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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

Κ.Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΙΚΕΡΜΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
 
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  
 Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλµ. 

Λ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι Αττικής, Τηλ. 210-6603300, Fax: 210-6603301, 
δικτυακός τόπος: www.cres.gr . 

2. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  
 Το ΚΑΠΕ, προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για το παροχή υπηρεσιών 

καθαρισµού των εγκαταστάσεων του Κ.Α.Π.Ε. στο Πικέρµι και στο Πάρκο 
Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) στην Κερατέα Αττικής. Το έργο χρηµατοδοτείται 
από το ΚΑΠΕ. 

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :  
o ΚΑΠΕ, 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι, Αττική  
o ΚΑΠΕ, Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ), Κερατέα Αττικής 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  
 Ο ∆ιαγωνισµός αφορά στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει  τον 

καθαρισµό γραφείων, χώρων των εργαστηρίων και βοηθητικών υπηρεσιών για 
την εξασφάλιση της υγιεινής των εργαζοµένων  και των επισκεπτών, καθώς και 
τη φροντίδα γενικότερα των εγκαταστάσεων του ΚΑΠΕ. 

5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  
 Το χρονοδιάγραµµα  του Έργου ορίζεται έως είκοσι τέσσερις (24) µήνες από 

την υπογραφή της Σύµβασης.  
6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

 Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται στον Αρµόδιο Επικοινωνίας της 
Αναθέτουσας Αρχής για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το δικαίωµα υποβολής 
προσφορών και να παραλαµβάνει το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης, 
ηλεκτρονικά. Για την παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου του Τεύχους 
∆ιακήρυξης Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού παρακαλούµε όπως αποστείλετε το 
αρχείο «e-Tender request/Υ3342», το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην 
ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ (www.cres.gr), συµπληρωµένο στο email: 
gsirp@cres.gr ή solom@cres.gr. 

  Το τεύχος θα σας αποσταλεί εντός µιας (1) εργάσιµης ηµέρας. 
  Σε κάθε περίπτωση, οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε 
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από 
άποψη πληρότητας  σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό 
αριθµό σελίδων. 

7. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 
 Ως ηµεροµηνία λήξεως υποβολής των Προσφορών ορίζεται η  30η Ιανουαρίου 

2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00.  
8. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ : 
 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 

Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
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• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η 
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο 
ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες 
µε την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους – µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση 
ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των 
ανωτέρω χωρών 

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην προκήρυξη. 

9. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :  

 Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται και εγγυητική συµµετοχής ύψους 
5% του προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες 
απαιτήσεις για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό περιγράφονται στο τεύχος της 
Προκήρυξης. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.                                    

10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

 Οι Προσφορές ισχύουν για έξι  (6) µήνες ηµέρες από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων.  

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του αναφερόµενου απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

 Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο.  

 
11. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :   
 Η χαµηλότερη οικονοµικά Προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος της 

Προκήρυξης.  
 
12. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  
 Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα 

χιλιάδων Ευρώ, (€) 190.000,00 (προϋπολογισµός πλέον ΦΠΑ 23%: 233.700,00 
€). Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονοµικής Προσφοράς.  


