ΑΔΑ: 6ΧΥΠ46ΜΤΛΠ-Ι2Η

22PROC010161800 2022-03-08
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic
Έχει υπογραφεί
ψηφιακά από τον/την:
ILIAS KATSIADAS
2022-03-04
12:18:07+02:00

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.03.08 10:23:40
EET
Reason:
Location: Athens

ΥΨη∆ 03/03/2022
Α. Π.: 8309 ΕΞ 2022
Ορθή επανάληψη στις : 04/03/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
Πληροφορίες: Ευσέβεια Βορριά
 210 909 8468
Ε-mail: e.vorria@mindigital.gr
Θέμα: «Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού (άνω των ορίων)
διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε τρεις (3)
κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (CPV: 90911200-8 «Υπηρεσίες
καθαρισμού κτηρίων»), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(α/α ΕΣΗΔΗΣ 155982), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ
(240.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων
εξακοσίων ευρώ (297.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε
τρεις (3) κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με CPV: 90911200-8
«Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00
€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ
(297.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, με χρήση επισπευσμένης διαδικασίας, ήτοι σε προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε πέντε
(15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω, στην
Ελληνική γλώσσα, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 64233/08.06.2021 (ΦΕΚ 2453 Β’) κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
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Ειδικότερα:

1. Αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής
Μέριμνας, Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων
2. Ταχυδρομική Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, ΤΚ 10163, Καλλιθέα
Αττικής
3. Κωδικός NUTS: EL304
4. Τηλέφωνο: 210 909 8468
5. Εmail: e.vorria@mindigital.gr
6. Διεύθυνση Διαδικτύου: www.mindigital.gr και www.gsis.gr
7. Πληροφορίες: Μετά την διάθεση του τεύχους της διακήρυξης, αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών ή διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος
της διακήρυξης, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
και απαντώνται συγκεντρωτικά, αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
8. Διάθεση τεύχους διακήρυξης: Ιστότοποι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
www.mindigital.gr και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
www.gsis.gr , ΔΙΑΥΓΕΙΑ, διαδικτυακές πύλες Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο www.promitheus.gov.gr με
συστημικό αριθμό α/α 155982.
9. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο το οποίο ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση.
10.Κύρια Δραστηριότητας Αναθέτουσας Αρχής: Η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών και
ειδικότερα η συνεχής προώθηση του ψηφιακού και διοικητικού μετασχηματισμού της χώρας και η
προσαρμογή της στο ταχέως μεταβαλλόμενο, διεθνές περιβάλλον.
11. Κωδικοί CPV: 90911200-8 «Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων».
12. Κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών: EL304
13. Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των τριών (3) κτηριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα δύο (2) εκ των οποίων βρίσκονται στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού
Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου (ΤΚ 17671) και το τρίτο στην Αθήνα, επί της οδού Φωκιανού αρ.
2 (ΤΚ 11635), ως αναλυτικά περιγράφονται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.
Οι ζητούμενες προς παροχή υπηρεσίες θα παρέχονται εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως και
Παρασκευή, πλην επίσημων αργιών, κατά τις ώρες που καθορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή,
σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο πλήρες τεύχος της
διακήρυξης.
14. Υποδιαίρεση σε Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών και για τις τρείς
(3) κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
15. Υπηρεσίες για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά: Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των
ζητούμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών, με αναφορά στο μηνιαίο κόστος, μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
που περιλαμβάνεται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.
16. Συνολικός Προϋπολογισμός της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ: Διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ
(240.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
17. Συνολικός Προϋπολογισμός της σύμβασης, με ΦΠΑ: Διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια
ευρώ (297.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
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18. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Ε.Φ. 1053.501.0000000 στον ΑΛΕ
2420204001 «Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας», σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 2239 ΕΞ 2022
20.1.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ009948539, ΑΔΑ: 9Ε 8Ρ46ΜΤΛΠ-7ΟΧ) και 5277 ΕΞ 2022 15.2.2022 (ΑΔΑΜ:
22REQ010098051, ΑΔΑ: 6ZΠΑ46ΜΤΛΠ-ΦΕ3, α/α 18299) αποφάσεις έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης,
για τα οικονομικά έτη 2023 και 2022 αντίστοιχα.
19. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται.
20. Είδος Διαδικασίας: Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
21. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
22. Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Διευκρινίζεται ωστόσο ότι αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης των υποψήφιων οικονομικών
φορέων στη σύνταξη των οικονομικών τους προσφορών και τη διασφάλιση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης όλων των υποψηφίων, ως διάρκεια της σύμβασης λογίζεται το χρονικό διάστημα από
01.04.2022 έως 31.03.2023.
23. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις οικονομικών φορέων.
24. Εγγυήσεις συμμετοχής: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων ευρώ (4.800,00 €), η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη κατά τα ουσιώδη σημεία με το
σχετικό υπόδειγμα του τεύχους διακήρυξης.
25. Λόγοι αποκλεισμού: Τέλεση ποινικών αδικημάτων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,
αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή/και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και παραβάσεις
εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 αλλά και τις διατάξεις
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, οικονομικοί φορείς που τελούν σε μία από τις καταστάσεις που
περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει
επιβληθεί στον οικονομικό φορέα ποινή αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
26. Κριτήρια Επιλογής:
Α) Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ως
αναλυτικά περιγράφεται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.
Β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ως αναλυτικά περιγράφεται στο πλήρες τεύχος της
διακήρυξης
Γ) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα ως αναλυτικά περιγράφεται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.
Δ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ως αναλυτικά
περιγράφονται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.
Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά για την απόδειξη αφενός της μη συνδρομής των λόγω
αποκλεισμού και αφετέρου της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής περιγράφονται αναλυτικά στο
τεύχος της διακήρυξης.
27. Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων: Ναι, όσον αφορά τα κριτήρια Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής
Επάρκειας καθώς και τα κριτήρια σχετικά με την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα.
28. Υπεργολαβία: Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει. Σε περίπτωση που τμήμα(τα) της σύμβασης ανατεθούν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους
σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η
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αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο
τεύχος της διακήρυξης.
29. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 4-32022.
30. Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.: 8-3-2022.
31. Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 8-3-2022.
32. Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
33. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό α/α 155982.
34. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 24-3-2022 και ώρα 17:00μμ.
35. Ημερομηνία και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 28-3-2022, ώρα 10:00 π.μ., μέσω
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
36. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση: Ο Πρόεδρος και τα μέλη
της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
37. Γλώσσα Διαγωνισμού: Ελληνική.
38. Αρμόδιο Όργανό εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ι. Ρέντης, 18233, Κτήριο Κεράνης, Τηλ:
2132141216, Τηλ. Πρωτοκόλλου: 2132141227, Email: aepp@aepp-procurement.gr
39. Προθεσμία Υποβολής Προσφυγών:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
40. Συμπληρωματικές Πληροφορίες: Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της
αρμόδια επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη
ή μικρότερη ποσότητα των παρεχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε ποσοστό στα εκατό και ως εξής:
ποσοστό 120% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 80% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας.
H ΥΠΗΡΕΣΙΑΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Μέριμνας Μέσων και Χώρων
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