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ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση 

Καθαριότητας του κτιρίου της  Δ.Κ.Β. Βέροιας για το έτος 2020 

             

Προϋπολογισμός: 8.500 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  

Είδος διαγωνισμού: απευθείας ανάθεση  

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 20/12/2019 και ώρα 13:00  

Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις  

Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα με την προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών και 

λοιπών δικαιολογητικών. 

Ο καθαρισμός της Βιβλιοθήκης θα γίνεται ως εξής :  

 Καθημερινά (5 φορές την εβδομάδα) θα γίνεται καθαριότητα στο ισόγειο και 

στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης, στα πλέξιγκλας στο αλφαβητάρι του 

παιδικού και, στα WC όλων των ορόφων . 

 Καθημερινά (5 φορές την εβδομάδα) καθαρίζεται η σκάλα του ημιώροφου και 

ο ημιώροφος, ο 1ο όροφος, η γυάλινη πόρτα και το πλατύσκαλο μπροστά  από 

το ασανσέρ του 1ου ορόφου, όπως επίσης καθημερινά θα αδειάζονται όλα τα 

καλαθάκια απορριμμάτων  των γραφείων. 

 Η κεντρική εξωτερική σκάλα, το εξωτερικό ασανσέρ του κοινού  της 

Βιβλιοθήκης μαζί με τα τζάμια του ισογείου (συρόμενη πόρτα και υαλοστάσια) 

θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.  

 Η πίσω σκάλα και ο 2ος όροφος (γραφεία προσωπικού) θα γίνονται μια φορά 

την εβδομάδα κάθε Δευτέρα (σκούπισμα και σφουγγάρισμα). 

 Η αίθουσα εκδηλώσεων θα καθαρίζεται 2 φορές την εβδομάδα, Τρίτη και 

Σάββατο, (σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα του δαπέδου). 

 Καθάρισμα του μπαλκονιού του 2ου ορόφου μπροστά από τα γραφεία του 

προσωπικού. 
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Τα  μηχανήματα για την καθαριότητα τα διαθέτει ο εργολάβος καθαριότητας ο οποίος θα είναι 

υπεύθυνος για την παροχή πλήρης ασφάλειας σε όλο το προσωπικό που έχει υπό την εποπτεία 

του. Τα υλικά για την καθαριότητα τα παρέχει η Βιβλιοθήκη.  Η σύμβαση  εργασίας ισχύει για 

ένα χρόνο. Η Δ.Κ.Β. Βέροιας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή τη σύμβαση 

εργασίας με ενημέρωση ένα μήνα πριν. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία είναι υποχρεωμένοι να 

προσκομίσουν: 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας από τα οποία να προκύπτουν οι διαχειριστές της 

οι οποίοι είναι υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου για τον έλεγχο των λόγων 

αποκλεισμού (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 80 και τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16) 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου που αφορά  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 

 

2.   Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στη διαδικασία πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά 

ISO, που θα βρίσκεται σε ισχύ, και συγκεκριμένα: 

 Σύστημα διαχείρισης  που να είναι συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 

 Σύστημα διαχείρισης  που να είναι συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015  

 

1. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν 

επιτρέπεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Προφορές οι οποίες δεν καλύπτουν  τους 

όρους της παρούσας πρόσκλησης θα αποκλείονται.  

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από το 

ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια της διαδικασίας και την 

εκτέλεση της σύμβασης υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Βέροιας. 

Η παρούσα πρόσκληση εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ 45η-2ο/10-12-2019 πράξη του Εφορευτικού 

Συμβουλίου της Δ.Κ.Β. Βέροιας.  

 

Προσφορές που θα προσκομιστούν με το πέρας της προθεσμίας δεν θα γίνουν αποδεκτές 
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Η προσφορά θα περιλαμβάνει  

1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το πρότυπα Α, το οποίο επισυνάπτεται 

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά  σας για την καθαριότητα του 

κτιρίου της βιβλιοθήκης για το έτος 2020 με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

info@libver.gr  μέχρι  και την Παρασκευή 20-12-2019  και ώρα 13.00 

 

Με εκτίμηση, 

Αντώνης Γκαλίτσιος 

Αναπληρωτής Διευθυντής 
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ΠΡΟΤΥΠΟ Α 

 

Προς : Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας                             Βέροια …./…./2019 

 Έλλης 8, ΤΚ 59132 

 Τηλ. 23310-24494 

 

Θέμα: Συμμετοχή μας σε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αρ. 

πρωτοκόλλου  600/13-12-2019) για την καθαριότητα του κτιρίου της Δ.Κ.Β. 

Βέροιας για το έτος 2020 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ 

Φ.Π.Α.) 

Α Β=Α*12 Γ=Β+ΦΠΑ 24% 

   

 

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι όλους τους όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. 

πρωτοκόλλου  600/13-12-2019) για την καθαριότητα του κτιρίου της Δ.Κ.Β. Βέροιας για το 

έτος 2020 

 

Συνημμένα : 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Για την εταιρεία (όνομα εταιρείας)  

 

Ο εκπρόσωπος (ονοματεπώνυμο, σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή) 
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