
 

 

 

 

Καβάλα, 20/ 01 / 2016 

Α.Π.: ΚΙΒ/2016/5 

 

Έρευνα αγοράς για << Παροχή υπηρεσιών  καθαρισμού στο κτίριο του 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα(Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας)>> 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και 

την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΚΙΒ/2015/5  στις 09/12/15 

Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  διενεργεί έρευνα αγοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας) σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Γενικοί Όροι 

Είδος  / Ποσότητα  Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη   3.252, 03  ευρώ  προ  Φ.Π.Α.,  4 .000,00 ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

ΚΑΕ 62-07 

CPV 90919200-4 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης της έρευνας αγοράς είναι η χαμηλότερη 

τιμή. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον 1 μήνα (30) 



 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της 

Έρευνας Αγοράς.  

Αναπροσαρμογή τιμής  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

1.  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες 

προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο  στο Πρωτόκολλο του 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ , επί της οδού Αθηνάς και Τσολάκη (γωνία), Καβάλα 

το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  10/02/16  και ώρα 16.00 μ.μ.  

2.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των 

προσφορών της παρούσας Έρευνας Αγοράς να καλέσει τους 

προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε 

καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά 

τους. 

 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων 

έρευνας αγοράς    

 Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για 

την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας και 

εγκατάστασης του συστήματος προσκομίζοντας  

αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας το οποίο 

να είναι σε ισχύ. 

Υπογραφή Σύμβασης   Σε διάστημα πέντε  ημερών  από την ανακοίνωση της ανάθεσης 

στον ανάδοχο.  

Τρόπος πληρωμής / 

Δικαιολογητικά  

Εντός  30 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου  με την 

προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, 

Ν.3580/2007),  8% φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013), 

0,10%  κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2510 223131 

Όνομα Υπεύθυνου ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 



 

Ματαίωση έρευνας αγοράς     Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και 

αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή 

μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της 

Έρευνας Αγοράς, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Δημοσιοποίηση / παραλαβή 

των όρων έρευνας αγοράς  

1. Η  παρούσα  έρευνα αγοράς αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  

Οργανισμού (http://www.kethea.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ 

2. Οι παραλήπτες των όρων συμμετοχής θα πρέπει να 

συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων 

(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά, έτσι ώστε ο 

Οργανισμός να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων 

παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 

αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ’ 

εαυτής στο info@kethea- kivotos.gr    

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας 

εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 

ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Ειδικός Βοηθός Διευθυντή ΚΕΘΕΑ 

 

Φαίδωνας Καλοτεράκης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ‘ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΚΤΙΡΙΟ  ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ),  ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΣΟΛΑΚΗ, ΚΑΒΑΛΑ   

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2510 223131 

 

Το προς καθαρισμό κτίριο βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς και Τσολάκη γωνία, Καβάλα, Τ.Κ.65403 και  

αποτελείται από το σύνολο των γραφείων μετά των βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε ισόγειο  

συνολικής επιφάνειας   184τ.μ. περίπου. Συγκεκριμένα το κτίριο αποτελείται από: 1 χώρο υποδοχής, 

3 γραφεία προσωπικού, 2 χώρους ομάδων, 2 χώρους κουζίνας,2 τουαλέτες, 1 αποθήκη και ένα 

προαύλιο χώρο 20 τ.μ . Το μόνιμο προσωπικό  του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, που εργάζεται καθημερινά στο 

κτίριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, ανέρχεται στον αριθμό των 4  περίπου ατόμων ενώ επιπλέον 

προσέρχονται καθημερινά στο χώρο 20 περίπου εξυπηρετούμενοι. 

 

 Ο καθαρισμός θα εκτελείται  : 

- 1 φορά την εβδομάδα, ήμέρα ………………… από…………πμ έως ………….. πμ.. 

