ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Σίνδος, 23 Ιουλίου 2020
Αρ.Πρωτ.: 55
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ: Ετήσια Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανειδίκευτου εργάτη για τα δύο κτήρια του
ΕΙΜ στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα
Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για ετήσια
σύμβαση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανειδίκευτου εργάτη για τα δύο κτήρια της ΑΛΜ
Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ, στο Ο.Τ. 45 και Ο.Τ. 18, στη ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης στη Σίνδο.
Ειδικότερα οι εργασίες υποστήριξης θα αφορούν:
● τον καθαρισμό και τη φροντίδα φρεατίων και αγωγών ομβρίων, ύδρευσης και αποχέτευσης,
● τον καθαρισμό και την τακτοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπως ενδεικτικά μηχανοστασίων,
παραγωγής απιονισμένου νερού, αποθήκευσης υλικών, καθαρισμό εισόδου στα δύο κτήρια του ΕΙΜ,
● την χειρονακτική υποστήριξη για διάφορες εργασίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των κτηρίων του
ΕΙΜ.
Οι παραπάνω εργασίες θα υποδεικνύονται από αρμόδιο υπάλληλο της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), ο οποίος θα
επιβλέπει τις σχετικές εργασίες.
Ο Ανάδοχος για τις παραπάνω υπηρεσίες θα διαθέσει έναν ανειδίκευτο εργάτη για κατά μέσο όρο 4 ημέρες το
μήνα και συνολικά 46 ημέρες το χρόνο (2 ημέρες κατά το μήνα Αύγουστο). Ο Εργάτης θα διατίθεται κάθε φορά
για μία (1) ημέρα μετά από αίτημα του ΕΙΜ προς τον Ανάδοχο δύο (2) ημέρες πριν.
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, με την προϋπόθεση ότι
πληρούνται όλες οι παραπάνω εργασίες.
Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να
κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ
57022, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι τη Δευτέρα 1008-2020 και ώρα 15:00.
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