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ΠΡΟΣ: 1. TECH CLEANING
Δέσποινα Κ.Καζάκου & ΣΙΑ Ε.Ε.
Παροχή Υπηρεσιών
Τυρολοής 4 – Αλεξ/λη
Τηλ: 25510 83 040
Φαξ: 25510 83 136
2. Κάθε ενδιαφερόμενο

ΚΟΙΝ: Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 4221/2013 διακήρυξης
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου,
στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξ/λης»

Σε απάντηση των από 9 και 11-4-2013 επιστολών σας (αριθμ.πρωτ. 4619/9-4-2013 και
4698/11-4-2013 εισερχ.ΕΛ.Γ.Α.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
EΡΩΤΗΜΑ 1:
Οι εργασίες που αφορούν Μικροβιοκτονία-Εντομοκτονία-Μυοκτονία των γραφείων του ΕΛΓΑ
στην Αλεξ/λη και περιλαμβάνονται στην διακήρυξη αρ.πρωτ. 4221/2013 για την καθαριότητα
των γραφείων, μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον εξωτερικό συνεργάτη/γεωπόνο
(Τζουβάρα Αθανάσιο) της εταιρείας μας, ο οποίος διαθέτει και την αντίστοιχη άδεια
(119815/25-5-2007 ΥΠ.Α.Α.Τ.) εκδίδοντας και τα απαραίτητα πιστοποιητικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι εργασίες της Μικροβιοκτονίας-Εντομοκτονίας-Μυοκτονίας του άρθρου 2 του
παραρτήματος Β της αριθμ. πρωτ. 4221/2013 διακήρυξης του ΕΛ.Γ.Α., μπορούν να
υλοποιηθούν από εξωτερικό συνεργάτη/γεωπόνο του αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει την
αντίστοιχη άδεια προς έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, του οποίου εξωτερικού
συνεργάτη το όνομα και η περιγραφή του προς ανάθεση έργου θα αναφέρεται στην
προσφορά του αναδόχου.
EΡΩΤΗΜΑ 2:
Αν απαιτούνται ελάχιστες ώρες εργασίας για το προσωπικό που αναφέρεται στο παράρτημα
Β άρθρο 4 (2 καθαρίστριες) στην διακήρυξη αρ.πρωτ. 4221/2013 για την καθαριότητα των
γραφείων Αλεξανδρούπολη και βάσει των οποίων θα υπολογισθεί το εργατικό κόστος;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως ορίζεται στο άρθρο 17 «Υποχρεώσεις αναδόχου» παρ. 17.1 της ανωτέρω
διακήρυξης: Ο Καθαρισμός του κτιρίου θα γίνεται καθημερινώς (ΔευτέραΠαρασκευή), οι δε εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να γίνονται ως εξής :
Τα γραφεία και οι κοινόχρηστοι χώροι του 1ου ορόφου θα καθαρίζονται τις
απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα από 14:30 έως 17:30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
- ΑΝΑΞ Α.Ε.
Εταιρεία εμπορίου-παροχής υπηρεσιών
Φλέμινγκ 8 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ: 24310 74 022
Φαξ: 24310 74 786
- ΠΙΟΝΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.
Πύργος - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τηλ: 25520 28 042
Φαξ: 25520 28 473
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