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GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Τακτικού ∆ιαγωνισµού 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την 

υλοποίηση του Υποέργου 2 µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, ∆ιαµονής και Σίτισης 
της Οµάδας Υλοποίησης των Εκστρατειών» στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ»  

 
1. Αναθέτουσα αρχή  

ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" 
Αρµόδια: κα Κατερίνα Αθανασίου  
Ταχ. δ/νση: Μεσογείων 24, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα 
Τηλέφ.:  210 7726814, Φαξ : 210 7799646, E-mail: fkp@otenet.gr 

2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η παροχή υπηρεσιών µετακίνησης (από και προς τους προορισµούς 
των εκστρατειών, καθώς και στις περιοχές που θα γίνουν οι εκστρατείες), διαµονής και σίτισης της 
25µελούς Οµάδας υλοποίησης των εκστρατειών της Ανοικτής Αγκαλιάς. Το εν λόγω έργο υλοποιείται 
στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.850,00 Ευρώ,  
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ 163.292,68 Ευρώ. 

Κωδικός CPV: 63516000-9 

3. Τόπος Παροχής των υπηρεσιών 

Η παράδοση των παραδοτέων του έργου στην αναθέτουσα αρχή θα πραγµατοποιηθεί όπως αναφέρεται 
στο Μέρος Β της διακήρυξης. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής  

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στο 
αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 
κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της 
παρούσας. 

Τα νοµικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των 
στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύµβασης. 

5. ∆ιαχωρισµός του έργου σε τµήµατα 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου. ∆ε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του έργου.  

6. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. 

7. ∆ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών 

Όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της ∆ιακήρυξης. 

8. Επωνυµία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του 
διαγωνισµού 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της Προκήρυξης από τα γραφεία της Ανοιχτής 
Αγκαλιάς, Μεσογείων 24 – Τ.Κ. 11527 Αθήνα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10:00-15:00. 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της διακήρυξης του διαγωνισµού 
µπορούν να ζητηθούν έως την 20/03/2014. 
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9. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην έδρα της Ανοικτής Αγκαλιάς, Μεσογείων 24, ΤΚ 
11527 Αθήνα, στην Ελληνική γλώσσα.  

Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει την 31/03/2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00. 

 Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στην έδρα της Ανοικτής Αγκαλιάς στην Αθήνα, 
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους, δηλαδή την 31/03/2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
12:00.   

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόµενοι ή οι νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. 

10. Απαιτούµενες εγγυήσεις 

Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει σε € (ΕΥΡΩ) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.) του έργου. Λοιπές απαιτούµενες εγγυήσεις από τον ανάδοχο του υποέργου (εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κλπ) αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού. 

11. Βασικοί τρόποι χρηµατοδότησης και πληρωµών 

Οι πληρωµές προς τον ανάδοχο θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχετικά αναφερόµενα στη διακήρυξη. 

12. Νοµική µορφή Αναδόχου 

Ο ανάδοχος µπορεί να είναι Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ενώσεις / 
Κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµός. Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη 
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το έργο, 
είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι 
αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

13. Κατ' ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά µε την κατάσταση του 
κάθε υποψηφίου, που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού και τα στοιχεία µε τα οποία θα 
τεκµηριώνουν ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, έτσι όπως αυτές 
καθορίζονται στη διακήρυξή του. 

14. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσµεύεται από την προσφορά του 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.  

15. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά στη ∆ιακήρυξη. 

16. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης 

Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισµού αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Αγκαλιάς 
(ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.anoixtiagalia.gr/) και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας 
Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ygeia-pronoia.gr/) στις 
25/02/2014. 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣ 

ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΒΛΑΧΟΥ 


