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ΠΡΟ : Πξνκεζεπηέο   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 (Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δηαηξίεο,   Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
 πλεηαηξηζκνί)   ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
   TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ 
   Σει. 2821026781 
ΚΟΙΝ : ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ-Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ (2)   Φ.600.1/61/91281  
   .432     
   Υαληά,12 Μαξ  21 
ΘΕΜΑ :  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΧΕΣ : Τπ’ Αξηζκ. 98/2021 Commitment ΠΒΚ 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε : 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη 
Λνγηζηηθνύ ησλ ΔΓ». 
 
  β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ». 
 
  γ. Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 20 
«Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
  
  δ. Σν ζρεηηθό κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο 
ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 
  ε. Λόγσ ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
θαζαξηόηεηαο ζην θηίξην Μ-606 (θηήξην απνκόλσζεο πηζαλόλ ύπνπησλ 
θξνπζκάησλ COVID-19)  
 
        προζκαλούμε  
 
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
θαζαξηόηεηαο ζην θηίξην Μ-606 (CPV:90911200-8), ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα 
«Α». Ο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ ππόςε παξνρή ππεξεζηώλ είλαη 
δεθαελληά ρηιηάδεο επξώ (19.000,00€) ρσξίο ΦΠΑ. Η δηαδηθαζία ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. Οη ζπκκεηέρνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο επί πνηλή απόξξηςεο, επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά 
αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη 
εξγαδόκελνη. ε πεξίπησζε κε ππαγσγήο ηνπο ζε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο 
ππνβάιιεηαη μερσξηζηή δήισζε ζηελ νπνία δειώλεηαη ζρεηηθά ε κε ππαγσγή. 
 
 2. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
νξίδεηαη ε 18 Μαξ 21 θαη ώξα 14:00. Οη ελδηαθεξόκελνη  κπνξνύλ λα απνζηείινπλ 
ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
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είηε κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: cpb@namfi.gr 
 
 3. Η πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.namfi.gr/ 
procurement-announcements. 
 
 4. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί από ηε δηαδηθαζία 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο αλάζεζεο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ ζύκθσλα 
κε ηα αλαγξαθόκελα ζην 1.γ: 
 
 α. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  γ.   Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο έσο ηξεηο 
κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο ή ππεύζπλε δήισζε, πνπ λα  πξνθύπηεη, όηη  
δελ  έρνπλ  θαηαδηθαζζεί  κε  ηειεζίδηθε  δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην από ηα 
αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  73  ηνπ  Ν.4412/2016, αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
ζηα πξόζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 
ζε απηό. 
 
 5. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ/Σ, Αλζιγόο (ΤΠ) 
Νηνπκπαξαηδή Γέζπνηλα, ηει. 2821026774. 
 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
«Α» Δηδηθνί Όξνη 
«Β» ρέδην ύκβαζεο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              κρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν    Γ η ν η θ ε η ή ο 

  
  

Τπιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  

Σκρεο πκβάζεσλ  
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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Πεξηγξαθή Παξερνκέλσλ Τπεξεζηώλ 
 

1. Αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ζε θνηλόρξεζηνπο 
ρώξνπο θηηξίσλ ζην ηξαησληζκό ηνπ ΠΒΚ όπνπ δηακέλνπλ ύπνπηα ή 
επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα ινίκσμεο COVID-19. 

 
2. Οη ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα εθηεινύληαη είλαη νη 

παξαθάησ: 
 α. Καθημερινά 6 ημέρες εβδομαδιαίως (Δεσηέρα έως και 

άββαηο): 
(1) Καζαξηόηεηα(θνύπηζκα – ζθνπγγάξηζκα) ζε όινπο ηνπο 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο – ηνπαιέηεο – κπάληα ηνπ θηηξίνπ. 
(2) Αεξηζκόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ. 
(3) Καζαξηζκόο όισλ ησλ δπλεηηθά κνιπζκέλσλ επηθαλεηώλ 

