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Περίληψη διακήρυξης 9/2021
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου
καθαρισµού χώρων και επιφανειών των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ στο νοµό Αττικής για χρονικό διάστηµα από 01-04-2022
έως 31-03-2025 (µε πραγµατική έναρξη από την εγκατάσταση του αναδόχου ).
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 22-11-2021 και ώρα 17:00
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών : 10-01-2022 και ώρα 17:00
Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 14/01/2022 και ώρα 10:00.
Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών : ∆ώδεκα µήνες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών.
Προϋπολογισµός : € 2.404.251,93 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).
CPV : 90910000-9
Γλώσσα : Ελληνική
Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού ίσο µε το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ .
Με την υπογραφή της Σύµβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο µε το 4% του συµβατικού
τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κάθε µήνα µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής σε βάρος των πιστώσεων
ΥΠΑ (ΑΛΕ 2420204001), επ’ ονόµατι του, βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή, σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στο άρθρο 25 του Ν.
4412/16, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νόµου.
Τρόπος πληρωµής : Θα γίνεται κάθε µήνα µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής επ’ ονόµατι του δικαιούχου.
Το τεύχος της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσεις
www.ypa.gr ή www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», όπου δηµοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή
τροποποιήσεις που αφορούν τη ∆ιακήρυξη µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί ∆ιαγωνισµοί» A/A Συστήµατος: 135276).
Πληροφορίες θα δίνονται από την ∆/νση Οικονοµικού και Εφοδιασµού, Τµήµα Προµηθειών, καθηµερινά και ώρα
09.00-14.00, τηλ. 210-8916212 (Α. Πανούτσος).
Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα Ε.Ε.: 19-11-2021
Η Αν. Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικού & Εφοδιασµού
Ελληνικό 22-11-2021
κ.α.α.
Ν. Σταµατίου

