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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΧΩΡΩΝ
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
«Κζντρο Ημζρασ για την υποςτήριξη ατόμων παςχόντων από άνοια ςτην περιοχή των Ιωαννίνων»,
με Κωδικό ΟΠ 5054022, ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020»

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ – Ε.Ψ.Ε.Π. προςκαλεί όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι
ενϊςεισ αυτϊν αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα (ατομικζσ επιχειριςεισ ι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν) και
διακζτουν αποδεδειγμζνθ τεχνικι ικανότθτα παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ επαγγελματικϊν χϊρων, να
εκδθλϊςουν ενδιαφζρον, υποβάλλοντασ φάκελο προςφοράσ ςτθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ
- Ε.Ψ.Ε.Π., για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ χϊρων Κζντρου Ημζρασ αςκενϊν με άνοια,
ςτα Ιωάννινα.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV): 90900000 με τίτλο «Υπθρεςίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ». Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (βάςει τιμισ). Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα
(12) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ.
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ε.Ψ.Ε.Π. και υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Υποζργου 1 τθσ
Πράξθσ: «Κζντρο Ημζρασ για τθν υποςτιριξθ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Ιωαννίνων», θ οποία
ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020», με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 738/45-2020 του Περιφερειάρχθ Ηπείρου και ζχει λάβει κωδικό MIS 5054022.
Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν από 11/08/2021
Αναλυτικι Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ
Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ – Ε.Ψ.Ε.Π.), ςτθ διεφκυνςθ Αγγ. Σικελιανοφ 2, 1οσ Όροφοσ, Ιωάννινα, αυτοπροςϊπωσ ι από
εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο αρμόδιο πρόςωπο, ι κα αποςταλοφν (πλιρεισ περιεχομζνου), ταχυδρομικϊσ, ςτθν ζδρα
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Αγγ. Σικελιανοφ 2, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, ζωσ και τθν 27/08/2021, ημζρα Παραςκευή και ώρα
15:00 (δεςμευτικά, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ κατάκεςθ ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι θ λιψθ του
φακζλου κα πρζπει να είναι ζωσ τθν ανωτζρω καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα, χωρίσ δυνατότθτα παράταςθσ για
οποιοδιποτε λόγο, λ.χ. μεταγενζςτερθ λιψθ με ταχυδρομείο εμπρόκεςμθσ αποςτολισ).
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ Αναλυτικισ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ και ςτα Παραρτιματά τθσ, θλεκτρονικά, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ε.Ψ.Ε.Π.: www.epsep.gr. Για
πλθροφορίεσ και παραλαβι ςε ζντυπθ μορφι του προαναφερόμενου υλικοφ ι μζροσ αυτοφ, οι ενδιαφερόμενοι
μποροφν να απευκφνονται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Ε.Ψ.Ε.Π., Αγγ. Σικελιανοφ 2, Πτζρυγα Αϋ, 1οσ Όροφοσ,
Ιωάννινα, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ κα. Πολυχρόνου Κυριακι, τθλ. 2651039820) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και τισ ϊρεσ
10:00 ζωσ 13:00.

Ιωάννινα, 11/08/2021
Για τθν Ε.Ψ.Ε.Π.
Ο Πρόεδροσ Δ.Σ.
Κρανάσ Παναγιϊτθσ
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