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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.19187/19/ΓΠ2/31.7.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκηρύσσει, με πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, διαγωνισμό
με την προσφυγή στη διαδικασία (κλειστή) με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους
εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες, καθόσον δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού.
O ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οκτώ
χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (248.447,81 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό: 200.361,14 Ευρώ, ΦΠΑ 24% 48.086,67). Η
δαπάνη θα γίνει σε βάρος του ΚΑΕ 0845 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Ο ανωτέρω προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων των πιστώσεων του Κ.Α.Εξόδων
0845 «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τα οικονομικά έτη 2019
και 2020.
Συγκεκριμένα,
 για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λαμία και ειδικότερα
στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην Περιοχή της Ν. Άμπλιανης (πρώην ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας: ΤΜΗΜΑ 1) και για το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ
ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (34.268,54€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρό
ποσό: 27.635,92€ και ΦΠΑ: 6.632,62€) καλείται η εταιρεία με την επωνυμία: 3G FACILITIES –
SERVISES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, υπό τον διακριτικό
τίτλο «3G FACILITIES – SERVISES Α.Ε.», Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 6, Αργυρούπολη, ΤΚ
16452, ΑΦΜ:997645083, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΗΛ. 2130365064 – 2109919919.
 για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα, Καρδίτσα και
Τρίκαλα (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας: ΤΜΗΜΑ 2) και για το ποσό των διακοσίων δέκα τεσσάρων
χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (214.178,87€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό: 172.724,90€ και ΦΠΑ: 41.453,98€) καλείται
η εταιρεία με την επωνυμία: SARP FACILITY MANAGEMENT A.E. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Διεύθυνση: Λ. Μεσογειών 469, Αγ. Παρασκευή, ΤΚ 15343, ΑΦΜ:
998935582, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ: 2106517700, FAX: 2106533160, Email: info@sarpservices.gr
Η υποδιαίρεση στα ανωτέρω τμήματα, επιβάλλεται λόγω της γεωγραφικής θέσης των
παραρτημάτων του Πανεπιστημίου και με σκοπό να εξασφαλισθεί η παραγωγική ικανότητα και
οργανωτική επάρκεια των ανωτέρω παρόχων υπηρεσιών, λόγω του κατεπείγοντος.
Αναθέτουσα Αρχή
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διεύθυνση (έδρας): Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Τ.Κ.: 38221, Βόλος
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 2231060158, Fax: 2231033945, e-mail: ekareli@uth.gr). Η Αναθέτουσα
Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ανήκει στον Υποτομέα της Κεντρικής
Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ).
Είδος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV: 90910000-9 (Υπηρεσίες καθαρισμού),
βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common
Procurement Vocabulary codes-CPV).
Αντικείμενο και διάρκεια Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη προσωρινού/ών αναδόχου/ων υπηρεσιών
καθαριότητας των χώρων (καθαρισμός Αμφιθεάτρων, αιθουσών, κοινοχρήστων χώρων,
υαλοπινάκων, κ.λ.π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λαμία (πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας:
ΤΜΗΜΑ 1) & στην Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας: ΤΜΗΜΑ 2) προσωρινής
ισχύος και για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η έναρξη της
σύμβασης δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής ποσού, ήτοι ποσού 2% του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο
προσκαλείται να υποβάλλει προσφορά ο υποψήφιος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με
ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 του ν.4412/2016).
Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή
16.8.2019 και ώρα 22.00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών (δικαιολογητικών 1ου σταδίου) θα
γίνει στις 19.8.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων
στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Η ανάθεση της σύμβασης κατά τη διαδικασία με διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη).
Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν:
 Στη Λαμία (Τμήμα 1),
 Στην Λάρισα, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα (Τμήμα 2)
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Γεωγραφική Περιοχή για το Τμήμα 1
Η Γεωγραφική Περιοχή, για το προαναφερόμενο Τμήμα 1 της σύμβασης, βάσει της κοινής
Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for
statistics-NUTS) του δημόσιου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL64-Στερεά Ελλάδα ή ειδικότερα
EL644-Φθιώτιδα.
Γεωγραφική Περιοχή για το Τμήμα 2
Η Γεωγραφική Περιοχή, για το προαναφερόμενο Τμήμα 2 της σύμβασης, βάσει της κοινής
Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for
statistics-NUTS) του δημόσιου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL61-Θεσσαλία ή ειδικότερα EL612Λάρισα, EL611-Καρδίτσα, Τρίκαλα
Ανάρτηση της παρούσης θα γίνει στον ιστότοπο του Προγράμματος Διαύγεια
(http://et.diavgeia.gov.gr)
και
του
σώματος
της
Διακήρυξης
στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(http://www.promitheus.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr) και στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.teiste.gr).
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