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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ  EΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Ε. (ΟΣΕΘ A.E.)

Δ/νση: Αγροτεμάχιο 51, Κτίριο Β1, 
             Ganas & Ganas 

Τηλ.: 2310-483070, 483080
Fax:  2310-483071

E-mail: info@oseth.com.gr 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας του χώρου εργασίας των εργαζομένων του ΟΣΕΘ.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να
καταθέσει  την προσφορά του που αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  του
χώρου εργασίας των εργαζομένων του ΟΣΕΘ. Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει  με τη
διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, βάσει του Ν. 4412/2016. Το ενδεικτικό κόστος
δαπάνης ποσού 4.800,00€ πλέον ΦΠΑ θα βαρύνει τον οικείο Κωδικό Προϋπολογισμού
του προϋπολογισμού του ΟΣΕΘ για το οικονομικό έτος 2019.

Α. Αντικείμενο της πρόσκλησης
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών  καθαριότητας του
χώρου εργασίας των εργαζομένων του ΟΣΕΘ, σύμφωνα με το συνημμένο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για  ένα  (1)  έτος,  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης.  Για
οποιαδήποτε πληροφορία ως προς το αντικείμενο της παρούσας:  τηλ.  Επικοινωνίας
2310-483082,  zgerothanasiou@oseth.com.gr.  Η  υποβολή  προσφοράς  αποτελεί
τεκμήριο  ότι  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  έχει  λάβει  πλήρη γνώση και  αποδέχεται  τους
όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Β. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email info@oseth.com.gr
ή εντύπως σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τετάρτη 24/04/2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο
πρωτόκολλο του ΟΣΕΘ στη διεύθυνση “Αγροτεμάχιο 51, Κτίριο Β1, Ganas & Ganas, Τ.Κ.
57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης”. Κριτήρια για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η



πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και η διασφάλιση της παροχής
και  της  ποιότητας  της  ζητούμενης  υπηρεσίας.  Σε  κάθε  προσφορά  πρέπει  να
αναγράφονται  ευκρινώς  τα  στοιχεία  του  υποψήφιου  Αναδόχου  (επωνυμία  και
επαγγελματική ιδιότητα, ΑΦΜ και ΔΟΥ, διεύθυνση, οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα,
fax, email). Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή αποκλίσεις από
οποιονδήποτε  όρο  της  παρούσας  απορρίπτονται.  Αν  υπάρχει  στην  προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει  να είναι  καθαρογραμμένη και  υπογεγραμμένη
από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.  Για τη σύγκριση των προσφορών,
λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ.

Γ. Σύναψη και Διάρκεια Σύμβασης
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται ο ανάδοχος να προσκομίσει:
- Φορολογική ενημερότητα
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή άλλο επίσημο κατάλογο 
επαγγελματιών.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.

Δ. Διαδικασία Πληρωμής-Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση κατόπιν παραλαβής σχετικού
παραστατικού και σε ισόποσες δόσεις βάσει της οικονομικής του προσφοράς για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι  κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι
εισφορές  που  ισχύουν  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  σύμφωνα  με  την
κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.

ιωάννης τσιωνάς
διευθύνων σύμβουλος
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Π  ΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕΘ

Ο ΟΣΕΘ στεγάζεται σε αυτοτελή χώρο του 2ου ορόφου του συγκροτήματος  Ganas &  Ganas,

έκτασης 483 τ.μ., όπου εργάζονται 57 άτομα.

ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ξαράχνιασμα

Αποκομιδή απορριμμάτων

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων

Καθαρισμός τζαμιών εσωτερικά και εξωτερικά (όπου γίνεται)

Υγρό καθάρισμα επιφανειών γραφείων και βιβλιοθηκών

Στεγνό καθάρισμα ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστών, συσκευών fax, τηλεφώνων κ.λ.π.)

Καθαρισμός θυρών γραφείων εσωτερικά και εξωτερικά

Καθαρισμός και πλύσιμο παντός τύπο εξοπλισμού κουζίνας (ποτήρια, πιάτα κ.λπ.)

ΧΩΡΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Ξαράχνιασμα

Αποκομιδή απορριμμάτων

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων

Καθαρισμός καθρέφτη

Υγρό καθάρισμα επιφανειών

Καθαρισμός πόρτας εσωτερικά και εξωτερικά


