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GR- Αθήνα: Πποκήπςξη Ανοικηού Σακηικού Γιαγυνιζμού 
με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον σαμηλόηεπη πποζθοπά, για ηην «ίηιζη 

Ωθελοςμένυν ηος Κένηπος Ημέπαρ (Κ.Η.) ηος ΚΔΔΛΠΝΟ» ζηο πλαίζιο ηηρ 
Ππάξηρ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΩΝ 

ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS»  
 
 

1. Αναθέηοςζα απσή  

Θέληξν Διέγρνπ & Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) 
Αξκφδηνο: θνο Εαθπλζηλφο Ρειέκαρνο   
Ραρ. δ/λζε: Αγξάθσλ 3-5, 151 23 ΚΑΟΝΠΗ  
Ρειέθ.:  210-52 12 890, Φαμ : 210-52 12 831, E-mail: euprograms@keelpno.gr 

 

2. Καηηγοπία και Πεπιγπαθή Τπηπεζιών 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε παξνρή εκεξήζηαο ζίηηζεο ζηνπο σθεινχκελνπο 
ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο (Θ.Ζ.) ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., (ήηνη, ζε 50 άηνκα) γηα πέληε (5) εκέξεο 
αλά εβδνκάδα θαη είθνζη (20) εκέξεο αλά κήλα. Ρν ελ ιφγσ έξγν πινπνηείηαη ζην 
πιαίζην ηεο Ξξάμεο «ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΔΛΡΟΝ ΖΚΔΟΑΠ ΔΘΓΗΓΝΚΔΛΩΛ ΑΡΝΚΩΛ ΘΑΗ 
ΑΡΝΚΩΛ ΞΝ ΑΛΖΘΝΛ ΠΔ ΔΞΑΘΔΗΠ ΝΚΑΓΔΠ – OPEN DOORS», ηνπ ΔΞ «Αλάπηπμε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ΔΠΞΑ 2007-2013.  
 
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 96.000 Δπξψ,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. Ξξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ 78.048,78  Δπξψ. 

 

3. Σόπορ Παποσήρ ηυν ςπηπεζιών 

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

4. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 
ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην 
λφκν 2513/1997 ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 
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5. Γιασυπιζμόρ ηος έπγος ζε ημήμαηα 

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

 

6. Απαγόπεςζη εναλλακηικών πποζθοπών 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. 
 

7. Γιάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ ή πποθεζμία ολοκλήπυζηρ ηηρ παποσήρ ηυν 
ςπηπεζιών 

Όπσο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

8. Δπυνςμία και διεύθςνζη ηηρ ςπηπεζίαρ από ηην οποία διαηίθενηαι ηα έγγπαθα 
ζηοισεία ηος διαγυνιζμού 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Ξξνθήξπμεο απφ ηα 
γξαθεία ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ, Αγξάθσλ 3-5 – Ρ.Θ. 15123, 
Καξνχζη, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 12:00-14:00.  Ξξνο 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 πεξεζίαο Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 
(ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-pronoia.gr). Ππκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή 
δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα δεηεζνχλ 
έσο ηελ 09/09/2013. 

 

9. Σόπορ, σπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη ζηελ έδξα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. Αγξάθσλ 3-
5, ΡΘ 15123 Καξνχζη, ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ιήγεη ηελ 16/09/2013 εκέξα Ρξίηε θαη  ψξα 
12:00. 

  

10. Ημεπομηνία, ώπα και ηόπορ ηηρ αποζθπάγιζηρ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζην 
Καξνχζη, ηελ 17/09/2013 εκέξα Ρξίηε θαη  ψξα 12:00   

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

 

11. Απαιηούμενερ εγγςήζειρ 

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

http://www.keelpno.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/


Σελίδα 3/3 

 

12. Βαζικοί ηπόποι σπημαηοδόηηζηρ και πληπυμών 

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

13. Νομική μοπθή Αναδόσος 

Ν αλάδνρνο κπνξεί λα είλαη Φπζηθφ 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' ελάσιζηον πληποθοπιακά ζηοισεία και διαηςπώζειρ ζσεηικά με ηην 
καηάζηαζη ηος κάθε ςποτηθίος, πος θα απαιηηθούν για ηην αξιολόγηζη 

Νη Ξξνζθέξνληεο 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. Πεπίοδορ καηά ηην οποία ο κάθε ςποτήθιορ δεζμεύεηαι από ηην πποζθοπά 
ηος 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα εθαηφλ 
είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
ηνπο.  

 

16. Κπιηήπια αξιολόγηζηρ πποζθοπών και ανάθεζηρ 

Θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ρακειφηεξε ηηκή. Ρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο  
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε Γηαθήξπμε.  

 

17. Ημεπομηνία αποζηολήρ ηηρ πποκήπςξηρ 

Ζ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 
(ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.keelpno.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο 
Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-
pronoia.gr) ζηε 01/08/2013. 

 

Ζ  ΞΟΝΔΓΟΝΠ  ΡΝ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

 
 

    ΘΑΘΖΓΖΡΟΗΑ Ρ. ΘΟΔΚΑΠΡΗΛΝ 

http://www.keelpno.gr/

