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Περίληψη Διακήρυξης  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων του 

κτιρίου του  Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
 
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό για την καθαριότητα των χώρων του κτιρίου του  Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (CPV 90911200-8), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  ένα (1) έτος από την υπογραφή του συμφωνητικού με δυνατότητα 
παράτασης για οχτώ (8) ακόμη μήνες 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. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 148.800,00) 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 στο πλαίσιο των εξόδων τακτικής λειτουργίας 
(κωδ. Λογιστηρίου 0011). 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η πολυετής απόφαση με αρ. πρωτ.  3310/16.9.22 (ΑΔΑΜ 
22REQ011256937, ΑΔΑ 6ΠΥΩ469ΗΕΠ-Ρ79) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα 
οικονομικά έτη 2023 και 2024. 

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 120% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 80% στην περίπτωση της 
μικρότερης ποσότητας. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο χιλιάδων 
και τετρακοσίων ευρώ (2400,00€). 

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, 5, 6 και 7  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  
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ΑΔΑΜ : 22PROC011262004 
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 : 172286 
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Η 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. 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  
www.eie.gr  στην διαδρομή : ΝΕΑ ► Προσκλήσεις – Προκηρύξεις. 
  
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. 
 
Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
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 δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €). 
 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 6/10/2022 και ώρα 15:00. 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, 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» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Δευτέρα 10/10/2022 και ώρα 11:00. 
 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10)  ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

 
 

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

 
 
 
 

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου 

ΑΔΑ: 6Κ4Η469ΗΕΠ-604