Συνολικές ώρες καθαρισμού: 6 ώρες  εβδομαδιαίως 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

Τουαλέτες : 
Αξεσουάρ (καλαθάκια, σκουπάκι) καθάρισμα και 

απολύμανση. Είδη Υγιεινής, καθάρισμα και απολύμανση, 

σφουγγάρισμα πατώματος. 



 

Καλάθια 
: Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και καταστροφέων 

εγγράφων. 

Κουζίνες : 
Απολύμανση νεροχύτη και γύρω χώρου. Καθάρισμα 

ντουλαπιών  και συρταριών εξωτερικά. 

Πατώματα : 
Σκούπισμα (απαραιτήτως με ηλεκτρική σκούπα). 

Σφουγγάρισμα. 

Έπιπλα – ψυγείο : 
Γραφεία και λοιπές επιφάνειες χωρίς πράγματα 

Καθάρισμα με υγρό πανί. 

Τζάμια – πόρτες  : Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά.  

Εξοπλισμός (fax, τηλέφωνα, 

Η/Υ, άλλες μηχανές γραφείου) 
: Καθάρισμα με υγρό πανί. 

Βιβλιοθήκες  

 

: Ξεσκόνισμα, Καθάρισμα Τζαμιών.  

Είσοδος εξωτερική  : Σκούπισμα, σφουγγάρισμα.  

Ψύκτης   νερού  : Καθάρισμα  

Κήπος : Σκούπισμα- λάστιχο 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

Κουζίνες : 
 Ψυγείο προσωπικού  εξωτερικά και εσωτερικά. 

Ντουλάπια: εξωτερικός και εσωτερικός καθαρισμός 

Τουαλέτες : Πλακάκια πλύσιμο. 

Έπιπλα : 

Καρέκλες. Τίναγμα υφασμάτινων και καθάρισμα 

πλαστικών. Κουφώματα  εσωτερικά εξωτερικά – τζάμια 

πορτών, πόρτα εισόδου: καθάρισμα  

Κάδρα και διακοσμητικά : Ξεσκόνισμα. 

Στόρια  : Ξεσκόνισμα.  



 

Εξωτερικός Χώρος (αυλή) : 
Σκούπισμα – πλύσιμο – άδειασμα απολύμανση κάδου  

απορριμμάτων  

Κάδοι σκουπιδιών – Καλάθι 

τουαλέτας  
: Πλύσιμο  

Αποθήκη  : Τακτοποίηση- καθαριότητα  

Όλα τα αναγκαία σκεύη, τα αναλώσιμα υλικά καθαρισμού, καθώς και οι σάκοι απορριμμάτων θα 

παρέχονται από την Ανάδοχο. 

                                                     



 

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Σελίδα 7/4 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τις  παραπάνω  αναφερόμενες  εργασίες του παραρτήματος  Α, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου 

ή σε δική σας φόρμα, που θα πρέπει να αποστέλλει είτε ταχυδρομικά ή να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση :  ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ,  Διεύθυνση : Αθηνάς και 

Τσολάκη (γωνία), Καβάλα, Τ.Κ. 65403, υπόψη: κας Βασιλικής Ζέρβας, έως  την Ημέρα Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και Ώρα 16.00 μ.μ. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας στην εταιρία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην καθαρή αξία θα γίνουν κρατήσεις υπέρ οργανισμών ψυχικής 

υγείας 2% , φόρος,και 8% και 0,10%  κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ για υπηρεσίες. Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2510223131  

κα Γιαννακοπούλου Χρηστίνα   

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΙΜΗ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

 
Πραγματοποίηση εργασιών που περιγράφονται 
στο παράρτημα ‘Α     

      

      

 
 

    

 
 

    

ΣΥΝΟΛΟ (€)  

Φ.Π.Α (23%)  

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)   

Όλα τα αναγκαία σκεύη, τα αναλώσιμα υλικά καθαρισμού, καθώς και οι σάκοι απορριμμάτων θα παρέχονται από την Ανάδοχο. 

Η προσφορά ισχύει 1  μήνα (30μέρες).  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας έρευνας αγοράς.   

                                                                                                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 


