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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1948/2014 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προκηρύσσει ανοιχτό 

διαγωνισμό για την ανάδειξη ανάδοχου ή αναδόχων με κριτήριο αξιολόγησης – 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά  

για την προμήθεια υπηρεσιών / υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας 

ευαισθητοποίησης και παροχή υπηρεσιών ταξιδίων, μετακινήσεων και διαμονής στα 

πλαίσια υλοποίησης της πράξης 2012ΣΕ09180045 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ»  με κωδικό 

ΟΠΣ πράξης 372074 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 

Δυναμικού» 2007-2013 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, 

επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης, διοργάνωση ημερίδων καθώς επίσης και η παροχή 

υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) η 

οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

Τμήμα Α: Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση ημερίδων  

Τμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – 

ευαισθητοποίησης.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των 

εβδομήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε ευρώ (78.415,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

Ο επιμερισμός του προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης είναι ως εξής: 

Τμήμα Α: Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση ημερίδων  

Συνολικός Τμηματικός προϋπολογισμός: 36.408,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 31.440,00  ΦΠΑ: 4.968,00)   

Τμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – 

ευαισθητοποίησης.  

Συνολικός Τμηματικός προϋπολογισμός: 42.007,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(Προϋπολογισμός χωρίς: 38.780,00   ΦΠΑ:3.227,00) 

 

Γενικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από 

την  Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας 

του Παιδιού υπεύθυνη για την υλοποίηση της πράξης. Τηλ: 2107701557 

FAX:2107799245 ή στο email: inchildh@otenet.gr 

Οι προσφορές σας να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

08:00 – 14:00 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών από 20/06/2014 μέχρι και 21/07/2014 

ώρα 14:00 (30 ημέρες) 

Αποσφράγιση προσφορών: 23/07/2014 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου 
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Υγείας του Παιδιού Μεσογείων 38-40 2ος όροφος Αθήνα, ΤΚ 11526 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Ι.Υ.Π. http://www.ich.gr/el/ 

(ανακοινώσεις/νέα) στην 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 σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) 

και σε δύο πανελλήνιες ημερήσιες εφημερίδες. 

 

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 

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνη 

 

……………………. 

Ιωάννα Αντωνιάδου Κουμάτου 
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