάξθεηα θαη αληαπφθξηζε κε ηηο αλάγθεο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο. Ο εξγνιάβνο ζα επζχλεηαη θαη απηφο γηα θάζε πιεκκέιεηα ή δεκηά
ζηελ νπνία ζα πξνθαιέζεη ηπρφλ ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ, ζηα πξάγκαηα θαη
ζηα πξφζσπα ηνπ ΣΕΙ Κξήηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ζηελ
Γξακκαηεία ηνπ Παξαξηήκαηνο Ρεζχκλνπ ηηο πξνζθνξέο ηνπο απφ ηελ Δεστέρα
23/8/2010 ως και την Παρασκεσή 27/8/2010
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ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ
Η θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην πκβνχιην ηνπ ΣΕΙ, ην
νπνίν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ή λα ζπλερίζεη ην δηαγσληζκφ κε
ηελ ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ εθ κέξνπο ησλ αξρηθά ζπκκεηαζρφλησλ.
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα
πξέπεη λα είλαη επαξθέο, πγηέο θαη απνδεθηφ απφ ην ΣΕΙ. Γηα ηπρφλ αηπρήκαηα ησλ
εξγαδνκέλσλ, επζχλεηαη πάληνηε ν αλάδνρνο θαη φρη ην ΣΕΙ.
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΚΑΘ ΕΛΕΓΥΟ ΕΡΓΑΘΩΝ
Ο αλάδνρνο ζα αξρίζεη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξίσλ κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δηαθήξπμεο.
Ο έιεγρνο ησλ ρψξσλ, ζα γίλεηαη θάζε θνξά απφ επηηξνπή ή άιια φξγαλα ηνπ ΣΕΙ πνπ ζα
νξίζεη ην ΣΕΙ.
ε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζηψλεηαη αθαηαιιειφηεηα ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ν
εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο ζχκθσλα κε
ππνδείμεηο ηνπ ΣΕΙ Κξήηεο.
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θαηά κήλα, πάληνηε κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο
εξγαζίαο, θαη ηελ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαζαξηφηεηαο ηνπ ΣΕΙ φηη νη εξγαζίεο
πνπ έρνπλ αλαηεζεί εθηεινχληαη θαιψο, κε ηαθηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κε
βάζε ην ηηκνιφγηα ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
ΓΕΝΘΚΟΘ ΟΡΟΘ
Ο αλάδνρνο αλαθνξηθά κε ηε ζχκβαζε ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ
Ηξαθιείνπ.
ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΘΕΝΕΡΓΕΘΑ ΣΟΤ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ
Ωο κέιε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδνπκε ηνπο :
 Δξ. Μπαθαξέδνο Επζχκηνο, Επίθνπξνο Καζεγεηήο, Πξφεδξνο.
 Δξ. Πνηακίηεο Ηιίαο, Επίθνπξνο Kθαζεγεηήο, κέινο.
 Γσλησηάθε Νηθφιανο, Δηνηθεηηθφο Τπάιιεινο κέινο.
Η αλσηέξσ επηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο νκαινχο ζπλεξγαζίαο κε ηελ αλάδνρν
εηαηξία, (σξάξην εξγαζίαο, ρψξνπο θαζαξηφηεηαο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα).
Η επηηξνπή απηή ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ γηα ην απνηέιεζκα θαη ζα καο ην ππνβάιιεη
καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθχθιην κε α.π.
589/Φ.70/11-03-2002.

Ο ΠΡΟΘΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

Δρ. ΠΑΠΑΔΟΓΘΑΝΝΗ ΝΕΚΣΑΡΘΟ
ΚΑΘΗΓΗΣΗ
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