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GR- Αζήλα: Πξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ ζε επξώ, γηα ην έξγν κε ηίηιν «Παξνρή 

ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ηνπ θηεξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην Κέληξν Ηκέξαο» ζην πιαίζην ηεο 
πξάμεο: «Αλάπηπμε Κέληξνπ Ηκέξαο εθδηδόκελσλ αηόκσλ θαη αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εππαζείο νκάδεο – Open Doors» 
 

1. Αλαζέηνπζα αξρή  

Θέληξν Διέγρνπ & Πξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Π.ΛΟ.) 
Αξκφδηνο : θ. Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο 
Σαρ. δ/λζε : Αγξάθσλ 3-5, 151 23 ΚΑΡΟΤΗ  
Σειέθ.:  210-52 12 890, Φαμ : 210-52 12 831, E-mail :euprograms@keelpno.gr. 

2. Καηεγνξία θαη Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ 

Αληηθείκελν ηνπ ππφ δηαθήξπμε κε ηελ παξνχζα έξγνπ, είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ηνπ θηεξίνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην Θέληξν Ζκέξαο (Θ.Ζ.) ηνπ 
ΘΔ.ΔΙ.Π.ΛΟ., ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Αλάπηπμε Θέληξνπ Ζκέξαο εθδηδφκελσλ αηφκσλ 
θαη αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο – Open Doors» ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ΔΠΑ 2007-2013. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 48.000,00 Δπξψ,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ 39.024,39 Δπξψ. 

3. Τόπνο Παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ 

Ζ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
φπσο αλαθέξεηαη ζην Κέξνο Β ηεο δηαθήξπμεο. 

4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα θξάηε – κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ.) ή είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο 

γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα θξάηε – κέιε 

πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθνζκίνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Λ. 2513/97 (ΦΔΘ 

Α΄139), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ .Γ.. – ή είλαη εγθαηεζηεκέλνη 

ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί 

κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη 

ππνγξάςεη ηε .Γ.. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ 

Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο 

ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ, θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ 

απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ζηελ πινπνίεζε έξγσλ αληίζηνηρσλ κε ην 
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πξνθεξπζζφκελν. Σα λνκηθά πξφζσπα ζα θιεζνχλ λα δειψζνπλ ηα νλφκαηα θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ ζηειερψλ ηνπο πνπ ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

5. Γηαρσξηζκόο ηνπ έξγνπ ζε ηκήκαηα 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ έξγνπ.  

6. Απαγόξεπζε ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. 

7. Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο ησλ 
ππεξεζηώλ 

Όπσο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο. 

8. Δπσλπκία θαη δηεύζπλζε ηεο ππεξεζίαο από ηελ νπνία δηαηίζεληαη ηα έγγξαθα 
ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο απφ ηα 
γξαθεία ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Λνζεκάησλ, Αγξάθσλ 3-5 – Σ.Θ. 15123, 
Καξνχζη, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 12:00-14:00.  Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.keelpno.gr θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Σνκέα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 
(ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-pronoia.gr). πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή 
δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα δεηεζνχλ  
έσο ηελ 27/8/2013. 

Ζ δηαθήξπμε δηαηίζεηαη  δσξεάλ. 

9. Τόπνο, ρξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη ζηελ έδξα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Π.ΛΟ. Αγξάθσλ 3-
5, ΣΘ 15123 Καξνχζη, ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ιήγεη ηελ 03/09/2013, εκέξα Σξίηε θαη  ψξα 
12:00. 

10. Ηκεξνκελία, ώξα θαη ηόπνο ηεο απνζθξάγηζεο 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Π.ΛΟ. ζην 
Καξνχζη, δειαδή ηελ 04/09/2013, εκέξα Σεηάξηε θαη  ψξα 12:00 

 Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη νη δηαγσληδφκελνη ή 
νη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο. 

11. Απαηηνύκελεο εγγπήζεηο 

Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε 
πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην 
πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (ΔΤΡΩ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 
αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ηνπ έξγνπ. Ινηπέο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο απφ 
ηνλ αλάδνρν ηνπ ππνέξγνπ (εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θιπ) 
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

12. Βαζηθνί ηξόπνη ρξεκαηνδόηεζεο θαη πιεξσκώλ 

Οη πιεξσκέο πξνο ηνλ αλάδνρν ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά αλαθεξφκελα ζηε 
δηαθήξπμε. 
 

http://www.keelpno.gr/
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13. Ννκηθή κνξθή Αλαδόρνπ 

Ο αλάδνρνο κπνξεί λα είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή 
Δλψζεηο / Θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκφο. 

Ζ Έλσζε / Θνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην έξγν, 
είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ 
απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

14. Καη' ειάρηζηνλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη δηαηππώζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ θάζε ππνςεθίνπ, πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ αμηνιόγεζε 

Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα 
ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα ηεθκεξηψλνπλ φηη πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έηζη φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμή ηνπ. 

15. Πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν θάζε ππνςήθηνο δεζκεύεηαη από ηελ πξνζθνξά 
ηνπ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα δηαθφζηεο 
ζαξάληα (240) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
ηνπο.  

16. Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ θαη αλάζεζεο 

Θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςεο πξνζθνξά. Ζ 
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο  αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηε Γηαθήξπμε.  

17. Ηκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο 

Ζ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Π.ΛΟ. 
(ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.keelpno.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
Σνκέα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-
pronoia.gr) ζηηο 02/08/2013. 

 
 
 

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ ΘΔ.ΔΙ.Π.ΛΟ. 
 
 

 
ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Σ. ΘΡΔΚΑΣΗΛΟΤ 

http://www.keelpno.gr/

