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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

του Κέντρου Μέριμνασ και Αλληλεγγφησ  

Δήμου Κομοτηνήσ 

με κριτήριο την πλέον ςυμφέρουςα από οικονομικήσ απόψεωσ προςφορά βάςει 

βέλτιςτησ ςχέςησ ποιότητασ - τιμήσ 

1.ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Ν.Π.Δ.Δ .«Κέληξν Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο Δήκνπ 

Κνκνηελήο» 

 Δηεύζπλζε : Γξ. Μαξαζιή 1, Κνκνηελή , Τ.Κ.: 69133, Κσδηθόο NUTS: EL513. 

Υπεύζπλνο επηθνηλσλίαο: Μαξία Μεξέηε , ηει. Γξαθείσλ: 2531023175, θαμ : 

2531081983, 

 e-mail: pvsdkom@otenet.gr 

2. ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΩN:  ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ “Improving Healthcare Access through a 

Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring ”» ςτο πλαίςιο 

υλοποίηςησ του ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ υνεργαςίασ «INTERREG V-A 

Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». 

C.P.V.: 79400000-8 (Υπεξεζίεο παξνρήο γεληθώλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπκβνπιώλ θαη 

ζπκβνπιώλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο). 

3 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ – ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: Αλνηθηόο Ηιεθηξνληθόο Δηαγσληζκόο 

κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο απόςεσο πξνζθνξά 

βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο. 

ΑΔΑ: 69Λ2ΟΛΥΓ-ΝΚΔ





4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: Η δαπάλε έρεη πξνϋπνινγηζζεί ζε 22.580,65 € (ρσξίο ην 

Φ.Π.Α.24%).  

5.ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Η ηζρύο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο άξρεηαη από ηην 

ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ έωρ ηη λήξη ηος ππογπάμμαηορ.  

6.ΔΓΓΤΗΔΙ: Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από εγγύεζε 

ζπκκεηνρήο γηα πνζό πνπ ζα θαιύπηεη ην 2,00% επί ηνπ ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ εθηόο Φ.Π.Α., ήηνη ηων ηεηπακοζίων πενήνηα ένα εςπώ και 

εξήνηα ένα λεπηών (451,61€.) .  

7.ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Σηνλ δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί όζνη δύλαληαη λα 

εθηειέζνπλ ηελ εξγαζία ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

8.ΓΗΜΟΙΔΤΗ-ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ: Τν πιήξεο θείκελν ηεο 

δηαθήξπμεο δηαηίζεηαη από ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ ζηε 

δηεύζπλζε http://www.komotini.gr θαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ν.Π. www.kemeak.gr  

Η δαπάλε ησλ δεκνζηεύζεσλ ζηνλ Ειιεληθό Τύπν βαξύλεη ηνλ αλάδνρν ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 3548/07, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 

3801/09, πνπ παξόηη έρνπλ θαηαξγεζεί ζύκθσλα κε ηελ πεξ. (35) ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 377, παξακέλνπλ ζε ηζρύ κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ 

Ν. 4412/2016, όπνπ σο ρξόλνο έλαξμεο ηζρύνο ε 1ε Ιαλνπαξίνπ 2021. Επηπιένλ έρεη 

ηζρύ ε αξηζ. 204/2010 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 3801/2009 αθνξά ην ζύλνιν ησλ 

πξνβιεπόκελσλ ππνρξεσηηθώλ δεκνζηεύζεσλ δηαγσληζκώλ ΟΤΑ Α΄ βαζκνύ θαη όρη 

κόλν ζηηο δεκνζηεύζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ην Ν. 3548/2007. 

9. ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Η εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ νξίδεηαη ε 

09/12/2019 ε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζθνξώλ ε 09/12/2019 θαη ώξα 08:00 

π.κ.. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 24/12/2019 θαη 

ώξα 15:00 κ.κ. Η εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 02/01/2020 

ώξα 11:00 π.κ. 

10. Ο Α/Α ηος διαγωνιζμού ζηην βάζη ηος Δ..Η.ΓΗ. είναι ο 82096. 

 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΩΣΗΡΑΚΟΠΟΤΛΟ 

  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.komotini.gr/
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