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Σο κείμενο τθσ Διακιρυξθσ ζχει ωσ εξισ: 
ΦΟΡΕΑ: Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ / Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Λ. υγγροφ 83, 11745 Ακινα  
Αρ. Διακιρυξθσ 30/2014 
 
Η Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ 
διενεργεί Διεκνι Δθμόςιο Ανοικτό Διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ αναδόχου «για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν ςίτιςθσ ςτο ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ για το χρονικό διάςτθμα από 01 
Ιανουαρίου 2015 ζωσ 30 Απριλίου 2016», με κριτιριο αξιολόγθςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι. O 
προχπολογιςμόσ είναι 749.268,29 ευρϊ (άνευ Φ.Π.Α.), θ θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των 
προςφορϊν ορίηεται 19-11-2014 και ϊρα 09:00, θ θμερομθνία λιξθσ υποβολισ είναι 25-11-
2014 και ϊρα 17:00.  
Η Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% επί τθσ 
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ Φ.Π.Α. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ορίηεται ςτο ποςοςτό 5% δίχωσ να υπολογίηεται ο ΦΠΑ. Οι ειδικότερεσ 
προδιαγραφζσ αναφζρονται λεπτομερϊσ ςτο ςυμβατικό τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ. Οι υπθρεςίεσ 
ςίτιςθσ παρζχονται ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ (Περιφερειακι 
Ενότθτα Ζβρου). Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ επί εκατόν 
είκοςι (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Δεν γίνονται δεκτζσ 
αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ. Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ςυγχρθματοδοτείται 
κατά ποςοςτό 85% από τον Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(ΧΜ ΕΟΧ)  και κατά 15% από το Εκνικό Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.), με κωδ. 
Ζργου ΑΕ 050-2 – 2014Ε05020002. Η πλθρωμι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον ανάδοχο 
κα γίνεται τμθματικά (κάκε μινα). Η διακιρυξθ εςτάλθ ςτθν υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (Ε.Ε.Ε.Κ.) τθν 07-10-2014. 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά από τουσ ενδιαφερομζνουσ μζςω του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα  ςτο 
π.δ.118/2007<<Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου(Κ.Π.Δ.).Οι προςφορζσ υποβάλλονται από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr,του ΕΗΔΗ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
υπ’αρικμό    30/2014 διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο. Οι 
υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να κατακζςουν τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά 
υμμετοχισ, τα οποία κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτον (υπο)φάκελο Δικαιολογθτικά 
υμμετοχισ /Σεχνικι προςφορά, λαμβάνοντασ υπόψθ το παράρτθμα Γ  Άρκρο 14 τθσ 
διακιρυξθσ. 

 Αθήνα, 06-10-2014 
 Αριθ. πρωτ.:ΕΟΧ2/5304 
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Διευκρινίςεισ  και απαντιςεισ των ερωτθμάτων που κα προκφψουν κα 
παρζχονται μόνο μζςω τθσ προβλεπόμενθσ  διαδικαςίασ του ΕΗΔΗ. 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μποροφν να επικαλεςτοφν ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ 
προφορικζσ απαντιςεισ-πλθροφορίεσ εκ μζρουσ τθσ Τπθρεςίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. 
Περιςςότερα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τθ διακιρυξθ δίδονται ςτα τθλ.:210.9285132 και 
25520.98912, fax: 210.9233119 και 25520.95136, αρμόδιοι υπάλλθλοι: Ευαγγελία 
Γιαννακοποφλου, Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ, Λ. υγγροφ 83, 117 45 Ακινα, και Κωνασ 
Παπάηογλου, ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου, 680 06 Ορεςτιάδα – Ζβροσ. 
 

        Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
                                                                                                                             ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΔΟΧΗ 
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