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Σο κείμενο τθσ Περίλθψθσ ζχει ωσ εξισ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
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Πειραιάσ, 27 Δεκεμβρίου 2017
Αρικ. Πρωτ.: 2832.1/92184/2017

Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2Ο προκθρφςςει θλεκτρονικό ανοικτό
διαγωνιςμό, διεκνοφσ ςυμμετοχισ, κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά, μόνο βάςει τιμισ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςε ευρϊ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν
Παροχι Τπθρεςιϊν Κακαριςμοφ Κτιρίων τεγαηόμενων Τπθρεςιϊν Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ για χρονικό διάςτθμα από 01-01-2018 ι άμεςα με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ςε περίπτωςθ
παρζλευςθσ τθσ ανωτζρω θμερομθνίασ κατά τθν υπογραφι τθσ, ζωσ και τθν 31-12-2019, ςυνολικισ
εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ τριακοςίων εξιντα χιλιάδων ευρϊ #360.000,00€# (#15.000,00€# ανά μινα)
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ), το οποίο επιμερίηεται ςε διακόςιεσ ενενιντα χιλιάδεσ τριακόςια είκοςι δφο
ευρϊ και πενιντα οκτϊ λεπτά #290.322,58€# και ΦΠΑ εξιντα εννζα χιλιάδεσ εξακόςια εβδομιντα επτά ευρϊ
και ςαράντα δφο λεπτά #69.677,42€#.
 Αρικμόσ διακιρυξθσ: 12/2017
 υςτθμικόσ Αρικμόσ : 47140 (CPV: 90910000-9 Τπθρεςίεσ κακαριςμοφ)
 Δεν ζχει δθμοςιευκεί προκαταρκτικι προκιρυξθ.
 Προχπολογιςμόσ - Χρθματοδότθςθ: Η δαπάνθ των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα καλυφκεί 100%
από πόρουσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ Εξόδων του ΤΝΑΝΠ, οικονομικϊν ετϊν 2018 και 2019, ΚΑΕ 0875.
 Σόποσ παράδοςθσ: Σα Κτίρια ςτεγαηόμενων υπθρεςιϊν του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτουσ Πίνακεσ του Παραρτιματοσ Α’ (Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ) τθσ
υπ’ αρικμ. 12/2017 Δ/ξθσ *κωδικόσ NUTS: EL307 (Πειραιάσ), EL304 (Νότιοσ Σομζασ Ακθνϊν)+.
 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν: α) τα Προςτατευμζνα
Παραγωγικά Εργαςτιρια (Π.Π.Ε.) του άρκρου 17 του ν. 2646/1998 (Αϋ 236), β) οι Κοινωνικοί υνεταιριςμοί
Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) του άρκρου 12 του ν.2716/1999 (Α’ 96), γ) οι Κοινωνικζσ υνεταιριςτικζσ
Επιχειριςεισ Ζνταξθσ (Κοιν..Επ.) τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 4019/2011 (Αϋ 216), όπωσ
τροποποιικθκε με τον ν.4430/2016 (Α’ 205), και δ) κάκε άλλοσ οικονομικόσ φορζασ που ζχει ωσ κφριο ςκοπό,
δυνάμει του καταςτατικοφ του, τθν επαγγελματικι και κοινωνικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων προςϊπων, εφόςον περιςςότεροι από 30% των εργαηομζνων του φορζα είναι εργαηόμενοι με
αναπθρία ι μειονεκτοφντεσ εργαηόμενοι.
 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν θλεκτρονικά προςφορά για το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
 Ημερομθνία αποςτολισ ςτθν Ε.Ε.: 27-12-2017.
 Χρόνοσ παροχισ των υπθρεςιϊν: Σο χρονικό διάςτθμα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κακαριότθτασ
ορίηεται από τθν 01-01-2018 ι άμεςα με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ςε περίπτωςθ παρζλευςθσ τθσ ανωτζρω
θμερομθνίασ κατά τθν υπογραφι τθσ, ζωσ και τθν 31-12-2019.
 Καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 31-01-2018 και ϊρα 15:00, ςτθ
διαδικτυακι πφλθ του ΕΗΔΗ, θ δε διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί τθν 06-02-2018
και ϊρα 11:00 ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ/Πφλθ Ε1-Ε2/Λιμζνασ
Πειραιά, 3οσ όροφοσ, Γρ. 318) από τθν αρμόδια Επιτροπι.
 Η προςφορά και τα ςχετικά δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, από τθν 02-01-2018 και ϊρα 09:00 μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και
ϊρα θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν, κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 12/2017 Δ/ξθ.
 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δϊδεκα (12) μινεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτιςει παράταςθ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν.
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 Γλϊςςα προςφορϊν, θ Ελλθνικι. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται είτε ςτθν ελλθνικι είτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
 Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
 Σρόποσ Πλθρωμισ: Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά
τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν, και ςυγκεκριμζνα κα καταβάλλεται δεδουλευμζνθ ςε ιςόποςεσ
διμθνιαίεσ δόςεισ, ςφμφωνα με τθν περιγραφόμενθ διαδικαςία του άρκρου 5.1 τθσ υπ’ αρικμ. 12/2017 Δ/ξθσ.
 Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ: Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ αυτϊν που ςυμμετζχουν πρζπει να
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με ποινι απόρριψθσ, από ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ που κα
ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (άνευ ΦΠΑ), που ανζρχεται ςτο
ποςό των πζντε χιλιάδων οκτακοςίων ζξι ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτϊν #5.806,45€# για το ςφνολο των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, και ιςχφει όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 και ςφμφωνα με το
υπόδειγμα Α’ του Παραρτιματοσ Γ’ τθσ υπ’ αρικμ. 12/2017 Δ/ξθσ.
 Προςφυγζσ: Διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τυχόν
τροποποιιςεων αυτισ, διζπονται από το Βιβλίο ΙV άρκρα 345 ζωσ 374, του ν. 4412/2016, όπωσ αναλυτικά
αναφζρεται ςτο άρκρο 3.4 τθσ υπ’ αρικμ. 12/2017 Δ/ξθσ. Ειδικότερα, κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι
είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία
από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ι εςωτερικισ
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ)
προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμα του. Η προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω του ΕΗΔΗ και θ προκεςμία για τθν
άςκθςι τθσ: (α) 10 θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι (β) 15 θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ
τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα
επικοινωνίασ, άλλωσ, (γ) 10 θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που
βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 15 θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο
ΚΗΜΔΗ. ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ προςφυγισ είναι 15 θμζρεσ από τθν
επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προςφυγισ
κατατίκεται παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, που ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,50% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ
(χωρίσ Φ.Π.Α.) τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και το οποίο επιςυνάπτεται ςε μορφι .pdf. Σο παράβολο δεν μπορεί να
είναι κατϊτερο των 600€ οφτε ανϊτερο των 15.000€.
 Πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ ∆/νςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν
(e-mail: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και ςτα τθλ. 213-137-4653/1081 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
ϊρεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ Διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και
ςτο διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.yen.gr), ενϊ ςυςτθμικά κα είναι διακζςιμθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ.Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
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