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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
            ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 Κομοτηνή,   04-12-2018 
            Αριθ.πρωτ. Δ.Ο.οικ.  4108 
 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση Υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΠΑΜΘ και της Π.Ε. Ροδόπης για 

διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α 24% (CPV: 90911000-6  -  Υπηρεσίες καθαρισμού, κτιρίων  και υαλοπινάκων). 

1. Αναθέτουσα Αρχή  - Πληροφορίες 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Λ.Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή, Νuts: EL513, Url: 
www.pamth.gov.gr & www.promitheus.gov.gr 
Επικοινωνία: Τηλ.:25313-50131, 2531350314,  FAX: 25313-50307, Η-ταχυδρομείο: a.antoniadis@pamth.gov.gr , smav-
ridis@pamth.gov.gr  
2. Αριθμός προκήρυξης  5/2018 
3. Είδος σύμβασης- Τίτλος – Περιγραφή – Διάρκεια Σύμβασης- Προϋπολογισμός 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών  καθαρισμού των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες της 
ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης για εικοσιτέσσερις (24) μήνες. CPV 90911000-6. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφω-
να με το τεύχος του διαγωνισμού. 
4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης 
Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός κάτω των ορίων της παρ γ του αρθρ 5 του Ν 4412/2016. Ο Διαγωνισμός θα διεξα-
χθεί ηλεκτρονικά  στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η ανάθεση της σύμβασης  θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.  Η 
σύμβαση δεν διαιρείται τμήματα. 
5. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού  
Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο δια-
δίκτυο, στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  www.pamth.gov.gr και www.promitheus.gov.gr , για τη διαθεσιμότητα, την ορ-
θότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή. 
6. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής/ αποσφράγισης των προσφορών 
Η προθεσμία υποβολής προσφορών στο Σύστημα, λήγει στις 27/12/2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00.  Σε αντίθετη 
περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 03/01/2019, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 , μέσω του Συστήματος, από 
την αρμόδια επιτροπή. 
7. Δικαίωμα Συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης. Λόγοι αποκλεισμού όπως προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016. 
8. Εναλλακτικές προσφορές 
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
9. Εγγυήσεις συμμετοχής 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύ-
εται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 2% της αξίας 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ . 
10. Iσχύς των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
11. Δημοσιότητα 
Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως την 04/12/2018. Επίσης θα αναρτηθεί 
στον ιστότοπο της Π.Α.Μ.Θ www.pamth.gov.gr και του ΕΣΗΔΗΣ www.promitreus.gov.gr, στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Θα αποσταλεί για δημοσίευση έως την  06/12/2018 στον νομαρ-
χιακό/τοπικό, ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο όπως προβλέπεται. 
12. Όροι χρηματοδότησης  
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0875.0001, της ΠΑΜΘ. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
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13. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης 
Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών 
και Αγαθών. Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 
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