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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 
 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (εφεξής: Ι.Υ.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη ανάδοχου με κριτήριο 

αξιολόγησης – κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 

προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιών για την κατασκευή, ανάρτηση και τεχνική 

υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής e – ΕΣΑ ΚαΠα-Π στο πλαίσιο της Πράξης 

«Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση 

Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών» με κωδικό ΟΠΣ πράξης 

372071 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-

2013 

Στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών της 

παρούσας παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των 

εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%  

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να  καταθέσουν την προσφορά τους από 01/08/2014 μέχρι 

και 17/09/2014 ώρα 14:00  

 

Αποσφράγιση προσφορών: 22/09/2014 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του 

Παιδιού: Φωκίδος 7,  Αθήνα, ΤΚ 11526, 4ος όροφος 

 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Ι.Υ.Π. http://www.ich.gr/el/ 
(ανακοινώσεις/νέα), στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Ι.Υ.Π.  http://www.ich-mhsw.gr/  στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
http://www.esa-kapa-p.gr/ στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα  της Ειδικής Υπηρεσίας 
Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.)  
http://www.ygeia-pronoia.gr/ 

 

Περίληψη αυτής δημοσιοποιείται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του 

Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και σε δύο πανελλήνιες ημερήσιες 

οικονομικές εφημερίδες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. 
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Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: 

οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι δυνάμει της Νομοθεσίας του κράτους 

μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν την 

συγκεκριμένη παροχή και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997, που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής. 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 
……………………. 

Νικολαΐδης Γεώργιος 
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