Επιστολή Πρόσκλησης

Letter of Invitation
The International Organization for Migration (hereinafter called IOM)
intends to hire Service Providers-Hotel Facilities for Accommodation
of Unaccompanied Children (UMC) for which this Request for
Proposals (RFP) is issued.
IOM now invites Service Providers to provide Technical and Financial
Proposal for the following Services: Accommodation of
Unaccompanied Children (UMC). IOM is interesting for hotels located
across Greece, apart from the islands of Eastern Aegean. More details
on the services are provided in the attached Terms of Reference (TOR).
Interested Service Providers may obtain a full copy of the RFP by
contacting
IOM
Athens
Procurement
Unit
in
iomgrprocurement@iom.int

The Service Providers-Hotel Facilities will be selected under a Quality
–Cost Based Selection procedures described in this RFP.
The RFP includes the following documents:
Section I. Instructions to Service Providers
Section II. Technical Proposal – Standard Forms
Section III. Financial Proposal – Standard Forms
Section IV. Terms of Reference
Section V. Standard Form of Contract
Bidding procedure will be conducted based on the rules of the
International Organization for Migration
A pre-proposal conference will be held on 27st of December 2018 at
11.00hrs at IOM office in Athens at the address provided below.
Attendance to the conference is optional
The Proposals must be delivered by hand or through courier mail to
IOM with office address at 6 Dodekanisou st, 17456 Alimos on or
before 7th January 2019, 14.00hrs. No late proposal shall be accepted.
IOM will award multiple contracts, considering the conditions
outlined in the Terms of Reference, starting with the proposal of the
Service Provider that achieved the highest score and continuing with
the lower ones. The duration of the requested services will be until 31
March 2019 and may be extended upon written notice within five days
prior to the contract expiration
IOM reserves the right to accept or reject any proposal and to annul
the selection process and reject all Proposals at any time prior to
contract award, without thereby incurring any liability to affected
Service Providers

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (εφεξής ΔΟΜ) προτίθεται να
μισθώσει Παρόχους Υπηρεσιών-Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις για
τη φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών. Για τον σκοπό αυτό, εκδίδεται η
παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (RfP).
Ο ΔΟΜ προσκαλεί τους Παρόχους Υπηρεσιών να υποβάλλουν
Τεχνική και Οικονομική Προσφορά για τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Φιλοξενία Ασυνόδευτων Παιδιών. Ο ΔΟΜ ενδιαφέρεται για
ξενοδοχεία που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, εκτός από τα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου. Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες
παρέχονται στους επισυναπτόμενους Γενικούς και Είδικους Όρους
Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να λάβουν ένα πλήρες
αντίγραφο της RFP επικοινωνώντας με το Τμήμα Προμηθειών του
ΔΟΜ στη διεύθυνση iomgrprocurement@iom.int
Οι Πάροχοι Υπηρεσιών-Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις θα επιλεγούν
βάσει κριτηρίων ποιότητας-κόστους
Η RFP περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:
Ενότητα Ι. Οδηγίες προς τους Παρόχους Υπηρεσιών
Ενότητα II. Τεχνική προσφορά - Τυποποιημένα έντυπα
Ενότητα III. Οικονομική προσφορά - Τυποποιημένα έντυπα
Ενότητα IV Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Ενότητα V. Τυποποιημένο έντυπο της Σύμβασης
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των κανόνων που
διέπουν τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης
Στις 27 Δεκεμβρίου 2018, στις 11:00, στο γραφείο του ΔOM στην
Αθήνα και στην παρακάτω διεύθυνση, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη
πριν από την υποβολή των προσφορών. Η συμμετοχή στη σύσκεψη
είναι προαιρετική.
Οι Προσφορές πρέπει να παραδοθούν δια χειρός ή μέσω
ταχυδρομείου στον ΙΟΜ με διεύθυνση αποστολής την οδό
Δωδεκανήσου 6, 17456 Άλιμος, έως τις 7 Ιανουαρίου 2019, ώρα
14.00. Καμία προσφορά δε θα γίνει δεκτή πέραν αυτής της
ημερομηνίας.
Ο ΔΟΜ θα αναθέσει πολλαπλές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη
τους όρους που περιγράφονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους,
αρχίζοντας με την προσφορά του Παρόχου Υπηρεσιών που πέτυχε
την υψηλότερη βαθμολογία και συνεχίζοντας με τις χαμηλότερες. Η
διάρκεια των απαιτούμενων υπηρεσιών θα είναι, έως την 31η
Μαρτίου 2019 και δύναται να ανανεώνεται με γραπτή ειδοποίηση
πέντε ημερών πριν τη λήξη της σύμβασης.
Ο ΔΟΜ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει
οποιαδήποτε προσφορά και να ακυρώσει τη διαδικασία επιλογής και
να απορρίψει όλες τις Προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από τη
σύναψη της σύμβασης, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη προς τους
ενδιαφερόμενους Παρόχους Υπηρεσιών
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