
 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
(ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ) 

 
Πξνθήξπμε ππ' αξηζ. 04/2014 

 
     ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ 

 
«Παξνρή ππεξεζηψλ Γηακνλήο, Γηαηξνθήο, Λνπηξνζεξαπείαο - 

Αεξνζεξαπείαο ζηα Κέληξα Λνπηξνζεξαπείαο Αλαπήξσλ Πνιέκνπ (ΚΛΑΠ) 
Έηνπο 2014» 

1. Δπσλπκία, δηεύζπλζε, αξηζκόο ηειεθώλνπ θαη 
ηειενκνηνηππίαο, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 
ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ, Μεζνγείσλ 227-231, Αζήλα, Σ.Κ. 15451, ηει. 210 7466212 , 
θαμ: 210 7474235 , email: prom@mil.gr. 

2.   Δπηιεγείο ηξόπνο ζύλαςεο ζύκβαζεο: Αλνηθηή Γηαδηθαζία. 

3.   Σύπνο ηεο ζύκβαζεο: Παξνρήο ππεξεζηψλ. 

4. Σόπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ: ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟ – 
ΑΗΓΖΦΟ – ΗΚΑΡΗΑ – ΛΑΓΚΑΓΑ – ΜΔΘΑΝΑ – ΚΑΒΑΗΛΑ – ΑΜΑΡΑΝΣΟ. 

5.   Γεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

α.  Kαηεγνξία ππ’ αξηζ. 17 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΒ ηνπ ΠΓ 
60/07 κε αληηθείκελν ηε κίζζσζε επηπισκέλσλ δίθιηλσλ ή κνλφθιηλσλ 
δσκαηίσλ χπλνπ απνθιεηζηηθήο ρξήζεσο δηθαηνχρσλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 
Άκπλαο κε WC εληφο ησλ δσκαηίσλ θαη ηελ παξνρή πιήξνπο δηαηξνθήο 
ζηνπο ινπφκελνπο, θαζψο θαη ηακαηηθνχ ινπηξνχ εκεξεζίσο. Οη 
ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα κία, πεξηζζφηεξεο απφ 
κία ή φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ΚΛΑΠ. 

β. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
ηξηαθνζίσλ ζαξάληα ρηιηάδσλ Δπξψ (340.000 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  

γ. Ζ χκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. 

δ. ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα απηνηειψο ή ζε ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία πνπ ζα ζπζηαζεί 
ή έρεη ζπζηαζεί, εθφζνλ παξέρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπο ππεξεζίεο, εκπίπηνπζεο ζηηο Καηεγνξία 17 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΒ ηνπ 
ΠΓ 60/07. 

ε. Σα λνκηθά πξφζσπα είλαη ππνρξεσκέλα λα δειψζνπλ ηα 
νλφκαηα θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα είλαη 
ππεχζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 

6.    Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο: Απφ 25-06-2014 (έλαξμε παξνρήο 
ησλ ππεξεζηψλ) έσο 22-09-2014. 

7.     Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

8.  α. Ολνκαζία, δηεύζπλζε, αξηζκόο ηειεθώλνπ θαη 
ηειενκνηνηππίαο, θαζώο θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ππεξεζίαο από 
ηελ νπνία κπνξνύλ λα δεηνύληαη ε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ θαη ηα 
ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: Γηεχζπλζε Δθέδξσλ 
Πνιεκηζηψλ, Αγσληζηψλ, Θπκάησλ θαη Αλαπήξσλ Πνιέκνπ ΤΠΔΘΑ/ 
ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ ζην ηξαηφπεδν ‘’ΓΑΕΖ’’  Πέηξνπ Ράιιε 1 Ρνπθ Αζήλα – 
ΣΚ 17778, ηει: 210 3457306, θαμ: 210 3479972, email:depatha1@otenet.gr. 

ΑΔΑ: ΒΙΦΣ6-8ΗΛ



Πιεξνθνξίεο: Αλρεο (ΠΕ) Πεξδίνπ Μηραήι θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο 
08:00 έσο ζηηο 13:00.  

 β. Πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ απηώλ: Μέρξη 
δεθαηέζζεξηο (14) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθπλνήο 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

9.  α. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ παξαιαβή ησλ 
πξνζθνξώλ ή ελδεηθηηθώλ πξνζθνξώλ: 16-06-2014  εκέξα Γεπηέξα, ψξα 
12:00 π.κ.             

          β. Γηεύζπλζε, ζηελ νπνία πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη:  
Γηεχζπλζε Δθέδξσλ Πνιεκηζηψλ, Αγσληζηψλ, Θπκάησλ θαη Αλαπήξσλ 
Πνιέκνπ ΤΠΔΘΑ/ ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ ζην ηξαηφπεδν ‘’ΓΑΕΖ’’  Πέηξνπ Ράιιε 
1 Ρνπθ Αζήλα  ΣΚ 17778.    

