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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση του 
πλεονάσματος τροφίμων των κοινωνικών παρόχων και των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται 
και αναπτύσσουν δράσεις προς τις ομάδες – στόχο του έργου» (Υποέργο 3 που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του έργου «Διαχείριση πλεονάσματος τροφίμων & γευμάτων προς όφελος ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων» - Σχεδιασμός παρεμβάσεων για την αξιοποίηση του πλεονάσματος τροφίμων 
και την αναδιάθεσή τους σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες», MIS 372839) 

Πηγή Χρηματοδότησης: Το Έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. 
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 
πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» 

Κατηγορία Παρεμβάσεων: Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού  

Κατηγορία Πράξεων: Θεματικά προγράμματα και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη 
και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της χώρας, καθώς και ειδικών κατηγοριών 
πληθυσμού 

Αναθέτουσα Αρχή: Μ.Κ.Ο. ΚΛΙΜΑΚΑ 

Προϋπολογισμός: Εκατό χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (100.250,00 €) μη περιλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, ή εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (123.307,50 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% 

Τύπος Διαγωνισμού – Κριτήρια Ανάθεσης: Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 

Ισχύουσα νομοθεσία: Ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, καθώς και οι λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη 

Ημερομηνία, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού: Ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού ορίζεται η 10/12/2012, ημέρα Δευτέρα, ώρα 14.00π.μ. και τόπος η έδρα της ΜΚΟ 
ΚΛΙΜΑΚΑ, Ευμολπιδών 30-32, Κεραμεικός.  

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, 
εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το φυσικό αντικείμενο του έργου και πληρούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της Δ/ξης : α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) 
Συνεταιρισμοί, δ) Κοινοπραξίες. Οι ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων και οι κοινοπραξίες 
δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η 
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επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η 
σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής 
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καταθέτουν μαζί με την προσφορά τους στον 
Φάκελο των Δικαιολογητικών, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, ίση με το 5% της 
συνολικής αξίας έργου, σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007 (άρθρο 25 ΠΔ 118/2007)   

Παραλαβή Διακήρυξης: Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από την έδρα της ΜΚΟ 
ΚΛΙΜΑΚΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12.00μ.μ. - 14.00μ.μ., στην αναφερόμενη πιο 
πάνω διεύθυνση. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες 
κείμενο της Δ/ξης (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, 

στην ιστοσελίδα της ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ www.klimaka.gr). 

Προθεσμία και τόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το 
αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 7/12/2012, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ.μ. στην έδρα της ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ, Ευμολπιδών 30-32, 
Κεραμεικός. Η ημερομηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το γενικό 

πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ 
οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Αναθέτουσα μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους επί 
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες προσμετρούμενες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής: «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσης (γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού).Κατά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, 
εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.  

Τρόπος Πληρωμής: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Α΄ Μέρος της 
παρούσης (ειδικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού). 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στον Τύπο: 19-10-2012  

Έξοδα δημοσίευσης: Τα έξοδα δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού στον Ελληνικό Τύπο 
βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω 
Μέρη που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α΄  

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α΄, Β΄& Γ΄ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

Κ. ΚΑΤΣΑΔΩΡΟΣ  
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