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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας & τακτοποίησης υλικού και εξοπλισμού στο 

Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ – ΚΥΠΡΟΣ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»

Παραδοτέο 4.3.8. Μελέτη και εφαρμογή της οργάνωσης χώρου του 

Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΕΩΣ 31/03/2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
Η χαμηλότερη τιμή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΈΡΓΟΥ  : 

2.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΓΕΥΣΙΣ 
ΤΟΥΡ  «Κρήτη  -  Κύπρος:  Γαστρονομικός  Τουριστικός  Προορισμός»,  του 
Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  «Ελλάδα  -  Κύπρος  2007-2013» 
ενδιαφέρεται για την παροχή των κάτωθι  υπηρεσιών:

• Καθαρισμό του  Κτιρίου  όπου  στεγάζεται  το  Κέντρο  Κρητικής  Γαστρονομίας 
(Αρχοντικό Μανουσάκη) στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει υπηρεσίες καθαριότητας των εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων του κτιρίου του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας, όλων 
των ορόφων (περίπου 300 τ.μ. περίπου). Στην καθαριότητα περιλαμβάνονται 
πορτοπαράθυρα και τζάμια, πλύσιμο και   τακτοποίηση όλου του εξοπλισμού 
κουζίνας   (κατσαρόλες,  μαχαιροπίρουνα,  ψυγεία,  ψηστιέρες  κλπ)  και  της 
επίπλωσης του χώρου. 

Η  παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας  θα  γίνει  πριν  τη  διεξαγωγή  των  2 
εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Κέντρο έως το πέρας του 
έργου ΓΕΥΣΙΣ  ΤΟΥΡ (31/03/2014).  Η διάρκεια  του  χρόνου παροχής τους  θα 
είναι τόση όση απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Για το 
λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

• Επιτοίχια  τοποθέτηση  5  τηλεοράσεων,  μεταφορά  και  εγκατάσταση 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (από το κτίριο  της ΠΕ Ρεθύμνης) στο Κέντρο στην 
Αργυρούπολη,  εσωτερική  μεταφορά και  διευθέτηση  επίπλων και  συσκευών 
στο Κέντρο με στόχο τη βέλτιστη λειτουργικότητά του ως χώρου εκθέσεων και 
γαστρονομικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Κρητικής 
Γαστρονομίας.  Επισημαίνεται  ότι  στο  κτίριο  δεν  υπάρχει  ανελκυστήρας  και 
διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο. Η διάρκεια του χρόνου παροχής 
των υπηρεσιών αυτών θα είναι τόση όση απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή 
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των 2 εκδηλώσεων του Κέντρου. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η  προσφορά θα πρέπει  να είναι  αναλυτική  και  να αναγράφει  την  τιμή των 
υπηρεσιών  άνευ  Φ.Π.Α.,  την  αξία  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.,  καθώς  και  το 
συνολικό κόστος των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τα απορρυπαντικά, καθαριστικά και ο απαραίτητος εξοπλισμός βαρύνουν τον 
Ανάδοχο.  

Τρόπος πληρωμής

Η  πληρωμή  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  ολοκλήρωση  του  έργου  και  την 
προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών,  φορολογικής  και  ασφαλιστικής 
ενημερότητας.  

Οι ενδιαφερόμενοι, θα υποβάλουν το φάκελο της οικονομικής προσφοράς τους 
στην Περιφέρεια  Κρήτης,  Πλατεία  Ελευθερίας,  Ηράκλειο,  γραφείο 
Περιφερειάρχη  ή  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (symfono_gram@nar.gr) 
έως  04/03/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30. 

Προσφορές  που  θα  σταλθούν  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα 
λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 

Για  οποιαδήποτε  πληροφορία  ή  διευκρίνιση  μπορείτε  να  επικοινωνείτε  στο: 
symfono_gram@nar.gr.  

Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Πρόεδρος του Κρητικού 
Συμφώνου Ποιότητας

Σταύρος Αρναουτάκης 
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