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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο
ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση καθαριότητας Α.∆.Β. Αταλάντης έτους 2013”

Σύµφωνα µε την αριθµ. 14/20-12-2012 Πρακτικό Ε.Σ. Α.∆.Β. Αταλάντης και λαµβάνοντας υπόψη την
ανάγκη εκτέλεσης εργασίας για την καθαριότητας των γραφείων, των τµηµάτων και των δυο αναγνωστηρίων
της Βιβλιοθήκης και λόγω το ότι η υπηρεσία στερείται µόνιµου προσωπικού Καθαριότητας, καθώς και τις
πιστώσεις του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, όπως έχουν κατανεµηθεί ανά κωδικό αριθµό,
αποφασίσθηκε η ανανέωση σύµβασης Καθαριότητας Α. ∆. Β. Αταλάντης για το έτος 2013 για την εύρυθµη
λειτουργία της,
µε την προϋπόθεση ότι θα αναρτηθεί ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος ως ακολούθως:

………………………………………………………………………………………... …………………………....
Η Αιάντειος ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης,
ανακοινώνει
ότι δέχεται προσφορές για την εκτέλεση εργασίας - καθαρισµού των χώρων της για το έτος 2013, ήτοι από
1/1/2013 έως 31/12/2013, οι οποίες θα κατατεθούν στα γραφεία της Α.∆.Β. Αταλάντης, και κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, έως την 18η Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή.
Η ανάδοχος εταιρεία θα έχει την υποχρέωση να τηρήσει απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας,
δηλαδή,
την καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεποµένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. (Αρ. Πρωτ:30440/8-5-2006 έγγραφο Υπουργείου
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Σώµα- Επιθεώρησης Εργασίας).

Συγκεκριµένα ο καθαρισµός θα περιλαµβάνει:
Χώροι Βιβλιοθήκης - ∆ύο φορές την εβδοµάδα
1.- Σκούπισµα µοκετών µε την ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισµα του δαπέδου, όπου
είναι δεν στρωµένος µε µοκέτα.
2.- Καθαρισµός W. C. (πλύσιµο και γυάλισµα πλακιδίων, νιπτήρων, λεκάνης, καθρεπτών.
3.- Ξεσκόνισµα επίπλων –ραφιών βιβλιοστασίων-γραφείων.
4.- Αποκοµιδή απορριµµάτων.
5.- Καθαρισµός εισόδου και εξωτερικού χώρου (Πεζοδρόµιο).
Νέο αναγνωστήριο
1.- Ξεσκόνισµα επίπλων –ραφιών βιβλιοστασίων-γραφείων.
2.- Αποκοµιδή απορριµµάτων
3.- Καθαρισµός εισόδου και εσωτερικού χώρου.
∆ύο φορές το µήνα
1.- Καθαρισµός υαλοπινάκων εσωτερικά-εξωτερικά.
2.- Ξεσκόνισµα ραφιών, βιβλίων και τοίχων µε την ηλεκτρική σκούπα.
Η ανωτέρω 15/νθηµερη γενική καθαριότητα θα πραγµατοποιείται σε ωράριο εκτός της
προαναφερόµενης εβδοµαδιαίας καθαριότητας.
Σηµείωση: Οι ηλεκτρικές συσκευές και τα υλικά καθαρισµού επιβαρύνουν το συνεργείο καθαρισµού.
Η παρούσα ανακοίνωση θα θυροκολληθεί στη Α. ∆. Β. Αταλάντης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Βιβλιοθήκης.
Από τη ∆/νση της Βιβλιοθήκης

