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Κέα, 25/08/2020
Α.Π.: 4080

Ταχ. Διεύθυνση : Ιουλίδα, Κέας
Ταχ. Κώδικας : 84002
Τηλέφωνα : 2288022530
Φαξ : 22880 22811

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Πρόσκληση σε εκ νέου διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016, για
την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος
2020-2021” συνολικού ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τέσσερα ευρώ και
δεκαέξι λεπτών (24.484,16€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής».
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 69/12.05.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με θέμα:
«1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσίας : «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2020-2021»προϋπολογισμού
24.484,16€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
2. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1984-12/05/2020 διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας.
3. Την υπ’ αριθμ. 86/10.06.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με θέμα,
Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και
γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2020-2021” - Κήρυξη
του διαγωνισμού ως άγονου-προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα.
4. Την υπ’ αριθμ. 133/21.08.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με θέμα Έγκριση
τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός νέων όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσίας :
«Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2020-2021».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ.α του
Ν.4412/2016) χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τροποποίηση των όρων της υπ. αριθμ. πρωτ.

1984-12/05/2020 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την
παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2020-2021” και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Η παρούσα σύμβαση αφορά τον καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Κέας εξωτερικά και
εσωτερικά καθώς και περιμετρικά των κτιρίων, για ένα (1) έτος. Περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που
στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης ΚΕΠ, Γυμναστήριο, οι πολιτιστικοί χώροι κλπ .
Η ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία των υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων και
εγκαταστάσεων, κρίνεται επιβεβλημένη, λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού. Ο ανάδοχος θα
πρέπει να τηρεί το πρόγραμμα καθαρισμού των κτιρίων, λαμβάνοντας μέριμνα για τον επιμελή
καθαρισμό τους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90911200-8
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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16.454,41

Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, των
αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και
των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεων, σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο
22 (20%)

3.290,88

ΣΥΝΟΛΟ

19.745,29

ΦΠΑ 24%

4.738,87

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

24.484,16

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται με το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
ογδόντα τέσσερα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (24.484,16€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% από ίδιους πόρους. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. :
10.6274.0010 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2020-21”
15.6274.0009 “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2020-21”
60.6274.0002 “Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας 2020-21” σχετικές πιστώσεις του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, μέσω πολυετούς δέσμευσης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος 92081-2), στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.56902/215/19.05.2017
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα

καθοριζόμενα στην διακήρυξη.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 25/08/2020. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 08/09/2020 και ώρα 14:30.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την 11/09/20120, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00, από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιημένη αρχή και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο µε το 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς
ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης εκτός
Φ.Π.Α.
Κέα, 25.08.2020
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ
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