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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ
Ο ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ (Ν.Π.Δ.Δ), μετϊ την υπ’ αριθ. 5156/06/25-04-2018 απόφαςη ςυνεδρύαςησ
ΔΟΝ, ανακοινώνει τη διενϋργεια Πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ, για ςύναψη
ςυμβϊςεων με ιδιώτεσ που διαθϋτουν και λειτουργούν καταςκηνώςεισ ςε όλη την Ελλϊδα , για
την φιλοξενύα παιδιών των αςφαλιςμϋνων του Ούκου Ναύτου, κατϊ τη θερινό περύοδο ϋτουσ
2018 (CPV: 55243000-5 ΠΑΙΔΙΚΕ ΚΑΣΑΚΗΝΩΕΙ).
Οι προςφορέ σ θα πρέ πει να αναφέ ρουν το χρονικό διά ςτημα (κατ’ ανώτατο όριο εύκοςι δύο (22)
ημερών) για τισ καταςκηνωτικέ σ περιό δουσ Α ,́ Β’ και Γ ́ και (κατ’ ανώτατο όριο δεκατεςςϊρων
(14) ημερών) για την καταςκηνωτική περίοδο Δ’ για παιδιά ΑμεΑ, καθώσ και τον ανώτατο αριθμό
των παιδιών αςφαλιςμϋνων ούκου ναύτου που έ χουν τη δυνατό τητα να φιλοξενή ςουν οι
προςφϋροντεσ γι α κά θε μία από τισ ανωτέ ρω καταςκηνωτικέ σ περιό δουσ
. Οι ςυμμετέ χοντεσ
δύνανται να εκδηλώςουν ενδιαφϋρον για προςφορϊ και ςε λιγότερεσ των ανωτϋρω
καταςκηνωτικών περιόδων (π.χ. ςε μία ή δύ ο εξ αυτών).
Η διαδικαςύα εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ θα πραγματοποιηθεύ με χρόςη τησ πλατφόρμασ του
Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ) μϋςω τησ διαδικτυακόσ
πύλησ www.promitheus.gov.gr, ύςτερα από προθεςμύα 19 ημερών, από την ημερομηνύα
δημοςύευςησ περύληψησ τησ Πρόςκληςησ αυτόσ ςτο ΚΗΜΔΗ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβϊλουν τισ Προςφορϋσ τουσ ηλεκτρονικϊ μϋχρι τισ 29/5/2018 και ώρα 14:00. Μετϊ την
παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατότητα προςφορϊσ.
Ο προώπολογιςμόσ τησ δαπϊνησ ανϋρχεται ςτο ποςό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιϊδων ευρώ
(188.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α, ο οπούοσ θα βαρύνει τον Ο.Ν .
Η προκόρυξη θα αναρτηθεύ ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην Διαύγεια, ςτην ιςτοςελύδα του Ούκου Ναύτου ‘’www.
oikosnautou.gr’’ και ςτον Σύπο. (τοιχεύα OIKOY NAYTOY Ν.Π.Δ.Δ -ΑΥΑΛΙΣΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ NUTS
EL307 Δ/ΝΗ Κ. Παλαιολόγου 15 ΠΕΙΡΑΙΑ τ.κ. 18535)
Η παρούςα να δημοςιευθεύ μύα (1) φορϊ ςτισ εφημερύδεσ:
Ο ΛΟΓΟ- ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΣΤΠΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ- ΠΡΩΙΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΠΑΣΡΩΝ- ΝΕΑ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΕ ΦΑΝΙΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΟ ΚΑΒΑΛΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΤ ΝΑΤΣΟΤ

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΤΓΟΤΛΑ

