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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΤΚΣΙΟ

ςνοπηικόρ Γιαγωνιζμόρ για ηη Παποσή ςπηπεζιών ςμβοςλεςηικήρ Τποζηήπιξηρ ζηην
Τπηπεζία Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ & Αλληλεγγύηρ, Αθληηιζμού, Παιδείαρ ηος Γήμος Λαγκαδά
(ΤΚΠΑΑΠ) ζηο πλαίζιο ηος έπγος “HEALTH CARE CENTER” – “Improving quality and
accessibility of social health care services in cross-border regions” πος έσει ενηασθεί ζηο
Ππόγπαμμα Δςπωπαϊκήρ Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ “Δλλάδα-Βοςλγαπία” 2014 – 2020 ζςνολικού
πποϋπολογιζμού 39,150,00€ με ηο Φ.Π.Α. , με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην πλέον σσμυέροσσα

από οικονομική άπουη προσυορά
βάσει βέλτιστης στέσης ποιότητας – τιμής.
CPV. 73220000-0, 79415200-8.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Τ.Κ.Π.Α.Α.Π. ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΑΓΚΑΓΑ
ΠΡΟΚΤΡΗΔΙ
ηη με ζςνοπηικό διαγωνιζμό επιλογή αναδόσος για ηη διενέπγεια ηηρ «Παποσήρ ςπηπεζιών
ςμβοςλεςηικήρ Τποζηήπιξηρ ζηην Τπηπεζία Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ & Αλληλεγγύηρ,
Αθληηιζμού, Παιδείαρ ηος Γήμος Λαγκαδά (ΤΚΠΑΑΠ) ζηο πλαίζιο ηος έπγος “HEALTH CARE
CENTER” – “Improving quality and accessibility of social health care services in cross-border
regions” πος έσει ενηασθεί ζηο Ππόγπαμμα Δςπωπαϊκήρ Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ “ΔλλάδαΒοςλγαπία” 2014 – 2020» με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ.
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2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Για ηην ανάκηηζη ηων ηεςσών οι ενδιαθεπόμενοι θα έσοςν πλήπη και
δωπεάν ππόζβαζη ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος www.ykpaaplagada.gr. Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν
ο
ακόμα, να λάβοςν γνώζη ηων εγγπάθων ηηρ ζύμβαζηρ ζηο 4 όποθο ηηρ ΥΚΠΑΑΠ ηος Γήμος Λαγκαδά
, καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ. Μποπούν επίζηρ να λάβοςν ανηίγπαθα αςηών με δαπάνερ και
θπονηίδα ηοςρ.
3.σνοπηική Περιγραθή θσζικού και οικονομικού ανηικειμένοσ ηης ζύμβαζης
Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε Παποσή ςπηπεζιών Σςμβοςλεςηικήρ Υποζηήπιξηρ ζηην Υπηπεζία
Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ & Αλληλεγγύηρ, Αθληηιζμού, Παιδείαρ ηος Γήμος Λαγκαδά (ΥΚΠΑΑΠ) ζηο
πλαίζιο ηος έπγος “HEALTH CARE CENTER” – “Improving quality and accessibility of social health care
services in cross-border regions” πος έσει ενηασθεί ζηο Ππόγπαμμα Δςπωπαϊκήρ Δδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ
“Δλλάδα-Βοςλγαπία” 2014 – 2020».
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγωληζκό ζα έρνπλ δηθαίωκα λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά ,
θαιύπηνληαο όκωο αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο.
Πξνζθνξά πνπ δελ ζα θαιύπηεη ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο όπωο πεξηγξάθεηαη ζηνλ
ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό θα αποκλείεηαι ως απαράδεκηη.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο δίδεηαη ζην
ππ΄ αξηζκό 15/2018 ηεύρνο ηνπ δηαγωληζκνύ.
4. Δναλλακηικές προζθορές και Ανηιπροζθορές
Σηνλ δηαγωληζκό δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο θαη ζε
πεξίπηωζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη, ωο απαξάδεθηεο.
5. Παραλαβή προζθορών
Ο δηαγωληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζην θηήξην ηεο Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. ηνπ Δήκνπ Λαγθαδά ζην 4Ο
όξνθν , ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 όπωο ηζρύεη, ηελ 04-12-2018 εκέξα
Τξίηε. Η ώξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ είλαη 10:00 π.κ. θαη ε ώξα ιήμεο 10:30 π.κ.
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελώπηνλ
ηεο Επηηξνπήο δηαγωληζκνύ.
6. Υρόνος ιζτύος προζθορών
Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα δηάζηεκα
ηξηώλ (03) κελώλ από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ.
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν από ηνλ αλωηέξω πξνβιεπόκελν
απνξξίπηεηαη.
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