
 

ΕΙΕ-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, Τηλ : 2107273700, Φαξ : 2107246618, E-mail: eie@eie.gr 

 

NHRF-The National Hellenic Research Foundation 

48, Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel:+302107273700, Fax:+302107246618,E-mail:eie@eie.gr 

          

 

 

Ημερομηνία 6/7/2018 
         Αρ. Πρωτ. 3003 
 
 
 

Περίληψη Προκήρυξης  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
 
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό 
Ανοικτό Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών 
 
Ο κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) που αντιστοιχεί στην παρεχόμενη 
υπηρεσία είναι 90911200-8. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 124.000,00) ενώ σε περίπτωση 
ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης αυτή ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (200.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 248.000,00)   

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΕΙΕ.Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει τον προϋπολογισμό ιδίων εσόδων του ΕΙΕ. 

Το ΕΙΕ διατηρεί το δικαίωμα, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες του, και μετά από σύμφωνη γνώμη του 
αναδόχου, να κατακυρώσει τη σύμβαση για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 
εκατό, και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή 
το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  ένα (1) έτος από την υπογραφή του συμφωνητικού με 
δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής. Η 
τυχόν παράταση της σύμβασης θα γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του 
αρχικού συμφωνητικού με έγγραφη ειδοποίηση. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις 
ή κοινοπραξίες με αντικείμενο απασχόλησης σχετικό με το παρόν Έργο, τα οποία είναι 
εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 
 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 61785 
 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.eie.gr  στην διαδρομή : στην διαδρομή ΝΕΑ ► Προσκλήσεις - Προκηρύξεις  
στις 6/7/2018. 
 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω 
συστήματος. 
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής , που 
ανέρχεται στο ποσό τεσσάρων χιλιάδων ευρώ  (4.000,00€). 
 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών,  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας 
τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Τρίτη 31.7.2018 και ώρα 12:00  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή . 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης μέχρι την 30/7/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα 
με τον ν. 4250/2014 στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, 4ος Όροφος, 
Γραφείο 417 – Κεντρική Διοίκηση ΕΙΕ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 
 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10)  
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 

 
Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
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