          γ. Γιώζζα ή γιώζζεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 
ζπληάζζνληαη: Διιεληθή (EL). 

10.  α. Πξόζσπα ζηα νπνία επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη ζηελ 
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ: Νφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ ππνςεθίσλ 
πνπ έρνπλ πξνζθιεζεί πξνο ηνχην. 

   β.   Ηκεξνκελία, ώξα θαη ηόπνο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξώλ: Γηεχζπλζε Δθέδξσλ Πνιεκηζηψλ, Αγσληζηψλ, Θπκάησλ θαη 
Αλαπήξσλ Πνιέκνπ ΤΠΔΘΑ./ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ ζην ηξαηφπεδν ‘’ΓΑΕΖ’’  
Πέηξνπ Ράιιε 1 Ρνπθ Αζήλα  ΣΚ 17778, ηει. 210 3457306, 17-06-2014, 
εκέξα Σξίηε, ψξα 10:00. 

11. Απαηηνύκελεο εγγπήζεηο:  

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ίζε κε 5% επί ηνπ 
εθηηκψκελνπ θφζηνπο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ θαη φρη επί ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο, φηαλ ν πξνζθέξσλ ππνβάιιεη πξνζθνξά  γηα φιεο ηηο πεξηνρέο 
ή πνζνχ ίζε κε ην 5% επί ηεο ηνπ εθηηκψκελνπ θφζηνπο γηα θάζε πεξηνρή θαη 
φρη επί ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, φηαλ ν πξνζθέξσλ ππνβάιιεη 
πξνζθνξά γηα ηηο επηκέξνπο πεξηνρέο.  

β. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 10% ηνπ 
κέγηζηνπ ελ δπλάκεη ζπκβαηηθνχ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλά πεξηνρή, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

12.  Βαζηθνί όξνη ρξεκαηνδόηεζεο: Υξεκαηνδφηεζε ζε βάξνο 
ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Π/Τ ηεο ΓΓΟΤ ΔΦ 11-110 (ΚΑΔ 0813 θαη ΚΑΔ 1411) 
έηνπο 2014. 

13.   Ννκηθή κνξθή, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πεξηβιεζεί κηα 
θνηλνπξαμία νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ νπνία θαηαθπξώλεηαη ε 
ζύκβαζε: Αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν επζχλε έλαληη ηνπ ΤΠΔΘΑ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. χζηαζε θνηλνπξαμίαο.      

14.  Υξνληθό δηάζηεκα, θαηά ην νπνίν ν πξνζθέξσλ δεζκεύεηαη 
από ηελ πξνζθνξά ηνπ (αλνηθηέο δηαδηθαζίεο): Δθαηφλ είθνζη (120) 
εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ. 

15. Κξηηήξηα επηινγήο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ 
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ηνλ απνθιεηζκό 
ηνπο: Χο δηαηάμεηο ΠΓ 60/07 θαη φξνη ηεο δηαθήξπμεο. 

16. Κξηηήξην αλάζεζεο: Υακειφηεξε ηηκή. 

ΑΔΑ: ΒΙΦΣ6-8ΗΛ



  17. Δπσλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηηο 
δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο θαη, θαηά πεξίπησζε δηακεζνιάβεζεο. 
Γηεπθξηλίζεηο όζνλ αθνξά ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ πξνζθπγώλ ή, 
ελδερνκέλσο, επσλπκία, δηεύζπλζε, αξηζκόο ηειεθώλνπ θαη 
ηειενκνηνηππίαο θαζώο θαη ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ππεξεζίαο 
από ηελ νπνία κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη απηέο νη πιεξνθνξίεο: 
Γηεχζπλζε Δθέδξσλ Πνιεκηζηψλ, Αγσληζηψλ, Θπκάησλ θαη Αλαπήξσλ 
Πνιέκνπ ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ ζην ηξαηφπεδν ‘’ΓΑΕΖ’’  Πέηξνπ Ράιιε 1 
Ρνπθ Αζήλα - ΣΚ 17778, ηει: 210 3457306 Τπφςε: Αλρεο (ΠΕ) Πεξδίνπ 
Μηραήι. Οη πξνζεζκίεο πξνζθπγψλ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν. 3886/10 θαη 
δελ εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο δηακεζνιάβεζεο. 

18. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο βαξύλνπλ 
ηνπο αλαδόρνπο. 
  

Αζήλα, 14 Ματ 14 
    

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 

Τπνπινίαξρνο (Ο) Γεψξγηνο θηαζίηεο ΠΝ 
ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ/Σκ. Πξνκεζεηψλ 

Τπνζηξάηεγνο (Ο) Εαραξίαο Πξαζζάθεο 
Γηεπζπληήο ΓΓΟΤ/ΓΟΗ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΦΣ6-8ΗΛ


