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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Νο 4 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
προμήθεια επιχειρησιακών στολών του Τομέα Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία 
Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1- Δ/νση Προμηθειών - Εφ. Εξωτερικού, τηλ. 210 36 13 562 και 210 36 13 560 με τους 
εξής όρους: 

1. Οι προσφορές πρέπει: 

α. Να στέλνονται σφραγισμένες μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού και ώρα 14:00 
μέσα σε φάκελο με την ένδειξη: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1 
ΑΘΗΝΑ 106 72 
β. Να είναι γραμμένες με σαφήνεια. 
γ. Να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις η υστερόγραφα, μεσόστιχα  παρεμβολές η 
διακοπές λέξεων. 
δ. Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθέσεις λέξεων να γράφονται καθαρά στο περιθώριο και 
ισχύουν εφόσον έχουν μονογραφηθεί. 
ε. Να ισχύουν για (90) ενενήντα ημέρες από την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
στ. Να αναφέρουν εάν οι τιμές επιβαρύνονται με κρατήσεις εάν αυτό δεν αναφέρεται, τότε οι 
κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Για τις προσφορές, που ισχύουν λιγότερο από (90) ενενήντα ημέρες, αποφασίζει οριστικά η 
Επιτροπή Διαγωνισμού για την αποδοχή τους ή όχι, ενώ, όσες ισχύουν μέχρι 10 ημέρες, από την 
ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Ο Ε.Ε.Σ., κατά την ανέλεγκτη κρίση του, διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής, μεταξύ των 
προσφερομένων ειδών που θα κριθούν καταλληλότερες για τις ανάγκες του, άσχετα αν η τιμή 
είναι ανώτερη από άλλες προσφορές με μικρότερη  τιμή. 

3.  Οι ενδιαφερόμενοι, που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν μαζί με τη προσφορά τους 
να καταθέσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρόσφατης έκδοσης. 

α. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

β. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

γ. Βεβαίωση Άδειας Λειτουργίας. 
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δ. Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων. 

4. Εγγυήσεις Συμμετοχής – Καλής Εκτέλεσης: Το 5% επί της προϋπολογισθείσας  δαπάνης προ ΦΠΑ. 
Ανάλογα με το ποσό συμμετοχής σας, θα διαμορφώνεται και η εγγύηση συμμετοχής – καλής 
εκτέλεσης σύμφωνα με το ΠΔ. 118/2007. 

5. Τρόπος πληρωμής Με αντικαταβολή με την παραλαβή από κάθε Σαμαρείτη, Διασώστη και 
Ναυαγοσώστη όπως λεπτομερώς θα αναγράφεται στη σύμβαση ανάθεσης – συνεργασίας διετούς 
διάρκειας με μέση ζήτηση στις 1.000 στολές ανά έτος και τις σχετικές ποινικές ρήτρες ως προς το  
χρόνο παράδοσης και τήρησης των συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ο Ε.Ε.Σ. διατηρεί το δικαίωμα 
μονομερούς ανανέωσης για ένα εισέτι έτος. 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές Τις προδιαγραφές των, προς αγορά επιχειρησιακών στολών του Τομέα 
Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα του Τομέα: 
www.samarites.gr 

7. Με την προσκόμιση της Οικονομικής και  Τεχνικής Προσφοράς σας,  παρακαλείσθε όπως 
προσκομίσετε δείγματα των ειδών που σας ενδιαφέρει. Τα δείγματα θα κατατεθούν προς έγκριση 
στον Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών. 

8. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 13 Οκτωβρίου 2016 ημέρα 
Πέμπτη την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. 

9. Η Διοίκηση του Ε.Ε.Σ., μετά την αξιολόγηση των προσφορών ενημερώνεται για το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού και διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της για το συμφέρον του Ε.Ε.Σ. να εγκρίνει  ή 
απορρίψει αυτό ή να αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισμού.  

 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Dr. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ        ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ-ΖΟΥΡΟΥΔΗ 

          Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α                      Οικονομολόγος 


