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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου διακηρύττει ότι, ο ∆ήµος θα προβεί σε πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισµό
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (ήτοι την συµφερότερη
από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 και την υπ’ αρ.
254/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης όρων της διακήρυξης για την
∆ηµοπράτηση του Υποέργου – 8 «Αξιολόγηση της Πράξης» της Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης,
προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων
των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για
χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-2013, µε κωδικό αριθµό ΜIS 371406.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 26.629,00 € συπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 23% και πάσης φύσεως κρατήσεις και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6142.009 του προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους 2013.
Το υποέργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» - άξονας προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της µεταρρύθµισης
στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της
∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου».
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 10η Ιουνίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 έως 12.00 π.µ στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος (3ος όροφος), Τ.Κ. 17562, ενώπιον της
αρµόδιας επιτροπής διενέργειας των διαγωνισµών.
Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής ποσού Χιλίων ογδόντα δύο ευρώ και
σαράντα οκτώ λεπτά (1.082,48 €) που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης
χωρίς ΦΠΑ.
Οι επιθυµούντες να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη βάσει της υπ’ αρ. 254/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, το αργότερο µέχρι τις 10/06/2013 και ώρα 12.00.
Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: http://www.palaiofaliro.gr, στο Πρόγραµµα
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ»: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro και θα αναρτηθεί µε ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας
Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην
επίσηµη ιστοσελίδα της: www.ygeia-pronoia.gr.
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