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 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Πληροφορίεσ: Ε. Χουρδάκησ, e-mail: s.chourdakis@firstreception.gov.gr 

 
Σο κείμενο τησ Διακήρυξησ ζχει ωσ εξήσ: 
ΦΟΡΕΑ: Τπουργείο Δημόςιασ Σάξησ και Προςταςίασ του Πολίτη / Τπηρεςία Πρϊτησ Τποδοχήσ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Λ. υγγροφ 83, 11745 Αθήνα  
Αρ. Διακήρυξησ: 34/2014 
 
Η Τπηρεςία Πρϊτησ Τποδοχήσ του Τπουργείου Δημόςιασ Σάξησ και Προςταςίασ του Πολίτη  
διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό με κριτήριο κατακφρωςησ τη Χαμηλότερη Σιμή για 
την ανάδειξη αναδόχου «για την παροχή υπηρεςιών καθαριότητασ των εγκαταςτάςεων του 
ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ για χρονικό διάςτημα δεκαζξι (16) μηνών, από 01 Ιανουαρίου 
2015 ζωσ 30 Απριλίου 2016», προχπολογιςμοφ 120.000,00 € χωρίσ ΦΠΑ 23%. Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολήσ των προςφορϊν: 24/11/2014, ημζρα ΔΕΤΣΕΡΑ μζχρι τισ 17:00.  
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ (προμηθευτζσ) ηλεκτρονικά, 
μζςω τησ διαδικτυακήσ πφλησ http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικοφ υςτήματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ).  
Οι προςφορζσ πρζπει να ιςχφουν για ζξι (6) μήνεσ και να αφοροφν το ςφνολο των 
παρεχόμενων υπηρεςιϊν. Η Εγγυητική Επιςτολή ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 2% επί τησ ςυνολικήσ προχπολογιςθείςασ αξίασ, χωρίσ Φ.Π.Α. 23%. Οι υπηρεςίεσ 
καθαριότητασ παρζχονται ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ 
(Περιφερειακή Ενότητα Ζβρου). Δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ ή εναλλακτικζσ 
προςφορζσ. Η προχπολογιςθείςα δαπάνη ςυγχρηματοδοτείται κατά ποςοςτό 85% από τον 
Χρηματοδοτικό Μηχανιςμό του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ)  και κατά 15% από 
το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.), με κωδ. Ζργου ΑΕ 0502 – 
2014Ε05020002. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεςιϊν ςτον ανάδοχο θα γίνεται 
τμηματικά (κάθε μήνα).  
Η ηλεκτρονική αποςφράγιςη των προςφορϊν θα γίνει τζςςερισ (4) εργάςιμεσ ημζρεσ μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ τουσ, ήτοι την 28/11/2014, ςτισ 10.00 π.μ. μζςω των 
αρμοδίων πιςτοποιημζνων ςτο ςφςτημα οργάνων τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ.  
Οι όροι και οι προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό καθϊσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
των προσ προμήθεια υπηρεςιϊν αναφζρονται ςτην αντίςτοιχη διακήρυξη, η οποία ζχει 
αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του ΕΗΔΗ (http://www.promitheus.gov.gr), ενϊ το τεφχοσ τησ 
διακήρυξησ δεν θα διανζμεται από την Τπηρεςία.  
Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται αποκλειςτικά ηλεκτρονικά μζςω 
ςχετικήσ εφαρμογήσ που παρζχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ ςτη διαδικτυακή 
πφλη του ΕΗΔΗ (http://www.promitheus.gov.gr). Σα εν λόγω αιτήματα παροχήσ 
ςυμπληρωματικϊν πληροφοριϊν – διευκρινήςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο 
ςφςτημα οικονομικοφσ φορείσ, δηλ. αυτοφσ που διαθζτουν ςχετικά διαπιςτευτήρια που τουσ 
ζχουν χορηγηθεί (όνομα χρήςτη και κωδικόσ πρόςβαςησ).   
Ημερομηνία αποςτολήσ τησ περίληψησ του διαγωνιςμοφ ςτην υπηρεςία Επίςημων Εκδόςεων 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ.): 07/10/2014.  

 Αθήνα, 6-10-2014 
 Αριθ. πρωτ.: ΕΟΧ2/5301 
Προσ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΟΤ 34 
10432 ΑΘΗΝΑ 

 
Θζμα:  Δημοςίευςη (1) μίασ Διακήρυξησ Δημόςιασ φμβαςησ ςτην Εφημερίδα τησ Κυβερνήςεωσ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ 
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Ημερομηνία δημοςίευςησ τησ περίληψησ ςτο Σεφχοσ Διακηρφξεων Δημοςίων υμβάςεων 
τησ Εφημερίδασ τησ Κυβζρνηςησ: 10.10.2014 
 
Η διακήρυξη αναρτάται επίςησ, ςτισ ιςτοςελίδεσ του Φορζα Τλοποίηςησ (Τπηρεςία Πρϊτησ 
Τποδοχήσ, www.firtsreception.gov.gr), του Διαχειριςτή του Προγράμματοσ (Τπηρεςία 
Διαχείριςησ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων, www.mopocp.gov.gr), του 
προγράμματοσ Διαφγεια www.diavgeia.gov.gr, του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου 
∆ηµοςίων υµβάςεων www.eprocurement.gov.gr και δημοςιεφεται ςε δφο οικονομικζσ 
εφημερίδεσ πανελλήνιασ κυκλοφορίασ. Σα ζξοδα δημοςίευςησ βαρφνουν τον Φορζα 
Τλοποίηςησ.   
    
         

 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΔΟΧΗ 
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