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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩ ΟΡΙΩΝ)  

Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια και στους χώρους που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 2022 και μέχρι 31-03-2023        

(ΕΣΗΔΗΣ Αρ. Συστήματος: 158142) 
 

Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ)-ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση- με κύρια 
δραστηριότητά την παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών.  
Περιγραφή Αντικειμένου: Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια και στους χώρους που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2022 και μέχρι 31-03-2023 .      
CPV: 90910000-9   
Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα μία χιλιάδων διακοσίων 
πενήντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (71.256,69€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ογδόντα οκτώ χιλιάδων και 
τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (88.358,29€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Προσφορές υποβάλλονται μόνο μέσω ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικά (Συστημικός  Αριθμός 158142).   
Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα : 29/03/2022 και ώρα 09:00 π.μ. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα : 13/04/2022 και ώρα 09.00 π.μ. 
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης: Τετάρτη 13/04/2022  και ώρα 11.00 π.μ. στη Δ/νση Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών της Α.Δ.Κ.  
Τμήματα: Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) Τμήματα όσοι και οι 
νομοί της Κρήτης.  
Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής . 
Τόπος παροχής υπηρεσιών καθαριότητας: στις οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.  
Χρόνος παροχής υπηρεσίας : Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/03/2023.  
Για την υποβολή προσφοράς: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 1% της εκτιμώμενής αξίας σύμβασης 
του Τμήματος που δίνεται η προσφορά εκτός ΦΠΑ.  
Ισχύς Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα τέσσερις (4) μήνες 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα μας 
(www.apdkritis.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ. 

   Η Συντονίστρια 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
 
 
 
 
              Δρ. Μαρία Κοζυράκη 

ΑΔΑ: ΨΚΤΞΟΡ1Θ-ΚΩΜ
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