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Ηλεκτρονικό ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  για 

την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας µε τίτλο «Εργασίες Καθαριότητας Δηµοτικών Κτιρίων και 

Δηµοτικών Ιατρείων» για χρονικό διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 229.385,16 € µε το Φ.Π.Α. 23% (CPV: 90911200-8). 

 Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.  

Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ ορίζεται η 

29/04/2015 και ώρα 07:00 π.µ., και η ηµεροµηνία έναρξης των προσφορών η 10/05/2015 και ώρα 

00:01 π.µ. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/05/2015 και ώρα 14:00 

µ.µ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα. Ο Α/Α του διαγωνισµού στην βάση του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ είναι ο 9110. 

Η  εγγύηση  συµµετοχής  στον  διαγωνισµό  ορίζεται  σε  ποσοστό  ένα τοις εκατό (1%)  (µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 

δαπάνης στρογγυλοποιηµένο, δηλαδή  1.865,00 €.  

Για την ανωτέρω εργασία δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται: α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

που είναι µέλη εµπορικού ή βιοµηχανικού ή βιοτεχνικού επιµελητηρίου και ασκούν συναφές 

επάγγελµα στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, β. Οι συνεταιρισµοί, γ. Οι ενώσεις προµηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ. Κοινοπραξίες προµηθευτών. 

Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά συµβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό 

τόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Οµοίως το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση http://www.komotini.gr. 

  
Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 
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