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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ρεθύμνης ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές από 

εξειδικευμένα και με τις απαραίτητες εκ του νόμου άδειες συνεργεία, για υπηρεσίες ενοικίασης, 

καθαριότητας και συντήρησης χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των καλοκαιρινών 

εκδηλώσεων στο κάστρο του Ρεθύμνου: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΦΠΑ 24%, 

Για την ενοικίαση 4 μηνών από 

ΙΟΥΝΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

1 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

1.Μοντέρνος σχεδιασμός από πλαστικό βαρέως 

τύπου που εξασφαλίζει αντοχή στα χτυπήματα, 

καθαριότητα και στεγνές επιφάνειες στο εσωτερικό. 

2.Το χρώμα εξωτερικά  ΜΠΕΖ ή ΠΡΑΣΙΝΟ 

3.Ευρύχωρο εσωτερικό 

4.Λεκάνη κλειστού τύπου με κλαπέ 

5.Ενσωματωμένος ουρητήρας 

6.Δεξαμενή αποβλήτων μεγάλης χωρητικότητας 

7.Λεκάνη ευρωπαϊκού  τύπου 

8.Καπάκι στη λεκάνη 

9.Καζανάκι καθαρού νερού 

10.Ηλεκτροφωτισμός για τη νύχτα 

11. Καλό εξαερισμό 

12.2 ποδοαντλίες (νιπτήρα & λεκάνης) 

13.Αντλία για υγρό σαπούνι 

14.Δοχείο για χαρτομάντηλα 

15. Νιπτήρας χεριών 

16.Κλειδαριά πόρτας  εξωτερικό κλείδωμα 

2  

2 

Η συντήρηση να γίνεται από την εταιρεία  με 

ιδιόκτητα φορτηγά και να περιλαμβάνει: 

 Καθαρισμό και απολύμανση εσωτερικού 

δεξαμενής λυμάτων & καμπίνας με υψηλή 

πίεση  

 Τοποθέτηση χημικού υγρού που Σκοτώνει τα 

μικρόβια, διασπάει τα λύματα, 

αρωματίζει, απολυμαίνει 

 Συλλογή λυμάτων  

 Επανατοποθέτηση χαρτιού 

 'Aμεση επιδιόρθωση των ζημιών αν αυτό 

είναι δυνατόν ή αντικατάσταση της 

τουαλέτας 

Προσφορά 

για 

συντήρηση  

4 φορές 

μηνιαία 

 

3  Για την έξτρα  συντήρηση  την  φορά 
 

 
 

ΑΔΑ: 6ΒΗΣΟΚΒΚ-ΝΤΠ
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Παροχή ατόμου για την καθαριότητα των τουαλετών 

κατά την διάρκεια εκδηλώσεων για 4 ώρες. 

Η υπηρεσία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί για 10 

περίπου εκδηλώσεις. 

Προσφορά 

ανά 4ωρο 
 

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά με συμπληρωμένο τον παραπάνω πίνακα ο οποίος θα 

συνοδεύεται και από την αναλυτική τεχνική περιγραφή των προϊόντων που προτείνουν. 

Πληροφορίες για τις υπηρεσίες παρέχονται από την κα Ματίνα Αρβανίτη στο 2831040143. 

Η δέσμευση των υποψηφίων θα είναι ότι θα τις τοποθετήσουν στον χώρο που θα τους υποδειχθεί από 

την ΚΕΔΗΡ, και θα τις  θέσει σε λειτουργία, το αργότερο έως την Δευτέρα 11/6/2018, και θα επιμελείται 

την συντήρηση τους κατόπιν δικής μας συνεννόησης ανάλογα την χρήση που θα υπάρχει κατά την 

διάρκεια των 4 μηνών. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. το αργότερο 

μέχρι την Τρίτη 5/6/2018. 

 

  

 Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 Γιώργος Α. Γύπαρης 
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