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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Π.Ν.Α. «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» προκηρύσσει τον υπ’ αριθ. 1/2022 ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεσης Υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του
Νοσοκομείου (CPV 90911200-8), για τις ανάγκες ενός έτους του Νοσοκομείου Π.Ν.Α.
«ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 90911200-8 Υπηρεσίες καθαριότητας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 56.764,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.: €
70.387,36) με δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς παράτασης/ανανέωσης έως
ένα (1) επιπλέον έτος μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, την ανάλογη δαπάνη 56.764,00 ευρώ δηλ
70.387,36 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν κατ΄ αποκλειστικότητα, σύμφωνα με το άρθρο
20 του Ν.4412/2016, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει:
α) τα Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236),
β) οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96),
γ) οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 14 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
και
δ) κάθε άλλος οικονομικός φορέας που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την
επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον
περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες
εργαζόμενοι.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 161065).
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Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.spiliopoulio.gov.gr.
1.1 ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή
υπηρεσιών Υγείας.

1.2 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διαδικτυακός τόπος υποβολής
προσφορών

Ημερ/νία έναρξης
υποβολής
προσφορών στο
ΕΣΗΔΗΣ

Καταληκτική
ημερομηνία & ώρα
ηλεκτρονικής υποβολής
προσφορών στο
ΕΣΗΔΗΣ

Ημερ/νία & ώρα
ηλεκτρονικής
αποσφράγισης
προσφορών στο
ΕΣΗΔΗΣ

Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

Δευτέρα
16/05/2022

Δευτέρα
30/05/2022
Ώρα: 12.00 μ.

Δευτέρα
06/06/2022
Ώρα: 10.00 π.μ

2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της
Διακήρυξης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
4. ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των
υπηρεσιών της διακήρυξης.
5.

ΓΛΩΣΣΑ

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2 της Διακήρυξης.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΙΑΚΟΥ
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