Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»
Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53
Τηλέφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr

Αθήνα, 10/04/2018
ΑΠ: 174

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», συνολικού προϋπολογισμού έως του
ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του Υποέργου (Α/Α 1) «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο
Αθηναίων» της Πράξης «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818,
που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής και υλοποιείται από τον Δικαιούχο: Γιατροί του Κόσμου –
Ελληνική Αντιπροσωπεία.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
1. Την Απόφαση Ένταξης του Υποέργου (Α/Α 1) «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» της
Πράξης «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818.
2. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ:
5002818, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020», με ημερομηνία 27.12.2017, ΑΠ: 5396 και
ΑΔΑ: ΨΠΕΠ7Λ7-1ΕΝ.
3. Την Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα (ΑΥΙΜ) του Δικαιούχου με ημερομηνία: 27.02.2018, Α.Π.: 69.
4. Τα οριζόμενα καθ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για προϋπολογισμό ίσο ή κατώτερο των
20.000€ πλέον ΦΠΑ.
5. Την YA 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Τροποποίηση και αντικατάσταση της
YA Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
6. Την από 29/03/2018 με ΑΠ: 163 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου.
7. Τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Κανονισμό Προμηθειών του Δικαιούχου.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική μη
κυβερνητική οργάνωση, που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας,
διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν μέρος του
Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 15 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,
Πορτογαλία και Σουηδία). Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμπληρώνοντας φέτος 28 χρόνια συνεχούς
ανθρωπιστικής δράσης, έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και
αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας,
βρισκόμενη δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται προστασία και βοήθεια. Τα τελευταία τρία χρόνια,
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ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες όσων έφτασαν στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή παρόντες,
προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης.
Αξιολογώντας τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δράσεις τους με τα Ανοικτά
Πολυϊατρεία (Αθήνα, Πειραιά, Πέραμα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Χανιά), τις Κινητές μονάδες αλλά και
με τους Ξενώνες (Υπνωτήριο Αστέγων, ξενώνας ασυνόδευτων ανηλίκων), με μακροπρόθεσμο στόχο να
κάνουν την υγεία βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
«Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» της Πράξης «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο
Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818. Η πράξη στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και
βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ & ΠΕΣΚΕ) για την διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Το Υποέργο με
τίτλο «Υπνωτήριο» αναφέρεται στη χρηματοδότηση της λειτουργίας Υπνωτηρίου Αστέγων των Γιατρών του
Κόσμου για εκείνο το μέρος του πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τη βασική ανάγκη στέγασης.
Ειδικότερα τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της
νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες
διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες
στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και
κοινωνικής επανένταξης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», σε δομή φιλοξενίας αστέγων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
Υπηρεσίες φύλαξης δομής Υπνωτηρίου Αστέγων, έως και 29.02.2020, με δυνατότητα παράτασης εφόσον
αυτό απαιτηθεί από το έργο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μία μόνο προσφορά, έχοντας επισυνάψει:
1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα τον Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (συνημμένο υπόδειγμα) καθώς και τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (συνημμένο
υπόδειγμα).
2. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης είναι απαραίτητες και επί ποινή
αποκλεισμού και η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες.
3. Πιστοποίηση κατ’ ελάχιστον προγενέστερης διετίας με ISO 9001 με αντικείμενο το Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας.
4. Πιστοποίηση κατ’ ελάχιστον προγενέστερης διετίας με ISO 18001 OHSAS με αντικείμενο την Ανάπτυξη
Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
5. Πιστοποίηση κατ’ ελάχιστον προγενέστερης διετίας με ISO 27001 με αντικείμενο την διασφάλιση
πληροφοριών (απαιτητό σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων – GDPR – General Data Protection Regulation).
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6. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι
πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην παρούσα, καθώς και ότι
όλα τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθή και ακριβή.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κατόπιν των μηνιαίων τμηματικών παραλαβών των
υπηρεσιών του, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα καταρτισθεί και βάσει των χρηματοροών του
έργου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η συμφερότερη οικονομική προσφορά.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:
Η παρούσα θα αναρτηθεί για πέντε (5) ημέρες στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου: www.mdmgreece.gr.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Με βάση τα ανωτέρω οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη τεχνική και οικονομική
προσφορά. Η προσφορά απαιτείται να αναλύεται στις εξής ενότητες: Α. Συμπλήρωση πίνακα Τεχνικών
Προδιαγραφών και Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος
παροχής των υπηρεσιών, Β. Πίνακας κόστους υπηρεσιών με και χωρίς ΦΠΑ. Η προσφορά θα πρέπει να
κατατεθεί ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση, το αργότερο έως
16/04/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.:
Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα
5ος όροφος στο πρωτόκολλο
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: κος Δημόπουλος Χρήστος, κα Λιανού Άρτεμις
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: perama@mdmgreece.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103213150
Ο σφραγισμένος φάκελος απαιτείται να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης»
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» της Πράξης
«Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5002818.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ………………..
Ο Πρόεδρος - Κανάκης Νικήτας
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»
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Α. YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς: «Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα, 5ος όροφος,
πρωτόκολλο.
Θέμα: ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», συνολικού προϋπολογισμού έως του
ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του Υποέργου
(Α/Α 1) «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» της Πράξης «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο
Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818, που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής και υλοποιείται από
τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.
Προμήθεια: «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 24.800,00
Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Α/Α
1
2
3
4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης Σάββατα και Κυριακές 22.00 μ.μ.
με 06.00 π.μ.
Παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης ημέρες αργιών και αδειών 22.00
μ.μ. με 06.00 π.μ.
Παροχή πιστοποιημένων Φυλάκων
Προηγούμενη εμπειρία σε φύλαξη παρόμοιας δομής, ελάχιστου χρονικού
διαστήματος 18 μηνών

Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς
στην προμήθεια «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των
24.800,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αξία Αριθμητικά
(σε €)

Περιγραφή

Αξία Ολογράφως (σε Ευρώ)

Α. Για παροχή υπηρεσιών φύλαξης τα Σάββατα και Κυριακές στο σύνολο του έτους
Συνολικό προϋπολογισθέν τίμημα του έργου έναντι του οποίου
ο Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το έργο, μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της οικονομικής έκπτωσης
Συνολικό ποσό, μετά την οικονομική έκπτωση, έναντι του
οποίου ο Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το έργο, μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Συνολικό ποσό, μετά την οικονομική έκπτωση, έναντι του
οποίου ο Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το έργο,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Β. Για παροχή υπηρεσιών φύλαξης για την κάλυψη αδειών και αργιών 20 ημερών στο σύνολο του έτους
Συνολικό προϋπολογισθέν τίμημα του έργου έναντι του
οποίου ο Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το έργο, μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της οικονομικής έκπτωσης
Συνολικό ποσό, μετά την οικονομική έκπτωση, έναντι
του οποίου ο Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το έργο,
μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Συνολικό ποσό, μετά την οικονομική έκπτωση, έναντι
του οποίου ο Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το έργο,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Τελική προσφερόμενη τιμή (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) για τα σημεία Α και Β.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέρονται για εκατό είκοσι (120) ημέρες και εφόσον ζητηθεί μπορεί
να δοθεί παράταση της ισχύος της.
Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
……………………………………………………
(επωνυμία εταιρείας & ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)
………………………………………………
(ημερομηνία προσφοράς)
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
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