
 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σο Κένηρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιθέρειας ηερεάς Ελλάδας Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 

ηλεκηρονικό ανοικηό δημόζιο διαγωνιζμό «Υπηρεσίες Καθαριότητας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων ηων Παραρηημάηων Κένηροσ Κοινωνικής Πρόνοιας Περιθέρειας 

ηερεάς Ελλάδας», με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην σαμηλόηεπη ηιμή ανά ημήμα, 

πποϋπολογιζμένηρ δαπάνηρ 130.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογιζμός τωρίς ΦΠΑ:  104.838,71€,   ΦΠΑ: 25.161,29€). 

Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τρία (3) τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Παράρτθμα Αμεα Φκιϊτιδασ», Π.Ε.Ο. Λαμίασ-Λάριςασ, Δομοκόσ, εκτιμϊμενθσ 
αξίασ  26.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΠΑ 5.032,26 ευρϊ. 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Παράρτθμα Προςταςίασ Παιδιοφ Φκιϊτιδασ», ιςόγειο και 1οσ όροφοσ», 
Σμφρνθσ 25, Λαμία, εκτιμϊμενθσ αξίασ 27.300,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΠΑ  
5.283,87 ευρϊ. 

ΤΜΗΜΑ 3 :«Παράρτθμα Αμεα Εφβοιασ, Βακφ Αυλίδασ, Χαλκίδα», εκτιμϊμενθσ αξίασ 
76.700,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΠΑ 14.845,16 ευρϊ. 

Υπάρτοσν τρία (3) τμήματα. Προσυορές υποβάλλονται για επιμζρουσ, ένα ή 

περισσότερα, τμήματα (μερική προσυορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική 

προσυορά) τθσ διακιρυξθσ. Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ 
από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει  τιμήσ. Δεν υπάρχει μζγιςτοσ αρικμόσ τμθμάτων 
που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα.  Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 
δϊδεκα (12) μινεσ. 

 Επί ποινή απορρίψεωσ οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων δεν μποροφν να 

υπερβαίνουν τον προχπολογιςμό τησ αναθζτουςασ αρχήσ ανά τμήμα, όπωσ κακορίηεται 
ςτο παρόν άρκρο. 

 
Ο διαγυνιζμόρ θα ππαγμαηοποιηθεί με ηη σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ 
Ηλεκηπονικών Δημοζίυν Σςμβάζευν (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ 
www.promitheus.gov.gr. 

Σςζηημικόρ απιθμόρ διαγυνιζμού ζηο ΕΣΗΔΗΣ: 79740. 

Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Πέμπηη 19 Σεπηεμβπίος 2019 και ώπα  
22:00μ.μ. 
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Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών:  Πέμπηη 03 Οκηυβπίος 2019 και ώπα 
15:00μ.μ. 

Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ πποζθοπών: Τεηάπηη 09 Οκηυβπίος 2019 και ώπα 10:00 π.μ.  

Σηην δημοππαζία γίνονηαι δεκηοί ππομηθεςηέρ οι οποίοι δύνανηαι να εκηελέζοςν ηην 
ππομήθεια ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ.  

Το πλήπερ κείμενο ηηρ πποκήπςξηρ θα αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα www.kkppstereas.gr 

Τα αιηήμαηα για ζςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ – διεςκπινήζειρ επί ηυν εγγπάθυν ηος 
Διαγυνιζμού (Διακήπςξηρ και Παπαπηημάηυν ηηρ) ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά ζηο δικηςακό 
ηόπο ηος ζςγκεκπιμένος διαγυνιζμού μέζυ ηηρ Διαδικηςακήρ Πύληρ www.promitheus.gov.gr, 
ηος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και θέποςν τηθιακή ςπογπαθή. 
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