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Περίληψη της υπ’ αριθ.11468/26-07-2022 Διακήρυξης
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων
για την Δημόσια Σύμβαση «Υπηρεσίες Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Κτηρίων και
Παραρτημάτων του Δήμου Καλυμνίων»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την δημόσια
σύμβαση «Υπηρεσίες Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Κτηρίων και Παραρτημάτων του Δήμου
Καλυμνίων».
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ύψος των 149.700,00€ συν Φ.Π.Α. 24%
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής. Η χαμηλότερη ανά Τμήμα Τιμή
Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε μέρος αυτών. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
καθαριότητα.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού
συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημερομηνία &
ώρα έναρξης υποβολής Προσφορών: 01-08-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00. Ημερομηνία &
ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 18-08-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Μετά τη λήξη της
παραλαβής προσφορών θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση στις 25-08-2022 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό
Αύξοντα Αριθμό : 167609.
Οι διαγωνιζόμενοι με τη προσφορά τους θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (2.994€) που αντιστοιχεί στο 2% επί της
εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς τμήματος της σύμβασης τότε
αυτή θα αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. του προσφερόμενου τμήματος.
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης προσφέρεται στη διεύθυνση
διαδικτύου: α) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr –
στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) & www.promitheus.gov.gr και β)
στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.kalymnos.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να
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λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Ο Δήμαρχος Καλυμνίων

Δημήτριος ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ

