Θέσεις εργασίας για Λογοθεραπευτές / Λογοπαθολόγους
Τελευταία ενημέρωση: 4/8/2020

1. Αγορά υπηρεσιών λογοθεραπευτή στη Λεμεσό
Ο διαγωνισμός αφορά κρατικό ίδρυμα της Επαρχίας Λεμεσού.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον κ. Δημήτρη Κλεοβούλου, στο τηλ.
25305615. Δείτε πληροφορίες πιο κάτω.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ €3.000) ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ €5.000) ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 90(1)(β) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ
<ΤΙΜΗΣ/ΚΟΣΤΟΥΣ>
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ-ΕΓΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ :
ΘΕΜΑ : Αγορά Υπηρεσιών Λογοθεραπευτή για τις ανάγκες των ενοίκων μας για το Σπίτι στα Κάτω
Πολεμίδια Λεμεσού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Παρακαλώ όπως υποβληθεί προσφορά για τον πιο πάνω διαγωνισμό σύμφωνα με τα έγγραφα
διαγωνισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Αντικείμενο της Συμβάσης
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Αγορά Υπηρεσιών Λογοθεραπευτή για το Σπίτι στα Κάτω
Πολεμίδια Λεμεσού

2.

Βασικά στοιχεία διαγωνισμού

Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1

Αριθμός Διαγωνισμού

<17/2020>

2.2

Διαδικασία Διαγωνισμού

Συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 90(1)(β) του
Ν.73(Ι)/2016

2.3

Εκτιμώμενη Αξία

Χίλια Τετρακόσια Δέκα (€1410) ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.4

Κριτήριο Ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.

2.5

Αρμόδιος Λειτουργός

Δημήτρης Κλεοβούλου
Τηλ: 25-305615
e-mail:spitistak.polemidia@gmail.com

2.6

Διάρκεια ισχύος Προσφορών

1 μήνας από την ημερομηνία υποβολής

2.7

Γλώσσα σύνταξης
Προσφοράς

Ελληνική

2.8

Νόμισμα Προσφοράς

2.9

Τόπος υποβολής Προσφορών

Ευρώ
Στην ταχυδρομική διεύθυνση:
<Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80 , 3012,
Τ.Θ 71032 , 3840 Λεμεσός >.

2.10

Προθεσμία υποβολής
Προσφορών

Έως

και ώρα

3.

Αναλυτική περιγραφή και διάρκεια εκτέλεσης του Αντικείμενου της
Σύμβασης
Αγορά Υπηρεσιών Λογοθεραπευτή για το Σπίτι στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού.
για 47 θεραπείες, η διάρκεια του μαθήματος θα είναι 1 ώρα και για τους
πέντε ενοίκους του Σπιτιού στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού.
Οι εν λόγω θεραπείες θα γίνονται κατ’ οίκον και σε χρόνο που θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο
στάδιο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ένοικου.
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά έξοδα για την παράδοση των
ζητούμενων υπηρεσιών στον καθορισμένο τόπο παράδοσης.
Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης καθορίζεται από την ημερομηνία ανάθεσης
της σύμβασης μέχρι τις 30/11/2020.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Παγκύπριου Συνδέσμου
Λογοθεραπευτών.

4.

Περιεχόμενα Προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το Έντυπο Υποβολής Προσφοράς, κατάλληλα
συμπληρωμένο και υπογραμμένο.
Νοείται ότι οι προσφορές πρέπει να ετοιμαστούν και να υποβληθούν σύμφωνα τους όρους και
απαιτήσεις των εγγράφων διαγωνισμού. Με την υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται αποδοχή
των εν λόγω όρων και απαιτήσεων.

5.

Ανάθεση
1. Η ανάθεση γίνεται στον Προσφέροντα, η προσφορά του οποίου πληροί τους όρους και τις
απαιτήσεις του διαγωνισμού, και έχει αναδειχθεί ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει Χαμηλότερης Τιμής.
2. Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια ή χαμηλότερη τιμή, η επιλογή του Αναδόχου
από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης

6.

Τρόπος Πληρωμής
Με την ανάθεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος γνωστοποιεί γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή τον
τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές της συμβατικής αξίας.
Οι πληρωμές θα καταβάλλονται σε Ευρώ, έναντι τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των
παραδοθέντων υπηρεσιών.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ-ΕΓΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
Θέμα: Αγορά Υπηρεσιών Λογοθεραπευτή για τις ανάγκες των ενοίκων μας για το Σπίτι
στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού
1. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του
Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε
και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, που περιγράφεται στα έγγραφα διαγωνισμού
για το συνολικό ποσό των €……………., όπως αναλύεται πιο κάτω

Α/Α

Προσφερόμενα Προϊόντα/Υπηρεσίες

Ποσότητα

Λογοθεραπεία

47
θεραπείες
(1 ώρα)

1

Τιμή
Μονάδας
Ανά Ώρα
χωρίς
ΦΠΑ
€

Συνολική
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ
€

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
2. Αν η Προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση του Αντικειμένου
της Σύμβασης από την ημερομηνία ανάθεσης.
3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται στην
Παράγραφο 2.6 των εγγράφων διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά
πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.
Εκ μέρους και για λογαριασμό του προσφέροντα:

Υπογραφή: .........................................................................
Ονοματεπώνυμο: ...............................................................................
Ιδιότητα/Θέση: ..................................................................................
Ημερομηνία: .................................................................................

Τηλέφωνο επικοινωνίας / Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο………………………………………



2. Θεραπευτικό Κέντρο στη Λάρνακα ζητά Λογοθεραπευτή/Λογοθεραπεύτρια

