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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η "ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξη Νέων" στα πλαίσια του προγράμματος "Emergency Relief for Winter" με αριθμό έργου
1709008,  χρηματοδοτούμενο από την  Caritas Austria,  θα  δημιουργήσει  μητρώο προμηθευτών μέσω συλλογής  προσφορών και  με
κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχων με αντικείμενο την μίσθωση μονόκλινων, δίκλινων
και τρίκλινων δωματίων, προκειμένου να στεγασθούν οι ωφελούμενοι του προγράμματος κάποιες ημέρες το μήνα Μάρτιο.

Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει βρίσκονται εντός των Α’, Β’ και Γ΄ Δημοτικών Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης.

Κριτήριο Αξιολόγησης αποτελεί η Συνολική χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση να πληρούν τις παρακάτω απαιτούμενες 
προδιαγραφές (του πίνακα προδιαγραφών).

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στην προσφερόμενη τιμή ανά τύπου κλίνης ημερησίως. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσφέρει 
ΟΛΑ τα ακόλουθα.

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, μέχρι την 06/03/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Επιπλέον ο συμμετέχοντας με την υποβολή της προσφοράς του δεσμεύεται για τα εξής :

 Δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις  του.
 Ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 .
 Ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινική ή/και διοικητική κύρωση για υγειονομικές και αγορανομικές παραβάσεις
 Ότι  αποδέχεται  όλους  τους  όρους  της  Διακήρυξης  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  και  θα  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  τους

σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση , την προσφορά του και την σύμβαση.

Επισημαίνεται  ότι  οι  τεχνικές  απαιτήσεις  που  περιλαμβάνονται  στην  παρούσα  ανακοίνωση  καθορίζουν  τα  απαιτούμενα
χαρακτηριστικά και συνεπώς προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά πέραν των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών δεν
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απορρίπτονται.  Δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  και  εναλλακτικές  προσφορές.  Σε  περίπτωση που υποβληθούν δεν θα  ληφθούν
υπόψη.

1. Τα ξενοδοχεία / ενοικιαζόμενα δωμάτια πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού):
Α. Να βρίσκονται εντός των Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης, να ανήκουν στην 2η ή 3η ή 4η ή 5η κατηγορία 
αστέρων για ξενοδοχεία και στην 2η ή 3η ή 4η κατηγορία κλειδιών για ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα δωμάτια να είναι μονόκλινα, 
δίκλινα ή τρίκλινα να διαθέτουν.

Β. Να έχουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ψύξης – θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ατομικών χώρων υγιεινής και δυνατότητα
παροχής ζεστού νερού σε εικοσιτετράωρη βάση.
Γ. Να έχουν την ανάλογη άδεια λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ.
Δ. Να έχουν πρόσφατο Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της Πυρασφάλειας σε  ισχύ.
Ε. Να βρίσκονται κοντά σε δημόσια μέσα μεταφοράς και να μην είναι ημιυπόγεια.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτονικά στην διεύθυνση kyn[at]arsis.gr από τον ιδιοκτήτη, το νόμιμο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπό του,
ο οποίος διορίζεται και με απλή επιστολή τους και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καλύπτουν όλο το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελέσει με δική του δαπάνη τη διαρρύθμιση του χώρου, ώστε να κριθεί κατάλληλο για τη χρήση που
προορίζεται, καθώς και τις εργασίες των εγκαταστάσεων του κτιρίου (ηλεκτρικής, υδραυλικής, αποχέτευσης, αερισμού, θέρμανσης,
ψύξης ή κλιματισμού) και να τις παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

