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Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού  NO 53 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της 
τιμής, για την «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 64 φιλοξενούμενους 
ανηλίκους ημερησίως  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  στην Αθήνα( ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β ) »   το οποίο 
θα συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση 
του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ.  στην Αθήνα ( ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β) ", με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5048814, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 224.870,40€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, 
ήτοι ποσού 254.103,56 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως προβούν στην 
κατάθεση προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του προκηρυσσόμενου έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την 01 /01 /2020  μεχρι και  την 31 /12 /2020  , ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η     10 /   02 /2020,ημέρα  
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15.00 μ.μ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι   14  /   02/  2020   ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.30 μ.μ.. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία και πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στη 
διακήρυξη.Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% 
επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΦΠΑ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. 
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