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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2017
Η ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών
καθαριότητας των χώρων και εγκαταστάσεων της Σιβιτανιδείου Σχολής, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη
ποσού έως 225.806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 280.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%, επιπλέον 24.193,55 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
(30.000,00 μαζί με ΦΠΑ 24%), το οποίο αφορά δικαίωμα μονομερούς τρίμηνης παράτασης της σύμβασης του
έργου της καθαριότητας, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο. (Συνολική εγκεκριμένη προϋπολογισθείσα δαπάνη:
310.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος
χρήσεως 2017, 2018 και 2019).

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. : ΤΡΙΤΗ 25/4/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/4/2017
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από CHRISTINA
KAIRI
Ημερομηνία:
2017.04.28
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1.Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αποτελεί κεντρική κυβερνητική αρχή
(ΚΚΑ) και ανήκει στην α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, ΝΠΔΔ) με κύρια
δραστηριότητα την εκπαίδευση.
2.Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά ως εξής: α) το πλήρες κείμενο της διακήρυξης
και τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 40045 στην διεύθυνση α)(URL)
http://www.eprocurement.gov.gr/
και
β)
στην
ιστοσελίδα
της
Αναθέτουσας
Αρχής:
http://www.sivitanidios.edu.gr .
3. Κύριο Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων και εγκαταστάσεων της
Σιβιτανιδείου Σχολής για 24 (είκοσι τέσσερεις) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Tο προσωπικό του συνεργείου θα απασχολεί δύο άτομα με πλήρες ωράριο συνεχούς εργασίας (6 00 ως
1400) και οκτώ άτομα με πλήρες ωράριο διακεκομμένης εργασίας (6 00 έως 1000) και (1300 ως 1700). Η
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών για τα δύο έτη διάρκειας της σύμβασης θα γίνεται κάθε (30)
τριάντα ημέρες από ετήσια τριμελή επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού
Διευθυντή.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 90919300-5 –Υπηρεσίες καθαρισμού σχολείων.
Κωδικός NUTS:GR30
4.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 280.000,00 διακοσίων ογδόντα χιλιάδων
ευρώ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 225.806,45 ΦΠΑ : 54.193,55).
Προβλέπεται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, δικαίωμα μονομερούς παράτασης με αύξηση του φυσικού
αντικειμένου, έως (3) τρεις μήνες και του οικονομικού έως 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 24.193,55 ΦΠΑ : 5.086,45). Σύνολο εγκεκριμένης προϋπολογισθείσας
δαπάνης για δύο (2) έτη και τρίμηνη παράταση: 310.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 0845 Α
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2017, 2018, 2019 του Φορέα

σχετική πίστωση του τακτικού

5. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των (4.516,13) τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών .

7. Κριτήρια αποκλεισμού-επιλογής με ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
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νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: α) όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 β)όταν
υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη και δεσμευτική δικαστική ή διοικητική απόφαση σχετικά με την
αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και γ) εάν: έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
τελεί σε μία από τις καταστάσεις της περίπτωσης β της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, έχει
επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την περίπτωση στ) της παρ. 4 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016 , έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την περίπτωση ζ) της παρ. 4 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016, έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
Η επαγγελματική δραστηριότητα των οικονομικών φορέων πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο
των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι τον καθαρισμό επαγγελματικών χώρων.(εγγραφή στα οικεία
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα).
Όσον αφορά την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια τους απαιτείται να διαθέτουν:
α) Ελάχιστο κατώτατο όριο του μέσου όρου του κύκλου εργασιών, κατά την προηγούμενη τριετία, ποσού
ίσου προς το 50% του ποσού της προϋπολογιζόμενης από την διακήρυξη δαπάνης, δηλαδή με μέσο
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ως εξής:
αριθμός ετών (3) -μέσος γενικός κύκλος εργασιών ίσος ή μεγαλύτερος των 112.903,22- νόμισμα (ευρώ)
β) ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων –έναντι ποσού 200.000 ,00 ευρώ κατ΄ελάχιστο.
Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα πρέπει
α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον (2) δύο συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, ανά έτος
β) να διαθέτουν τον μηχανικό εξοπλισμό, τα εργαλεία και τα προϊόντα που απαιτούνται για τον καθαρισμό
των χώρων, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Επίσης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ
1801:2008 /SOHSAS ή άλλα ισοδύναμα και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001
8.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
10. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (11)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι έως 13/5/2018. Προσφορά η οποία ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
11. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
12.Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έως και την
Παρασκευή 26/5/2017 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
13. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, από την Τρίτη 30/5/2017 και ώρα 13.00 μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία Τρίτη 6/6/2017 και ώρα 13.00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
14. Η διαδικασία αποσφράγισης –αξιολόγησης των προσφορών, αρχόμενη με την Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα διενεργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, (συστημικός αριθμός
διαγωνισμού 40045), την 12/6/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 έως 14.00, παρόντων των μελών του
αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), πιστοποιημένου στο ΕΣΗΔΗΣ , για
την αποσφράγιση των προσφορών .
15. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων
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κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών και μετά την 31η Μαρτίου 2017
ασκείται από τους οικονομικούς φορείς ενώπιον του αρμοδίου οργάνου : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (άρθρο 362 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 παρ.3 του
Ν.4456/2017,ΦΕΚ Α 24/1.3.2017), κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και
περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. (η υποβολή ενώπιον της
ΑΕΠΠ γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τα άρθρα 36 και 37 του ν.
4412/2016, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β
2677/2013) με θέμα “Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων”.

Η Αναπληρώτρια του Γενικού Διευθυντή
Μαρία Σταθάκη
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