2. Η  παραλαβή  των  δωματίων  από  την  "ΑΡΣΙΣ  -  Κοινωνική  Οργάνωση  Υποστήριξη  Νέων",  θα  γίνεται  κατόπιν  ηλεκτρονικής  και
τηλεφωνικής επικοινωνίας όπου θα ελέγχεται  η διαθεσιμότητα των δωματίων.  Ως ανάδοχος θα καλείται  ο πρώτος στη σειρά του
μητρώου των προμηθευτών. Σε περίπτωση που αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο αίτημα της οργάνωσης ή δε δύναται να καλύψει το
σύνολο της ζήτησης, τότε θα καλείται ο δεύτετος για να καλύψει τις εναπομένουσες θέσεις. Σε περίπτωση που αδυνατεί και ο δεύτερος
να ανταπεξέλθει στο αίτημα της οργάνωσης ή δε δύναται να καλύψει το σύνολο της ζήτησης, τότε θα καλείται ο τρίτος ανάδοχος για να
καλύψει τις εναπομένουσες θέσεις, κ.ο.κ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τα δωμάτια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Ο.Τ. που ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση μη 
συμμορφώσεως σε επανειλημμένες υποδείξεις του Ε.Ο.Τ., η "ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξη Νέων" έχει δικαίωμα να 
διακόψει την καταβολή της πληρωμής, μέχρι την εκτέλεση των εργασιών ή να διαγράψει την εταιρεία από το μητρώο των 
προμηθευτών.

3. Κατά τη διάρκεια παραμονής των ωφελουμένων στο ξενοδοχείο δεν επιτρέπεται ο ξενοδόχος να προβαίνει σε εργασίες επισκευών
του, εκτός των βλαβών που προέρχονται από τη χρήση.
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4. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει το ακίνητο ασφαλισμένο κατά πυρός, στην αντίθετη περίπτωση η  "ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση
Υποστήριξη Νέων" απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για τις ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν στο ακίνητο από πυρκαγιά.

5. Η "ΑΡΣΙΣ -  Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξη Νέων" απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία του προσωπικού του αναδόχου.
6. Η "ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξη Νέων" δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στην προσφερόμενη τιμή ανά τύπο κλίνης ημερησίως.

Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη συναίνεση της "ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική
Οργάνωση Υποστήριξη Νέων".

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Κέντρο Υποστήριξης
Νεών και συγκεκριμένα από τον κ. Μελισσουργό Γεώργιο, 2310 22 73 11
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Στοιχεία Προσφοράς:

A/A
Περιγραφή απαιτήσεων

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Μονόκλινου Δωματίου 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Δίκλινου Δωματίου 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Τρίκλινου Δωματίου 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α)

1

Εντός εντός των Α’, Β’ 
και Γ’ Δημοτικών 
Κοινοτήτων 
Θεσσαλονίκης

ΝΑΙ

2

Να ανήκουν στην 2η ή 
3η ή 4η ή 5η κατηγορία 
αστέρων για ξενοδοχεία
και στην 2η ή 3η ή 4η 
κατηγορία κλειδιών για 
ενοικιαζόμενα δωμάτια,

ΝΑΙ

3

Να έχουν τις 
κατάλληλες 
εγκαταστάσεις ψύξης – 
θέρμανσης, ύδρευσης, 
αποχέτευσης, ατομικών 
χώρων υγιεινής και 
δυνατότητα παροχής 
ζεστού νερού σε 
εικοσιτετράωρη βάση.

ΝΑΙ

4

Να έχουν την ανάλογη 
άδεια λειτουργίας από 
τον Ε.Ο.Τ. Η οποία και 
θα προσκομιστεί.

ΝΑΙ

5
Πιστοποιητικό Καλής 
Λειτουργίας της 
Πυρασφάλειας σε ισχύ.

ΝΑΙ
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6
Να βρίσκονται κοντά σε 
δημόσια μέσα 
μεταφοράς και να μην 
είναι ημιυπόγεια

ΝΑΙ

7

Ισχύς προσφοράς 120 
ημέρες από την 
ημερομηνία διενέργειας 
της πρόσκλησης 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος

ΝΑΙ

8

Αποδέχεται όλους τους 
όρους της παρούσας 
πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως και θα 
εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους 
σύμφωνα με την 
παρούσα, την προσφορά
και την σύμβαση

ΝΑΙ


