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Πεπίλητη διακήπςξηρ δημόζιος ηλεκηπονικού ανοικηού διαγυνιζμού 

με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά για 

ηην καθαπιόηηηα ηυν σώπυν ηος  Νομικού Πποζώπος «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ», από 09-01-2018 έυρ 

31/12/2018 

      

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ηος Δ 
Πξνθεξύζζεη δεκόζην ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 

ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ «Κέληξν 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο», από 09-01-2018 έσο 31/12/2018 

ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο ελελήληα επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα ελλέα επξώ 

θαη εβδνκήληα εθαηνζηώλ (97.559,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.                                                         

Είδορ Τπηπεζίαρ: Καζαξηόηεηα 

Σαξινόμηζη καηά CPV (κύπιο ανηικείμενο): 90911200-8 

Η δαπάλε ζα αληηκεησπηζηεί από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ «Κέληξν 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο» έηνπο 2018. 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά, κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ 

Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΔΣΗΓΗΣ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr. 

 Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ: 21-11-2017 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξώλ:  ε Τξίηε 12-12-2017 

και ώπα 15:00μ.μ.  
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Παπαζκεςή 15-12-2017 και ώπα 

10:30 π.μ. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηεο εκεδαπήο 

ή ηεο αιινδαπήο, ζπλεηαηξηζκνύο, ελώζεηο πξνκεζεπηώλ ή θνηλνπξαμίεο απηώλ πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά,ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππ'αξηζκ 

2866/17-11-2017 δηαθήξπμε. Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, 

ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην 

ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.-Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζώληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά. κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεη ε ππ'αξηζκ 2866/17-11-2017 δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα, ζε ειεθηξνληθό θάθειν, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-

2013) όπσο ηζρύεη θαη ζην άξζξν 11 ηεο Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013)  
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«Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)».Κάζε πξνζθνξά απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

δηαγσληζκό πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ηνπ Κέληξνπ 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο, ύςνπο 1% ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο 

αμίαο ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (ήηνη 786,77 

επξώ).Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ζα θιεζεί λα θαηαζέζεη πξν ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ ηνπ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο, γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί 

ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Π.Α. Τν ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα 

βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο  www.kkpnaoussas.gr, όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη 

πιήξεο πξόζβαζε από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ Διιεληθό Τύπν, θαζώο θαη ζηε 

Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. κε αξ ζπζηεκ. 48876. 

        

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ηος Δ 

 

ΜΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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