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Ρόδος 4/2/2019
ΑΠ: ΓΠ 6674
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υποβολή Προσφοράς για τον καθαρισμό γραφείων
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν με φαξ ή email έως και την Δευτέρα
25/02/2019, οικονομική προσφορά για τις εργασίες καθαρισμού των γραφείων της
εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

Περιγραφή των χώρων καθαρισμού.
α) Χώρος ισογείου εμβαδού 160,00 μ2 (περιλαμβάνει 5 χώρους γραφείων, κουζίνα, τουαλέτα,
χώρος υποδοχής)
β) Χώρος 1ου ορόφου εμβαδού 140,00 μ2 (περιλαμβάνει 3 χώρους γραφείων, αίθουσα
συνεδριάσεων, κουζίνα, τουαλέτα, χώρος υποδοχής)
γ) αυλή του κτιρίου, 2 μπαλκόνια στον 1ο όροφο, σκάλα 1ου ορόφου.

Συχνότητα και περιγραφή των εργασιών καθαρισμού
Ο καθαρισμός των χώρων ‘α’ και ‘β’ θα γίνεται 1 φορά την εβδομάδα κατόπιν συνεννόησης τις
ώρες λειτουργίας των γραφείων.
Ο καθαρισμός του χώρου ‘γ’ θα γίνεται 1 φορά τον μήνα.
Το έργο καθαρισμού των χώρων περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
Για τους χώρους ‘α’ και ‘β’
1. Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων, αποκομιδή των απορριμμάτων στους κάδους
απορριμμάτων του Δήμου και τοποθέτηση νέων σάκων απορριμμάτων στα καλάθια
2. Καθαρισμός (σκούπισμα και σφουγγάρισμα) δαπέδου
3. Ξεσκόνισμα επίπλων (γραφεία, τραπέζια, βιβλιοθήκες, καθίσματα κ.λπ.)
4. Καθάρισμα τουαλετών (λεκάνες, νιπτήρες, καθρέπτες, πλακάκια τοίχων κ.λπ.)
5. Καθάρισμα κουζίνας (πάγκοι, νεροχύτες, άπλυτα ποτήρια κ.λπ.)
Για τον χώρο ‘γ’
1. Καθάρισμα αυλής (μάζεμα σκουπιδιών, φύλλων, πλύσιμο εισόδου κ.λπ)
2. Πλύσιμο μπαλκονιών
3. Καθάρισμα σκάλας (σκούπισμα και σφουγγάρισμα)
Επιπλέον 1 φορά τον μήνα θα γίνεται ο καθαρισμός των τζαμιών και πατζουριών στους χώρους
‘α’ και ‘β’.
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Ο εξοπλισμός καθαρισμού, τα υλικά καθαριότητας, οι σακούλες απορριμμάτων στα καλάθια
γραφείων, τουαλετών και κουζίνας θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Επίσκεψη χώρων – Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν επιπλέον πληροφορίες από τα γραφεία της
Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (28ης Οκτωβρίου 72) ή στα τηλέφωνα 22410 75323 – υπεύθυνη κ.
Παρασκευή Χατζηνικήτα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Με εκτίμηση
Για την ΑΝ.ΔΩ.Α.Ε.

Η Πρόεδρος
Βασιλική Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη

