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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                                                                               
                                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ’ αριθµ. 592/2016 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΞΑΝΘΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. 
 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ∆ιεύθυνση Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης – Τµήµα Προµηθειών, Κτίριο ∆ιοίκησης 1

ος
 όροφος Πανεπιστηµιούπολη Κοµοτηνής Τ.Κ. 69100, 

Κοµοτηνή, ιστοσελίδα: http://supplies.duth.gr Αρµόδιοι Υπάλληλοι: Ιωάννης Καφαλής και Βαλασία ∆αλµατζή, 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2531039001 και 2531039006, Fax επικοινωνίας: 2531039064, e-mail: 
vdalatz@kom.duth.gr   
1. Αριθµός ∆ιακήρυξης: 592/2016.  
2. Είδος Σύµβασης: ∆ηµόσια που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας  των 
κτιριακών εγκαταστάσεων  του ∆ΠΘ στις πόλεις Ξάνθη, Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. (κωδικός 
CPV:90919300-5)  
3. Είδος διαδικασίας: Ηλεκτρονικός, δηµόσιος, διεθνής διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή. 
4. ∆ιάρκεια ισχύος σύµβασης: Η διάρκεια του έργου ορίζεται για δύο (2) έτη από της υπογραφής της σχετικής 
σύµβασης  και µε δικαίωµα προαίρεσης µε  µονοµερή  παράταση εκ µέρους του Πανεπιστηµίου για ένα (1) 
επιπλέον έτος από τη λήξη της αρχικής, ύστερα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.  
5.Τρόπος, τόπος και χρόνος αναζήτησης της διακήρυξης και πληροφορίες: Το τεύχος της διακήρυξης 
είναι αναρτηµένα στο διαδίκτυο και στις ιστοσελίδες µε χαρακτηριστικά: http://supplies.duth.gr και 
www.promitheus.gov.gr . 
6. Συνολικός προϋπολογισµός: Ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες τριακόσια ευρώ και 
σαράντα οκτώ λεπτά (1.553.300,48)  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% [Αναλυτικά:  1.252.661,68  +  ΦΠΑ 
(24%) 300.638,80 = 1.553.300,48 €], για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µε 
δικαίωµα προαίρεσης ποσού επτακοσίων  εβδοµήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ και είκοσι 
τεσσάρων λεπτών (776.650,24) [Αναλυτικά:  626.330,84  +  ΦΠΑ (24%) 150.319,40 =  776.650,24€] 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% για παράταση ενός έτους από τη λήξη της αρχικής σύµβασης. 
7. Ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 22-8-2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 07:00 π.µ. 
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 26 Σεπτεµβρίου 2015,  ηµέρα  ∆ευτέρα, 
ώρα 15:00 µ.µ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον (52) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για δηµοσίευση. 
8. Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών : 4 Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 12:00 µ., µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, από την αρµόδια 
Επιτροπή.  

            9. Ύψος εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: Το ύψος της εγγύησης θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% του 
προϋπολογισµού των υπό προµήθεια ειδών για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά, άνευ Φ.Π.Α.), µε χρόνο 
ισχύος ένα (1) µήνα επιπλέον από τη λήξη ισχύος των προσφορών, ήτοι για εννέα (9)  µήνες. 
10. Χρονικό διάστηµα που ο προσφέρων δεσµεύεται από την προσφορά του: (240) ηµέρες από την 
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
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            11. Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής: Η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Τακτικού Προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών 2017 - 2018 - 2019 , ήτοι αναλυτικά: 2017 Καεξ: 0419 Α∆Π: 1 
& 13,   2018 Καεξ: 0419, Α∆Π:7 και 2019 Καεξ:0419 Α∆Π:3 . 

            12. Ηµεροµηνία αποστολής προς δηµοσίευση στην υπηρεσία Ε.Ε.Ε.Κ.: 14-7-2016 
           
 
 

                                                                                                           Ο Πρύτανης 

 

 

 

                                                                                       Καθηγητής  Αθανάσιος Καραμπίνης 
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