
                

 

      Ταχ. Δ/νση : Στουρνάρη 57, Αθήνα                                                      Αθήνα, 26/06/2019 

Ταχ. Κώδικας : 104 32                                                                               Αρ.  Πρωτ:  

       Πληροφορίες : κ. Κρυσταλλίδης Ανδρέας 

                                    κ. Παπαδάκη Βιργινία  

                                    κ. Νικολάου Κατερίνα 

Τηλέφωνο : 210 5205200 

FAX : 210 5205201 

      E-mail : a.krystallidis@praksis.gr 

                                   v.papadaki@praksis.gr 

                                   k.nikolaou@praksis.gr 

Ιστοσελίδα : www.praksis.gr 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 
Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( 
UNHCR ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Accommodation and assistance to asylum seekers 
and beneficiaries of international protection in Greece» 

» με κωδικό: GRC01/2019/0000000195/001  και δικαιούχο το Σωματείο «PRAKSIS» 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για Παροχή Υπηρεσιών 

Αποκατάστασης - Τοποθέτησης Ξύλινων Δαπέδων & Σανίδες Παρκέ    
ΑΡ. ΠΡΩΤ: Δ16142 

                                                        

CPV 45432114-6 

   CPV 44191600-1 

mailto:v.papadaki@praksis.gr
http://www.praksis.gr/


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Είδος Διακήρυξης Συνοπτικός  μειοδοτικός διαγωνισμός σε   Ευρώ, με υποβολή 

σφραγισμένων φακέλων 

Τύπος προμήθειας Παροχή Υπηρεσιών Αποκατάστασης - 
Τοποθέτησης Ξύλινων Δαπέδων & Σανίδες 

Παρκέ 

 

Αναθέτουσα Αρχή      Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «PRAKSIS» 

Προοριζόμενοι Φορείς «Accommodation and assistance to asylum seekers 

and beneficiaries of international protection in 

Greece» με κωδικό: 

GRC01/2019/0000000195/001 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Ναι 

Κριτήριο Αξιολόγησης Χαμηλότερη τιμή 

Καταληκτική ημερομηνία 

Υποβολής Ερωτημάτων επί 

των όρων της  διακήρυξης 

 
05/07/2019 

Καταληκτική ημερομηνία 

Παροχής Διευκρινήσεων επί 

των όρων της διακήρυξης 

 
08/07/2019 

Καταληκτική ημερομηνία 

Υποβολής των 

Προσφορών 

Τετάρτη 10/07/2019 / Ώρα: 17.00 

Ημερομηνία αποσφράγισης 

προσφορών 

Πέμπτη 11/07/2019 / Ώρα: 11:00 

Τόπος Διενέργειας 

του Διαγωνισμού 

PRAKSIS 

Στουρνάρη 57 , Αθήνα Δ' Όροφος 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 

Αρμόδιο όργανο για την 

αποσφράγιση των προσφορών: 

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών , όπως αυτή ορίστηκε 

από το Δ.Σ. του Σωματείου PRAKSIS 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους ή ιδιοχείρως, ή 
αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή μέσω Courier στην Έδρα της 



Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή 
ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα 
αποσταλούν. Εμπρόθεσμες ορίζονται οι προσφορές που παραλαμβάνονται έως τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία και όχι η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται από το φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 
προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών και 
πιστοποιητικών της προσφοράς τους, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, καθώς και να 
αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της 
ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά 
σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόμιση 
παραληφθέντων δικαιολογητικών ή/και εγγράφων. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί για 15  ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του σωματείου( www.praksis.gr) Ως ημερομηνία 
και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Πέμπτη 11/07/2019 στις 11:00. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται 
στη συνέχεια της παρούσας. 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή 
τηλεομοιοτυπία) διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες επί θεμάτων της 
παρούσης Διακήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή, έως 05/07/2019. Στα αιτήματα για 
διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα 
πλήρη στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής όσο και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου 
ανάδοχου: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία περίπτωση προφορικές απαντήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα υποβληθούν μετά την 
08/07/2019. 

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία προσφορές είτε αυτοτελώς είτε 
ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της 
υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των προς προμήθεια 
υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς χωρίς τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 

διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτήν παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

http://www.praksis.gr/


 

Α. Αντικείμενο Προμήθειας Παράρτημα Α΄ 

Β. Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού Παράρτημα Β΄ 

Γ. Δικαιολογητικά Διαγωνισμού Παράρτημα Γ΄ 

Δ.   Τεχνικές Προδιαγραφές / Πίνακας Απαιτήσεων 
και Συμμόρφωσης 

Παράρτημα Δ΄ 

Ε. Πίνακας/Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Ε΄ 

ΣΤ. Σχέδιο Σύμβασης Παράρτημα ΣΤ΄ 

Z. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Παράρτημα Z΄ 

 

Η  διακήρυξη του  διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της PRAKSIS: 
www.praksis.gr 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 10/07/2019 και 
ώρα 17.00. 

Οι προσφορές κατατίθενται στη Γραμματεία του Σωματείου PRAKSIS, Στουρνάρη 57, 
Αθήνα, Β' Όροφος. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι με την υποβολή προσφοράς και την συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 

Βαρδαραμάτου Κωνσταντίνα 

http://www.firstreception.gov.gr/

