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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΥΑ/02/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΦΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ
1. Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει ότι ζητά την υποβολή προσφορών για το πιο πάνω έργο. Ο
γενικός στόχος του έργου είναι η σίτιση των ατόμων που διαμένουν στα Κέντρα φιλοξενίας, με την
παροχή τριών έτοιμων γευμάτων (πρόγευμα, μεσημεριανό και βραδινό γεύμα) ημερησίως.
2. Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών διενεργεί το διαγωνισμό εκ μέρους των πιο
κάτω Αναθετουσών Αρχών, με τις οποίες ο Ανάδοχος θα υπογράψει ξεχωριστή Σύμβαση.
(α) Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο Εσωτερικών, (β) Πολιτική Άμυνα, Υπουργείο Εσωτερικών.
3. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της
υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δώδεκα (12)
μήνες και για ακόμη δώδεκα (12) μήνες, εάν η αναθέτουσα αρχή ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης,
δηλαδή συνολικά τριάντα έξι (36) μήνες συμπεριλαμβανομένων των περιόδων ανανέωσης εάν η
αναθέτουσα αρχή ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης.
4. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, χωρίς καμία
χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης
Συμβάσεων στη διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς
προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για
οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του
παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν
ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα
μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου:
+357 22-605050. Τονίζεται ότι για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας
και να λαμβάνει ειδοποιήσεις από το Σύστημα, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με
τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του και να συσχετιστεί με το διαγωνισμό.
5. Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους στο Κιβώτιο Προσφορών του
Υπουργείου Εσωτερικών, που βρίσκεται στο ισόγειο του επί της Λεωφόρου Δημοσθένη Σεβέρη
κτιρίου, 1453 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Προσφορών που
είναι η Παρασκευή 28η Ιουλίου 2017, ώρα 09.00 πμ.
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020 (Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης, Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας) και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Υπηρεσία Ασύλου
28 Ιουνίου 2017

