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ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π. Ε. Σερρών 
Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. (Πρώην κτήριο ΔΕΣΕ) 
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Πληροφορίες: Γ. Αραπάκης 
ΤΗΛ.:, 2321045405, 23210 23640 

FAX:23210 51861 

Email: info@kekpkm.gr 

 
 
 

Σέρρες, 09/02/2018 

Αρ. Πρωτ: 6101 

 
 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24% 

 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη 

αναδόχου για προμήθεια λήψης υπηρεσιών καθαριότητας, συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού 850€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.  

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες, 

και θα ανοιχθούν στις 14-02-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Καθαρισμός κτηρίου γραφείων του παραρτήματος του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που 

βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 34 στο Σιδηρόκαστρο, συνολικού εμβαδού 108 τμ περίπου, που κατανέμονται 

στην αίθουσα διδασκαλίας-πληροφορικής τα 35,73 τ.μ., τα 35,53 τ.μ. η αίθουσα των γραφείων και τα υπόλοιπα 

σε 3 W.C. για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.  

Αναλυτικά: 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

Οι χώροι προς καθαρισμό βρίσκονται στο ισόγειο του Δημαρχείου Σιντικής επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 34 στο 
Σιδηρόκαστρο και αναλύονται ως εξής: 

• Χώροι γραφείων και λοιποί βοηθητικοί χώροι (χωλ-κουζίνες-τουαλέτες W.C.) 

συνολικού εμβαδού 72,27 τ.μ. περίπου 

• Αίθουσα Διδασκαλίας – Πληροφορικής συνολικού εμβαδού περίπου 35,73 τ.μ.   

 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
 
Οι εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να εκτελούνται απαραίτητα με την παρακάτω περιοδικότητα:  
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Β.1. Εργασίες καθαριότητας  θα εκτελούνται μία φορά την εβδομάδα και περιλαμβάνουν τα παρακάτω  

• Ξεσκόνισμα επίπλων, γραφείων πάντα με ιδιαίτερη προσοχή ως προς τα αντικείμενα που βρίσκονται 

τοποθετημένα στις επιφάνειες. 

 • Καθαρισμός των επιφανειών των γραφείων και των τηλεφωνικών συσκευών με ειδική πετσέτα με μικροΐνες 

και ουδέτερο καθαριστικό υγρό. 

 • Άδειασμα και πλύσιμο σταχτοδοχείων.  

• Άδειασμα των καλαθιών των απορριμμάτων και τοποθέτηση νέων σακουλών.  

• Σκούπισμα των δαπέδων και σφουγγάρισμα αυτών, με ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα ευαίσθητα σημεία όπως 

πίσω από τις πόρτες, κάτω από τα γραφεία κ.λπ.  

• Στις τουαλέτες : πλύσιμο λεκανών, εσωτερικά και εξωτερικά με απολυμαντικό υγρό και τοποθέτηση 

απολυμαντικού υγρού στο εσωτερικό, καθαρισμός νιπτήρων και βρυσών, σκούπισμα και σφουγγάρισμα 

δαπέδων με νερό και απολυμαντικό υγρό, αλλαγή πλαστικής σακούλας στα καλαθάκια απορριμμάτων, 

καθαρισμός και γυάλισμα καθρεπτών. Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, και γέμισμα σαπουνοθηκών και θηκών 

χειροπετσετών με υλικά που θα προμηθεύει ο ανάδοχος. 

 • Στις κουζίνες: σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων και παραπλεύρων χώρων των W.C. και αλλαγή 

πλαστικής σακούλας στα καλάθια απορριμμάτων, πλύσιμο των σκευών (ποτήρια, φλιτζάνια, κουτάλια, 

καφετιέρες κ.λπ.), καθαρισμός πάγκου και νεροχύτη. 

 • Καθαρισμός του εσωτερικού χώρου της εισόδου του ισογείου (σκούπισμα – σφουγγάρισμα). 

 • Μεταφορά των σακουλών απορριμμάτων σε κάδους αποκομιδής του Δήμου. 

 

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 Η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ενεργείται από 15:00 μ.μ. μέχρι 16:30 μ.μ. εκτός από ημέρες που 

υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης τις ώρες αυτές, οπότε ο ανάδοχος θα συνεννοείται για την ώρα 

εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας με τον υπεύθυνο κατάρτισης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2.. 

 

Δ. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

Μέσα καθαρισμού. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλες τις απαραίτητες συσκευές, όλα τα απαραίτητα υλικά και προϊόντα για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαρισμού.  

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, Επίσης, η παροχή προϊόντων 

καθαρισμού και απολύμανσης να είναι συνεχής και πλήρης ώστε να ολοκληρώνονται οι προσυμφωνημένες 

απαιτούμενες εργασίες.  
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Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, τα εργαλεία – μέσα καθαρισμού, τα μηχανήματα που απαιτούνται 

καθώς και οι σάκοι απορριμμάτων, το χαρτί υγείας και το υγρό σαπούνι χεριών και οι χειροπετσέτες θα 

βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αναλυτικά:  

2.1. Οι τιμές αριθμητικώς και ολογράφως θα δοθούν ως εξής:  

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ - Ποσοστό ΦΠΑ 24%. - Τελική τιμή  

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ο ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία .  

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τιμής ολογράφως με την αριθμητική υπερισχύει η τιμή ολογράφως. Προσφορές 

χωρίς τιμές ολογράφως θα απορρίπτονται.  

Επίσης, αν δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΤΙΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1.000,00  

 

ΦΠΑ 24% 240,00   

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1.240,00   

 

2.2 Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. 

2.3 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς, ενώ σε 

ενδεχόμενη αυξομείωση του προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους δεν επηρεάζει το συνολικό τίμημα.  

2.4 Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι 

υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η υποβολή των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει  μέχρι την 13/02/2018  και ώρες γραφείου από τις 09-:00 έως 
14:00, ταχυδρομικώς / ταχυμεταφορικώς στη διεύθυνση: Τέρμα Ομονοίας , ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας - Π. Ε. Σερρών, 62100, Σέρρες.  
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  (Πλήρης Επωνυμία,  Ταχυδρομική Διεύθυνση,  τηλέφωνο, fax, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον  υπάρχει) 

 
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

 
Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. 
 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ»  

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π. Ε. Σερρών 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:13-02-2018.   

                           Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 
 
 
Ο φάκελος της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

• Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και 
σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα και Τεχνική προσφορά των προσφερόμενων 
υπηρεσιών καθαριότητας. 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. Π.Ε. Σερρών 

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος 


