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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 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 Διαγωνισμός 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. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  

 Το χρονοδιάγραμμα  του Έργου ορίζεται έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από 
την υπογραφή της Σύμβασης.  

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  
 

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 16/11/2016 και ώρα 12:00 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
18/11/2016 και ώρα 12:00 

 

7. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ : 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

• 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 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η 
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οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο 
ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.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.Δ.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. 

8. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :  

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται και εγγυητική συμμετοχής ύψους 
2% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι τρεις χιλιάδες 
και διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (€ 3.224,00). Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό περιγράφονται στο τεύχος της Προκήρυξης. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.                                    

9. 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 Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.  

 

10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :   

 Η χαμηλότερη οικονομικά Προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της 
Προκήρυξης.  

 

11. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  
 Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα 

χιλιάδων Ευρώ, (€) 130.000,00 (προϋπολογισμός πλέον ΦΠΑ 24%: 161.200,00 
€). Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής Προσφοράς.  

 
 
 


