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ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19 Απριλίου 2019
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως Τελικός Δικαιούχος υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο που
αναφέρεται στη δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση «Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών»
(Migrant Info Centre), τα οποία θα παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες με στόχο την εξυπηρέτηση
και πληροφόρηση των μεταναστών, προκειμένου να έχουν αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη
ένταξη στην κοινωνία της Κύπρου. Στα Κέντρα, τα οποία θα λειτουργούν στα αστικά κέντρα των
πόλεων της Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου (σε περιοχές εύκολα προσπελάσιμες από
την ομάδα στόχο) θα προσφέρονται μεταξύ άλλων υπηρεσίες όπως μετάφραση/ διερμηνεία,
βοήθεια για εξεύρεση εργασίας και στέγης, ενημέρωση για ευκαιρίες εκπαίδευσης κ.α.
Η Εταιρεία Edex - Educational Excellence Corporation Ltd (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), διενεργεί
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ενοικίαση
υποστατικού σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος, που θα χρησιμεύσουν στη δημιουργία και
λειτουργία Κέντρων Ενημέρωσης και Παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στα πλαίσια
του Έργου «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (KEM) - Migrant Info-Centre (MIC)», του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων του
Υπουργείου Εσωτερικών. Σε περίπτωση ενοικίασης, η περίοδος θα είναι δέκα επτά μήνες (17)
από την 02/05/2019 (Δεύτερη ημέρα Μαΐου 2019) μέχρι 30/09/2020 και με δυνατότητα
ανανέωσης για επιπρόσθετους δεκαοχτώ (18) μήνες.
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Κριτήρια Υποστατικών:
1. Τα υποστατικά πρέπει να βρίσκονται σε ισόγειο κτιρίου ή ανεξάρτητη οικοδομή
2. Να διαθέτουν βιτρίνα στην μπροστινή όψη
3. Να βρίσκονται σε περιοχές κεντρικά των πόλεων πλησίον στάσης λεωφορείου και χώρων
στάθμευσης
4. Να βρίσκονται κοντά σε χώρο όπου επιτρέπεται η στάθμευση (δημόσιος χώρος στάθμευσης
ή ιδιωτικός χώρος στάθμευσης υποστατικού)
5. Να διαθέτουν κλιματιστικό
6. Η πρόσβαση στο υποστατικό να είναι εφικτή για άτομα με κινητικές δυσκολίες και
οικογένειες

Παρακαλώ όπως όλες οι προσφορές γίνουν μέχρι 30/04/2019, με την χρήση της επισυνημμένης
φόρμας προσφοράς και να αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Νοείται ότι η αποστολή προσφοράς από ενδιαφερόμενους δεν δεσμεύει την εταιρεία παρά μόνο
μετά την αποδοχή της.
Για επικοινωνία όπως αποταθείτε στο 22 842251 / 96513182
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