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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 213/2021 
Αρ. Πρωτ.326/26-1-2021 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
 

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των Ορίων (Διεθνής) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την Ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, για δύο έτη με δυνατότητα παράτασης έως 
ένα έτος. 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων 
ευρώ (1.140.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από 
την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς 
παράτασης έως και ένα έτος μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ποσού πεντακοσίων εβδομήντα 
χιλιάδων ευρώ (570.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Κωδικός CPV : 90911200-8. Κωδικός NUTS: EL303 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.1. της διακήρυξης. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Αποκλείονται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέροντες οικονομικοί φορείς, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό τους (εάν πρόκειται για μεμονωμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή σε ένα από τα μέλη 
τους (εάν πρόκειται για ενώσεις οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που 
περιγράφονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8. της διακήρυξης.  
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3  καθώς και 
της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής  των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2  της διακήρυξης. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το 
περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr, στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό 
της.  
Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
https://www.aueb.gr/el/news_archive/22. 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, πρέπει να είναι γραμμένες στην 
ελληνική και να έχουν ισχύ δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη δώδεκα (12) μηνών. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να 
καταθέσουν «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» μαζί με την προσφορά τους, που ανέρχεται στο 
ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (18.387,00). Η εγγυητική επιστολή 
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. Ο οριστικός ανάδοχος οφείλει να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης 
«Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης», ύψους ίσου με το 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.  
 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: Τα σχετικά αιτήματα 
παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο . Αιτήματα 
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παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Το πλήρες κείμενο των 
συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στην διεύθυνση 
https://www.aueb.gr/el/news_archive/22. 
 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ υποβάλλονται, για τους λόγους και με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στα άρθρα 360-363 του Ν. 4412/2016, ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αρμόδια για την επίλυση αυτών των διαφορών 
είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, ΤΚ 18233, 
Άγ. Ιωάννης Ρέντης, ,τηλ. +30 213 214 12 16, Φαξ: +30 213 214 12 29, e-mail: aepp@aepp-
procurement.gr). 
 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών γίνεται την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 5/3/2021. 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
(Συστημικός Αριθμ. 
Διαγωνισμού: 95562) 

1/3/2021

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΩΡΑ 14:00 

5/3/2021 

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΩΡΑ 11.00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Η περιληπτική διακήρυξη και το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού στάλθηκαν για δημοσίευση και 
δημοσιεύθηκε: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής Περίληψης Διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε):  

18/01/2021 

 

Για το ΟΠΑ 
Ο Πρύτανης 
 
 
Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης 
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