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ΘΕΜΑ:    Καθαριότητα Χημικών Τουαλετών 
 
          1. Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε, μία (1) έγγραφη προσφορά από εται-
ρία σας, που αφορά την μηνιαία καθαριότητα είκοσι (20) χημικών τουαλετών χρο-
νικής διάρκειας ενός (1) μήνα (Αυγούστου 21),πρός κάλυψη αναγκών του 
Κ.Υ.Τ/ν.Σάμου. 
  
          2.  Προϋποθέσεις: Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
αποδέχεται τους προβλεπόμενους από την Στρατιωτική Υπηρεσία χρονικούς 
περιορισμούς (ωράριο). Ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές 
ημερησίως (πρωί και απόγευμα) συμπεριλαμβανομένων των επίσημων αργιών και 
ημερών Σαββάτου και Κυριακής, σε ωράριο το οποίο θα συμφωνείται με τη 
Στρατιωτική υπηρεσία (Λόχος Στρατηγείου 79 ΑΔΤΕ). 
                 
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:  
 
                -.Απομάκρυνση των ακαθάρτων – λυμάτων από τη δεξαμενή με τη χρήση 
αντλητικού συστήματος και προσωρινή αποθήκευση αυτών εντός της δεξαμενής 
λυμάτων που θα διαθέτει το ειδικό όχημα - πλυντήριο χημικών τουαλετών.  
 
                -/Πλύσιμο του εσωτερικού της δεξαμενής ακαθάρτων με νερό υπό πίεση 
(140bar) με πιεστικό μηχάνημα που διαθέτει το ειδικό όχημα – πλυντήριο χημικών 
τουαλετών. 
 
                -/Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο της καμπίνας. -/ Εφοδιασμό με 
καθαρό νερό, βιοαποδομήσιμο υγρό διάσπασης ακαθάρτων και δεσμευσης οσμών. 
               

  -/Εφοδιασμό με υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας. 
            

  -/Απολύμανση των επίμαχων επιφανειών. 
 

              Η τελική διάθεση των ακαθάρτων – λυμάτων να πραγματοποιείται 
απόκλειστικά σε βιολογικό καθορισμένο χώρο καθαρισμού εναποθήκευσης 
συγκέντρωσης ακαθάρτων - λυμάτων, τις ευρύτερης μείζονος περιοχής του 
ν.Σάμου (περιοχή Καρλοβάσου), για την οριστική τους επεξεργασία και τελική τους 
διάθεση. 
          

3.  Απαραίτητα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την 
οικονομική προσφορά, είναι τα κάτωθι: 

./. 
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                α. Άδεια κυκλοφορίας ιδιόκτητου κατάλληλου οχήματος, ειδικού σκοπού 
χαρακτηρισμένου ως πλυντήριο χημικών τουαλετών. 
 
                β./Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, ότι δεν θα χρησιμο-
ποιηθεί υπεργολάβος του έργου. 
 

                  γ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 
 
                  δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
 
                  ε. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
  

                  στ./Βεβαίωση αποδοχής – τελικής διάθεσης αποβλήτων χημικών 
τουαλετών, στον Βιολογικό καθαρισμό ευρύτερης μείζονος περιοχής του ν.Σάμου 
(περιοχή Καρλοβάσου). 
 

           .    ζ. Έντυπο Σ.Ε.Π.Ε. 
 

                  η. Έντυπο γνωστοποίησης άσκησης επαγγέλματος και πιστοποιητικό 
εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 
 
                  θ. Υπενθυμίζεται οτι ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προσκομίσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίση με το 4% της συνολικής 
καθαρής αξίας της σύμβασης, πρό της υπογραφής της σύμβασης. 

 
           4.   Παρακαλείται η προσφορά, να είναι όπως ο παρακάτω πίνακας και να έ- 
χει συμπεριληφθεί ο Φ.Π.Α, οι νόμιμες κρατήσεις (4,23068%) και ο Φ.Ε 8,00%: 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟ 

01. 
Ημερήσια Αμοιβή 

Καθαριότητας Χημικής 
Τουαλέτας 

Eίκoσι (20)   

 
           5.  Παρακαλούμε για την αποστολή και παραλαβή της προσφοράς, 
στο υπόψη email  έως  18 Ιουλ. (13:00) 21, στην έδρα της Μονάδας. 

 
           6.  Χειριστής θέματος Aνθλγός (ΠΖ) Δημήτριος Κατέρης, Δκτής Λόχου 
Στρατηγείου, τηλέφωνο: 2273 0 83618 
 


