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Αρ. Πρωτ : 19153 
Ηµεροµηνία : 24/12/2021 

 

ΣΤAΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 – ΑΘΗΝΑ 105 52 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Τ∆-059/21) 

 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ̟ροµήθεια καθαριστικών –χηµικών υλικών µε 
 (CPV:24963000-2,33741100-7,39830000-9,39831500-1) 
Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της  ̟ύλης www.promitheus.gov.gr 

του συστήµατος σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016). 

 Το ̟λήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), στη διαδικτυακή ̟ύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. www.stasy.gr. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή 
νοµικά ̟ρόσω̟α και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, ̟ου είναι 
εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας ̟αραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των ̟ροσωρινών συµ̟ράξεων, 
δεν α̟αιτείται να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ̟οβολή ̟ροσφοράς. Η 
ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί να α̟αιτήσει α̟ό τις ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ριν την υ̟ογραφή της 
σύµβασης να συστήσουν Κοινο̟ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 
Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε ̟ερί̟τωση 
ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι ̟λήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 

Τα αιτήµατα ̟αροχής διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ηµέρες 
̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών. 

Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Η καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών είναι η 20/01/2022 και ώρα 14:00. 
Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των (υ̟ό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική 
Προσφορά &  Οικονοµική Προσφορά » θα γίνει την 26/01/2022 ώρα 11:00. 

Η ̟αρούσα σύµβαση υ̟οδιαιρείται σε τριάντα ένα (31) τµήµατα. 
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Η ̟αράδοση των υλικών ̟ρέ̟ει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) µηνών κατά τις 
̟ροβλέψεις του άρθρου 209 του ν.4412/16, της συµβάσεως ολοκληρουµένης µε την ολοσχερή 
εκ̟λήρωση των αµοιβαίων συµβατικών υ̟οχρεώσεων των δύο µερών σύµφωνα µε τις 
̟ροβλέψεις του άρθρου 202 του ν.4412/2016. 
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, κατατίθεται α̟ό 
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (̟ροσφέροντες),  εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, 
υ̟ολογιζόµενη στο 2% της εκτιµώµενης αξίας των υλικών ̟ου θα ̟ροσφερθούν, εκτός ΦΠΑ. 
Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 302 ̟αρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 4% ε̟ί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ή του τµήµατος της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, χωρίς να 
συµ̟εριλαµβάνονται τα δικαιώµατα ̟ροαίρεσης και κατατίθεται µέχρι και την υ̟ογραφή του 
συµφωνητικού. 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ̟οσό των σαράντα τριών  χιλιάδων 
τριακοσίων δέκα οκτώ  ευρώ και ενενήντα λε̟τά (43.318,90€) συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% (̟ροϋ̟ολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 34.934,60€). 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της ̟λέον συµφέρουσας α̟ό οικονοµική ά̟οψη 
̟ροσφοράς, βάσει τιµής ανά τµήµα. 
 
 
 
 
 
 

Νίκος Χαιρέτας 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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