Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17
Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 359 775 • F. 2310 359 776
Ε-mail: info@deyaph.gr

Εργασία Καθαριότητας Γραφείων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 28 /2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.936,00€ πλέον ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
H Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη διατηρεί ιδιόκτητο κτίριο 400τ.μ., στην οδό 25ης Μαρτίου 17 στο
Ασβεστοχώρι, στο οποίο απαιτείται ο καθαρισμός του.
Στην επιχείρηση δεν υπάρχει ανάλογη ειδικότητα και δεδομένης της κατάστασης της
απαγόρευσης των προσλήψεων απαιτείται η σύμβαση με εταιρεία καθαρισμού για τον
καθαρισμό του κτιρίου.
Η καθαριότητα θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-ΤετάρτηΠαρασκευή) εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση με
ώρα έναρξης στις 15:30 και ώρα περάτωσης της εργασίας το αργότερο μέχρι τις 20:00. Η
διάρκειά καθαρισμού είναι από τις 24/7/2017-31/01/2018
Η καθαριότητα θα γίνεται με υλικά που θα διαθέτει η επιχείρηση.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται για τον καθαρισμό του κτιρίου, να καταθέσουν την προσφορά
τους επί της κάτωθι τεχνικής περιγραφής, στα γραφεία της επιχείρησης.
Εργασία
Καθαρισμός Κτιρίου
1
(εσωτερικός- εξωτερικός)

Ημέρες*

Κόστος/Ημέρα

Σύνολο

82

48,00 €

3.936,00€

* Η ημέρα ορίζεται από τις 15:30-20:00
Υποχρέωση του αναδόχου είναι να πραγματοποιήσει την καθαριότητα στα προβλεπόμενα
χρονικά διαστήματα. Όλα τα έξοδα μετάβασης, εργασίας, κοινωνικής ασφάλειας, μέτρων
προστασίας, κλπ βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 3.936,00€
πλέον Φ.Π.Α. και η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 61-98-00-00 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές
Τρίτων" του Προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2017. Ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί και
στον προϋπολογισμό του 2018.

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 328 του N. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016 Τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
και τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την
περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
Κριτήριο ανάθεσης είναι η δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της εργασίας από
τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά.

Ασβεστοχώρι 10/07/2017
Συντάχθηκε

Ασβεστοχώρι 10/07/2017
Θεωρήθηκε

Σεϊταρίδης Θωμάς
Χημ.Μηχανικός

Δαφέρμος Σαράντος
Γεν. Διευθυντής

