
 
 

 

Περίληψη Προκήρυξης Τεύχους Δημοπράτησης 2016/GR04/PNDAP/084 Διεθνούς 
Διαγωνισμού των Γιατρών του Κόσμου – Βελγική Αντιπροσωπεία, για την 

«Προμήθεια Οχημάτων-Ιατρικών Κινητών Μονάδων» 
 
 
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση 
του έργου με τίτλο «Free and quality healthcare for migrants and refugees in the migration process in 
Greece», του Προγράμματος ECHO/-EU/BUD/2016/01006, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου 
– Βελγική Αντιπροσωπεία. 
 
Αναθέτουσα αρχή είναι οι Γιατροί του Κόσμου –Βελγική Αντιπροσωπεία. Ο διαγωνισμός, οι διατάξεις του 
οποίου υπάγονται στο βελγικό δίκαιο, αφορά την παράδοση τριών καινούργιων οχημάτων, τύπου 3Τ, 
κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν ως κινητές ιατρικές μονάδες. Κριτήρια αξιολόγησης θα αποτελέσουν η 
τιμή(60%), η χρονική διάρκεια μέχρι την παράδοση (30%) καθώς και η εγγύηση (10%) .  
 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας είναι έως 3 μήνες από την επόμενη μέρα της κοινοποίησης 
της ανάθεσης του διαγωνισμού. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτήσεων-διευκρινίσεων πάνω στο διαγωνισμό είναι η 21/07/2016, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30/07/2016, ημέρα 
Σάββατο και ώρα 00:00μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 01/8/2016, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 π.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης τεχνικών προσφορών ορίζεται η 02/08/2016, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ.. Τέλος ημερομηνία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ορίζεται η 02/08/2016 και 
ώρα 15.00 π.μ. Ο τόπος του διαγωνισμού είναι τα Γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Médecins du monde 
Belgique, Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles, Belgique. 
 
Οι κωδικοί CPV σχετιζόμενοι με την προμήθεια είναι: 34114000, 34114120, 34114300. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά στο 
Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής: Médecins du monde Belgique, Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles, 
Belgique, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: 
info@medecinsdumonde.be. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να έχει την ένδειξη “ ORIGINAL” ενώ σε 
περίπτωση που αυτός σταλεί ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει ως βασικό θέμα του mailπου 
θα αποστείλει την εξής αναφορά:“ 2016/GR04/PNDAP/084 “Hπροσφορά και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα 
πρέπει να είναι αριθμημένα, χρονολογημένα και υπογεγραμμένα από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Τυχόν ερωτήσεις πάνω στον διαγωνισμό μπορούν να στέλνονται 
ηλεκτρονικώς μέχρι τις 21/07/2016 και ώρα 17:00, στην διεύθυνση logvolant@medecinsdumonde.be, 
υπόψιν του κυρίου Roger Mvita. 
 
Η αναλυτική διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα: http://eten.publicprocurement.be, για χρονικό διάστημα είκοσι 
δύο (22) ημερών. Ο σύνδεσμος για την ανακατεύθυνση στην ανωτέρω ηλεκτρονική ιστοσελίδα βρίσκεται στις 
ηλεκτρονικές σελίδες των οργανισμών που συνεργάζονται με τους Γιατρούς του Κόσμου-Βελγική 
αντιπροσωπεία για το πρόγραμμα της ECHOκαθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα της αναθέτουσας αρχής: 
http:// www.medecinsdumonde.be. 
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