INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.02.05 14:23:24
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 978Μ6-Φ5Η

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΓΑ :
ΠΡΟ :

9 8 Α ΝΧΣ ΔΡ Α ΓΗ Ο ΗΚ Ζ Ζ
ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ
«ΑΡΥΗΠΔΛΑΓΟΤ»
ΓΝΖ ΔΦΟΓ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
Σει. 861 - 3223
Φ.600/30/21468
.670
Μπηηιήλε, 04 Φεβ 20

Πίλαθαο Απνδεθηώλ
ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ :

ΥΕΣ.:

Δθόδηα – Τιηθά – πληήξεζε (πγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνύ θαη Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ γηα ηε ύλαςε ύκβαζεο
θαη ηελ Τινπνίεζε Παξνρήο Τπεξεζηώλ ίηηζεο ζην ΚΤΣ ΛΔΒΟΤ)
α.
β.

Ν.2690/1999 «Κώδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» (Α’ 45)
Ν.3213/2003 «Γήισζε θαη έιεγρνο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο
βνπιεπηώλ, δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ θαη ππαιιήισλ, ηδηνθηεηώλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη άιισλ θαηεγνξηώλ πξνζώπσλ» (Α’
309)
γ. Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη
απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 112)
δ. Ν.4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (Α΄ 147)
ε. Φ.600/06/10914/.328/22 Ηαλ 19/98 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ
ζη. Ν.4636/19 «Πεξί Γηεζλνύο Πξνζηαζίαο θαη άιιεο Γηαηάμεηο»
(ΦΔΚ 169)
δ.
Φ.600/14/773814/.127/03 Φεβ 20/ΓΔ/Γ4 (ΓΗΤΓΠ)/1α
ε. Φ.814/78/773815/.128/03 Φεβ 20/ΓΔ/Γ4 (ΓΗΤΓΠ)/2β
(ΑΓΑ: ΦΞΗΟ6-Τ0Σ, ΑΓΑΜ: 20REQ006232202)
ζ. Γηαθήξπμε Τπ΄ Αξηζκ. 11/2020/98 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ

1.
ην
πιαίζην
ησλ
δηαδηθαζηώλ
ζύλαςεο
ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηώλ/ππεξεζηώλ θαη έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά πνπ αθνξνύλ
ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζίηηζεο ζην Κέληξν Πξώηεο Τπνδνρήο (ΚΔ.Π.Τ.)/ Κέληξα
Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) Πξνζθύγσλ θαη Μεηαλαζηώλ ζην
ηξαηόπεδν «ΤΠΛΓΟΤ (ΠΕ) ΠΑΡΑΓΔΛΛΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ» ηεο Νήζνπ Λέζβνπ, κε
ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ,
γηα ηελ θάιπςε θαηεπείγνπζαο θαη απξόβιεπηεο αλάγθεο (κεηαλαζηεπηηθέο –
πξνζθπγηθέο ξνέο) θαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ιόγσλ εζληθήο αζθάιεηαο θαη
δεκόζηαο ηάμεο, πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ, πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνύ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο,
ςγκποηούμε
Επιηποπή Διενέπγειαρ Διαγωνιζμού και Αξιολόγηζηρ Πποζθοπών, σο αθνινύζσο:

. /.
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β.

(1)

Σρε (ΠΕ) Νηθόιαν Βνπλάηζν ηεο 98 ΑΓΣΔ, σο Πξόεδξν

(2)

Τπιγό (ΠΕ) Λάδαξν Καπηάλν ηνπ 264 Μ/Κ ΣΔ θαη

(3)

Τπιγό (ΠΒ) Πεξηθιή Πάιιε ηνπ 98 ΣΔ, σο κέιε.

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε:
(1)

Σρε (ΠΕ) Ησάλλε ίζθα ηεο 98 ΑΓΣΔ, σο Πξόεδξν

(2)

Αλζζηή (ΠΕ) Γεκήηξην Καηζάλε ηνπ 264 Μ/Κ ΣΔ θαη

(3)

Αλζιγό (ΠΒ) Δπαλζία Μπαηξάκε ηνπ 98 ΣΔ, σο κέιε.

2. Σα αλσηέξσ όξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζα επηιακβάλνληαη ηνπ ζπλόινπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ
(ε) ζρεηηθνύ. Δηδηθόηεξα:
α.
Αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ.
β. Διέγρνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο.
γ.

Διέγρνπλ θαη αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο.

δ. Γηαπξαγκαηεύνληαη κε ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ζην
πιαίζην αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ
ή ζύκπξαμεο θαηλνηνκίαο.
ε.
Δηζεγνύληαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ
από ηε δηαδηθαζία, ηελ απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ, ηελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
ζη.
ζία αλάζεζεο.

Γλσκνδνηνύλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηε δηαδηθα-

δ. Γλσκνδνηνύλ γηα θάζε ζέκα, πνπ αλαθύπηεη από ηε ζύκβαζε ζην
ζηάδην ηεο εθηέιεζεο, θαη ηδίσο επί ηεο παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, θάζε
άιιεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ.
ε.
Γλσκνδνηνύλ γηα ηηο πξνβιεπόκελεο ζηνλ Ν.4412/16 ελζηάζεηο
θαη πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
3. Ζ ζπλνιηθή δηάζεζε πίζησζεο, ζύκθσλα κε ην (δ) ζρεηηθό, είλαη
ηεηπακόζιερ ενενήνηα επηά σιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα έξι εςπώ
(497.776,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ην ηξδν «ΠΑΡΑΓΔΛΛΖ» ζηε

./.
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-3Νήζν Λέζβν, γηα 21.200 εκηιμώμενα άηομα, πνπ εθηηκάηαη όηη ζα εμππεξεηνύληαη
γηα 04 ημέπερ (από 10 έωρ 13 Φεβ 20).
4. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ζα δηεμαρζεί ζηηο 06 Φεβποςαπίος 2020, ημέπα
Πέμπηη και ώπα 10:00, ζηη ΛΕΘ ΜΤΣΙΛΗΝΗ. Σελ ίδηα εκέξα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (έσο
09:55Ω), γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνιόγεζή ηνπο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο
πξναλαθεξζείζεο ώξαο, ΟΤΓΔΜΗΑ πξνζθνξά ζα γίλεη δεθηή.
5. Σν άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 06
Φεβποςαπίος 2020, ημέπα Πέμπηη, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο
ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ ππνςεθίσλ
αλαδόρσλ, ζηη ΛΕΘ ΜΤΣΙΛΗΝΗ.
6. Λόγω
ηηρ καηεπείγοςζαρ
ανάγκηρ
ηα «Δικαιολογηηικά
Καηακύπωζηρ» θα ςποβληθούν και θα εξεηαζηούν απγόηεπα ηην ίδια ημέπα.
7. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ε επηηξνπή λα
ζπληάμεη εηζεγεηηθή έθζεζε, ε νπνία καδί κε ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά, λα
ππνβιεζεί ζηελ 98 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ, κέρξη 06 22:00 Φεβποςαπίος 2020.
8. Τπόςε ηεο επηηξνπήο, όηη νη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξέπεη λα
ππνγξάςνπλ, εθόζνλ παξνπζηαζζεί εθπξόζσπόο ηνπο, ζε παξαηήξεζε ζην
πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ, όηη έιαβαλ γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.
9. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο, με μέπιμνα ηος Πποέδπος λα πξνζέιζνπλ
ζηηο 06 09:00 Φεβποςαπίος 2020 ζηην 98 ΑΔΣΕ/ΔΕΜ, γηα ηε ιήςε νδεγηώλ.
10. Ζ ζεηεία ησλ γλσκνδνηηθώλ νξγάλσλ δηαξθεί 04 ημέπερ θαη ηα ππόςε
όξγαλα δελ απαιιάζζνληαη από ηα έσο ηώξα νξηζκέλα θαζήθνληά ηνπο.
11. Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην (β) ζρεηηθό, πθίζηαηαη ππνρξέσζε
ππνβνιήο αξρηθήο δήισζεο «ΠΟΘΕΝ ΕΥΕ» ενηόρ 90 ημεπών από
εκδόζεωρ ηηρ παπούζαρ διαηαγήρ, γηα ην ζύλνιν ησλ ζηειερώλ ησλ επηηξνπώλ
(θαλνληθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε). Οη Μνλάδεο λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ
ενςπόγπαθη ενημέπωζη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο.
12. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Αλρεο (ΠΕ) Γεώξγηνο Αξρνληήο, Σκεκαηάξρεο
ΓΔΜ/Η/98 ΑΓΣΔ, ηει 22510 - 33223.
Τπηγνο Υξήζηνο Πνπιηαλίηεο
Γηνηθεηήο
Αθξηβέο Αληίγξαθν

Αλρεο (ΠΕ) Αξρνληήο Γεώξγηνο
ΓΔΜ/Η
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Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα
Σρεο (ΠΕ) Γηάλλεο ίζθαο ηεο 98 ΑΓΣΔ
Σρεο (ΓΒ) Νηθόιανο Βνπλάηζνο ηεο 98 ΑΓΣΔ
Τπιγόο (ΠΕ) Λάδαξνο Καπηάλνο ηνπ 264 Μ/Κ ΣΔ
Τπιγόο (ΠΒ) Πεξηθιήο Πάιιεο ηνπ 98 ΣΔ
Αλζιγόο (ΠΒ) Δπαλζία Μπαηξάκε ηνπ 98 ΣΔ
Αλζζηήο (ΠΕ) Γεκήηξηνο Καηζάλεο ηνπ 264 Μ/Κ ΣΔ
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία
ΑΓΔΝ/ΓΤΓΜ – ΓΔΜ - ΓΟΗ
98 ΑΓΣΔ/1ν - 4ν ΔΓ
98 ΑΓΣΔ/ ΓΔΜ – ΓΤΓ- ΓΟΗ
22 ΓΣΔ
98 ΑΓΣΔ/ΓΜΔΘ
264 Μ/Κ ΣΔ
98 ΣΔ
475 ΣΓΒΔΘ
Λ/ 98 ΑΓΣΔ

./.