(πόκνια θαη ρεξνύιηα ζπξώλ, ηειέθσλα, δηαθόπηεο, θνππαζηέο, θαξέθιεο, 
ππνβξαρηόληα πνιπζξόλσλ - θαλαπέδσλ, επηθάλεηεο ηξαπεδηώλ θαζώο θαη ζε 
ηνπαιέηεο, ληπηήξεο θαη ρώξνπο πγηεηλήο) πξώηα κε νπδέηεξν απνξξππαληηθό θαη 
θαιή κεραληθή ηξηβή θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνύ ζηεγλώζεη ε επηθάλεηα, λα 
απνιπκαίλνληαη κε θρέζκο δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ ζπγθέληξσζεο 
ηνπιάρηζηνλ 0.1% [αξαίσζε 1:50 (20ml:1000ml) αλ ρξεζηκνπνηείηαη νηθηαθή 
ρισξίλε αξρηθήο ζπγθέληξσζεο 5%, ηζνδύλακν κε 1000 ppm δηαζέζηκνπ ρισξίνπ] 
γηα ηνπιάρηζηνλ 1 min. Σν δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ πξέπεη λα εηνηκάδεηαη 
πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη εληόο 24 σξώλ.  

 

(4) Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ πνπ ζα ηνπνζεηνύλ νη 
δηακέλνληεο ζε ζαθνύια έμσ από ηε ζύξα ηνπ δσκαηίνπ δηακνλήο ηνπο ζηνπο 
πξάζηλνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ αθνύ πξώηα αζθαιηζηνύλ. 

 

 

β. Εβδομαδιαίως κάθε Δεσηέρα ή εκηάκηως όποηε απαιηηθεί: 

    

 Υνξήγεζε θαζαξώλ ζεληνληώλ – καμηιαξνζήθεο - πεηζεηώλ 
ζηνπο δηακέλνληεο θαη παξαιαβή – πιύζηκν ζηνπο 60νC –  ζηέγλσκα ζην 
ζηεγλσηήξην θαη παξάδνζή ηνπο ζηε RECEPTION πξνο επαλαπιύζε ηνπο ζε 
θαζαξηζηήξην ησλ αληηζηνίρσλ απιύησλ.    

   
3.  Τπνρξεώζεηο ζύκθσλα κε νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ: 
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α. Ο εμνπιηζκόο θαζαξηόηεηαο (παληά, ζθνπγγάξηα, ραξηί, 
ζθνπγγαξίζηξα, θ.α.) λα είλαη κίαο ρξήζεο ή λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα 
ην ρώξν απηό, αλ είλαη εθηθηό. ε πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκόο θαζαξηόηεηαο δελ 
είλαη κίαο ρξήζεο, πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη κεηά από θάζε 
ρξήζε κέζα ζε 0.1% δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ ή ζε απνιπκαληηθό 
δηάιπκα κε ηνθηόλν δξάζε.  

 
β. Ο πξνηεηλόκελνο εμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην 

πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο πεξηιακβάλεη:  

 

 (1) Υεηξνπξγηθή κάζθα  

 

 (2) Ρόκπα κε καθξηά καλίθηα, κίαο ρξήζεο, αδηάβξνρε (ή 
πγξναπσζεηηθή θαη επηπξόζζεηα πιαζηηθή πνδηά)  

 

 (3) Γάληηα κίαο ρξήζεο  

 

 (4) Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά  
 
γ. Απαγνξεύεηαη ην ηίλαγκα ησλ πθαζκάησλ, έηζη ώζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα δηαζπνξάο ηνπ ηνύ ζηνλ αέξα.  
 

 

4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη πιένλ ησλ παξαπάλσ λα εθαξκόδεη ηηο 
ηζρύνπζεο θάζε θνξά νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ ζρεηηθέο κε ηηο παξνύζεο ζπκβαηηθέο 
ππεξεζίεο. 

 

5. Σν θόζηνο ησλ πιηθώλ θαζαξηόηεηαο θαζώο θαη ησλ κέζσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

  

6. Γηάξθεηα παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ όξνπο 
κέρξη θαη 31 Γεθ 21, ρσξίο δπλαηόηεηα παξάηαζεο. 

 
7. Οη εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο ζα θαζνξίδνληαη από ην ΠΒΚ, εθόζνλ απαηηνύληαη νη ππόςε ππεξεζίεο. 
 
8. Ο εμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηα απνξξίκκαηα πνπ 

παξάγνληαη από ηνλ θαζαξηζκό ζα αζθαιίδνληαη ζε πιαζηηθή ζαθνύια 
απνξξηκκάησλ ε νπνία ζα απνξξίπηεηαη ζηνπο πξάζηλνπο θάδνπο θαη ζύκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ.  

 
 

 Σρεο (Ο)  Αιεμάλδξα Παππά 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΡΙΑ 
  
  
Τπιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  


