
Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 04/2014

Παροχή     υπηρεσιών     Διαμονής,     Διατροφής,     Λουτροθεραπείας   –   Αεροθεραπείας   
στα     Κέντρα     Λουτροθεραπείας     Αναπήρων     Πολέμου     (ΚΛΑΠ),     δικαιούχων     της   

ΔΕΠΑΘΑ,     Έτους     2014»  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ

17-06-2014 Τρίτη 10:00 Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 1 Ρουφ
Στρατόπεδο ‘’ΓΑΖΗ’’ ΤΚ 17778

Προϋπολογισθείσα     δαπάνη     συμπεριλαμβανομένου     ΦΠΑ  :   340.000,00 Ευρώ 

Συνοπτικά     στοιχεία  :

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ 



Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης 
Αντικείμενο Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας – 

Αεροθεραπείας ΚΛΑΠ, Δικαιούχων της ΔΕΠΑΘΑ, Έτους 2014
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός Διαγωνισμός σε ευρώ (€)
Κριτήριο Αξιολόγησης Χαμηλότερη τιμή 
Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισµός

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: Tριακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ 
(340.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Αναλυτικά:

ΕΤΟΣ 2014

Κ.Λ.Α.Π. Κ.Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΑ 

Κ.Λ.Α.Π.

0813 1411

ΔΙΑΜΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 20.000,00 25.000,00 45.000,00

ΑΙΔΗΨΟΥ 50.000,00 59.000,00 109.000,00

ΙΚΑΡΙΑΣ 20.000,00 20.000,00 40.000,00

ΛΑΓΚΑΔΑ 32.000,00 38.000,00 70.000,00

ΜΕΘΑΝΑ 30.000,00 30.000,00 60.000,00

ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 4.000,00 4.000,00 8.000,00

ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ 4.000,00 4.000,00 8.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160.000,00 180.000,00 340.000,00

Αριθμός & ημερομηνία 
Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης

Φ.831.1/237/128673/Σ.575/14 Μαρ 14/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ. Π/Υ 
(ΑΔΑ:ΒΙΚΖ6-9ΜΥ)

Αριθμός καταχώρησης 
Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης στο βιβλίο 
εγκρίσεων & εντολών 
πληρωμής

α/α 192 

Διάρκεια  έργου: Από 25-06-2014 έως 22-09-2014  
Κρατήσεις επί των τιμών (προ 
ΦΠΑ):

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ Δημοσίου και τρίτων νόμιμες 
κρατήσεις ποσοστού 4,196%

Φόρος εισοδήματος 
(Άρθρο 24 Ν.2198/98):

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα 
με το άρθρο 24 του Ν. 2198/98

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών:

Δευτέρα,   16-06-2014    και ώρα 12:00

Ημερομηνία Διενέργειας:   Τρίτη,      17-06-2014    και ώρα 10:00
Τόπος χορήγησης διακήρυξης 
– πληροφοριών και κατάθεσης 
προσφορών – διενέργειας 
διαγωνισμού:

ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ
Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 1 Ρουφ 
Στρατόπεδο ‘’ΓΑΖΗ’’  ΤΚ 17778                                

Χρόνος χορήγησης διακήρυξης Εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 13:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δημοσίευσης σε Ελληνικές Εφημερίδες



16-05-2014

Έχοντας υπ’ όψη την απόφαση διενέργειας διαγωνισμού με στοιχεία Φ.800/43/ 
130626/Σ.992/14 Μαϊ 14/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΑΔΑ: ΒΙΦΣ6-Α2Η)
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, 
Λουτροθεραπείας - Αεροθεραπείας ΚΛΑΠ, δικαιούχων της ΔΕΠΑΘΑ, έτους 2014, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

2.  Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 16-
06-2014 και ημερομηνία αποσφράγισής τους  η Τρίτη, 17-06-2014.

3. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή 
(Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού), 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους και 
ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα ακόλουθα 
παραρτήματά της:

α. Α: Γενικοί Όροι.

β.     Β: Ειδικοί Όροι (Περιγραφή Αντικειμένου).

γ. Γ: Σχέδιο Σύμβασης.

4.  Δικαίωμα συµµετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α. Οι Έλληνες πολίτες.

β. Οι Αλλοδαποί.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

δ. Οι Συνεταιρισμοί.

ε. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του ΠΔ 118/07. 

5.     Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορά για 
μία, περισσότερες από μία ή όλες τις γεωγραφικές περιοχές που θα λειτουργήσουν τα 
ΚΛΑΠ.



6.  Το προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων 
εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών 
(276.422,76) χωρίς ΦΠΑ ή τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (340.000 €) με ΦΠΑ και 
η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της ΓΔΟΣΥ 
(ΕΦ.11-110/ΚΑΕ 0813 και ΚΑΕ 1411) οικονομικού έτους 2014.

7.  Τυχόν προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής 
προσφέροντος σε αυτόν, της νομιμότητας διενέργειάς του, έως και της κατακυρωτικής 
απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173 Α΄). Οι προσφυγές 
εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών του Διαγωνισμού, η οποία 
γνωμοδοτεί επ’  αυτών προς την αναθέτουσα Αρχή (ΓΔΟΣΥ), ώστε στη συνέχεια να 
εκδοθεί απόφαση αποδοχής ή απόρριψής τους (άρθρα 15 και 38 ΠΔ 118/07). 

8.  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ΠΔ 118/07, η 
αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, 
δύναται να κατακυρώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού:

                                   α.  Σε περισσότερους του ενός αναδόχους και ξεχωριστά για κάθε 
γεωγραφική περιοχή λόγω των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 5 της παρούσας. 

                                   β.   Για όλο τον αριθμό των χρονικών περιόδων (λουτρικές σειρές), που 
αναφέρονται στο  Παράρτημα «Β» ή για μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό.

9. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας μέχρι και 30/05/2014 
από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ [με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (Πέτρου Ράλλη 1 Ρουφ, 
Στρατόπεδο ‘’ΓΑΖΗ’’   ΤΚ 17778, τηλ. 210-3457306, fax. 210-3479972), e-mail: 
depatha1@otenet.gr]. Αιτήματα που κατατίθενται εκτός της προθεσμίας αυτής δεν 
εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής.

10. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα 
τα σχετικά αιτήματα που θα τεθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο έως 
06/06/2014.

11.   Περίληψη της διακήρυξης:

α. Θα δημοσιευθεί στον Εθνικό Τύπο ως εξής:

       (1) Σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες του εθνικού και 
τουλάχιστον σε μία (1) του τοπικού έντυπου τύπου, ανά γεωγραφική περιοχή.

  (2) Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Θα αναρτηθεί στα οικεία Επιμελητήρια και Συνδέσμους, σε εμφανές 
μέρος της Υπηρεσίας, στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και στην επίσημη 
ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ (www.mod.mil.gr).

http://www.mod.mil.gr/


12. Τα έξοδα των ανακοινώσεων βαρύνουν τους αναδόχους.

13. Για τις απαραίτητες αποφάσεις και την απαιτούμενη αλληλογραφία μέχρι 
την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθυντής 
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Υπχος (Ο) Γεώργιος Σκιαθίτης ΠΝ
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Προμηθειών

Υπτγος (Ο) Ζαχαρίας Πρασσάκης 
Διευθυντής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ


	Συνοπτικά στοιχεία:

