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ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ  
 

Ο Πρόεδροσ τησ Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΘ.Η. Α.Ε. Ο.Σ.Α. 
 
διακθρφςςει  Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό, μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ και αφορά τθν 

υπθρεςία με αντικείμενο προμικεια «ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ» τθσ υπ’ αρικ. 

1694/2021 μελζτθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 120.000,00 

πλζον Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα πραγματοποιθκοφν 

ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 171θ Απόφαςθ «Ζγκριςη μελζτησ, ζγκριςη δαπάνησ, διάθεςη 

πίςτωςησ καθώσ και ζγκριςη των όρων διακήρυξησ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για την 

εκτζλεςη τησ υπηρεςίασ με τίτλο: «Παροχή υπηρεςιών προςωπικοφ» (ΑΔΑ: 

6Μ6ΝΟΛΡΤ-9ΙΩ).Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 

Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ςυςτιματοσ. Σα ζγγραφα του 

διαγωνιςμοφ κα αναρτθκοφν ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr   του 

ΕΗΔΗ (Α/Α Διαγωνιςμοφ 141562) μζςω τθσ οποίασ κα γίνεται υποχρεωτικά θ 

θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων και θ παραλαβι τθσ διακιρυξθσ και των 

τευχϊν του διαγωνιςμοφ κακϊσ και θ υποβολι προςφοράσ από τον κάκε ςυμμετζχοντα 

οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του 

Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» και τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) 

Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Επίςθσ, όλα τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκοφν 

ςυμπλθρωματικά και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΣΑ                       

url: www.maxiadhz.gr  
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Οι θμερομθνίεσ ζχουν ωσ εξισ: 
 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ 
ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΘ 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 
ΣΟ Ε..Θ.ΔΘ.. 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΘ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ

 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

www.promitheus.
gov.gr  

29-10-2021 

τισ 10:00 

29-10-2021 

τισ 10:00 

15-11-2021 

τισ 15:00 

19-11-2021 

τισ  10:00 

 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ 

δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο φςτθμα.  

 

 τον διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείσ εγγεγραμμζνοι ςτο 
θλεκτρονικό ςφςτθμα ΕΗΔΗ που διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, κατζχουν τα 
προςόντα και υποβάλλουν όλα τα απαιτοφμενα νόμιμα δικαιολογθτικά ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ διακιρυξθσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςοςτό 2% χωρίσ ΦΠΑ, 
όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παρ. 2.2.2  των όρων διακιρυξθσ. 

 Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
για διάςτθμα 12 μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, το φψοσ τθσ 
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ 
οικείασ μελζτθσ, χωρίσ Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 Προδικαςτικι προςφυγι μπορεί να υποβλθκεί κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ. 

 

      

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

ΑΓΘ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 
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