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ΑΔΑ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΜΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»
1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 60, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125, Αττική, τηλ. +30 210 6151 000
2. Διαδικασία ανάθεσης: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου
27 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και με κατά αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος
υποβολής προσφοράς σε φορείς του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016.
3. Φύση των ζητούμενων υπηρεσιών: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφειακών χώρων της ΕΕΤΤ, οι οποίοι βρίσκονται
στο επί της οδού Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 60 κτίριο (Μαρούσι), συνολικής επιφάνειας 4.076 τ.μ.
4. Προϋπολογισμός έργου: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ. Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€
100.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5. Απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.
6. Διάρκεια σύμβασης: ένα (1) έτος και ένα (1) έτος δικαίωμα προαίρεσης.
7. Έγγραφα Διαγωνισμού
α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα
τεύχη του Διαγωνισμού από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη
δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων έως
6/6/2022.
γ) Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν έως
τις 9/6/2022. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεστούν προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
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8. Παραλαβή – Κατάθεση Προσφορών
α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την 15η Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 17η Ιουνίου 2022
και ώρα 11:00.
β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική
10. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του:
8 μήνες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΤ

2

