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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Α
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας [ΕΙΜ] διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή
κατάλληλου αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
οικονομική προσφορά..
Οι υπηρεσίες καθαριότητας συνίστανται στον τακτικό καθαρισμό των χώρων των δύο κτιρίων
του ΕΙΜ. Για τη πραγματοποίηση των υπηρεσιών αυτών ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει το
απαιτούμενο προσωπικό [ένα (1) άτομο] το οποίο θα απασχολείται καθημερινά (5 ημέρες την
εβδομάδα) με πεντάωρη ( 5ωρη ) απασχόληση στις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα καλύπτουν συνολική περίοδο έξι (6) μηνών με δικαίωμα παράτασης
της σύμβασης για άλλους έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το
συνολικό κόστος προσφοράς του αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 6600,00
ευρώ για έξι μήνες, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %.
Στην προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα :
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Το εργατικό κόστος
Οι εργοδοτικές εισφορές
Οι αναλογίες δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα
Το κόστος αντικαταστάσεως κατά την περίοδο της αδείας του ή ασθένειας
Το κόστος των υλικών καθαρισμού και της χρήσης μηχανημάτων – εργαλείων καθαριότητας
Οι αμοιβές, επιδόματα, ασφαλιστική κάλυψη και κάθε είδους αποζημιώσεις του προσωπικού
του αντισυμβαλλόμενου

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμοί καλούνται επιπρόσθετα να καθορίσουν στην προσφορά τους
την τιμή χρέωσης για επιπλέον εργασίες καθαρισμού που δύνανται να παρέχουν και τυχόν
απαιτηθούν όπως ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω :
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Πλύσιμο περσίδων
Αφαίρεση τοποθέτηση παρκετίνης
Πλύσιμο μοκετών
Γυάλισμα δαπέδων
Κρυσταλλοποίηση δαπέδων

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως μάς υποβάλετε την οικονομική σας
προσφορά, αποστέλλοντάς τη σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά για την προμήθεια
υπηρεσιών καθαριότητας του ΕΙΜ» στη παρακάτω διεύθυνση και έδρα του Ινστιτούτου,
ΕΙΜ, ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022, Σίνδος.
Προθεσμία υποβολής προσφοράς: 28/01/2013 και ώρα 13:00
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλέφωνα :
2310569999
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