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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Νο  1 

Θέμα :  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επαναληπτικού Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και με τη συλλογή σφραγισμένων 

προσφορών, για την επιλογή  εταιρείας η οποία θα ανταποκρίνεται on call και θα 

αναλαμβάνει τη διενέργεια απολυμάνσεων ειδικού μικροβιακού φορτίου, όποτε 

αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η ως άνω εταιρεία θα αμείβεται με βάση την τιμή ανά 

τετραγωνικό μέτρο κάθε φορά, με εκτιμώμενο κόστος πέντε χιλιάδες (5.000,00 €) 

ευρώ συν Φ.Π.Α..   

   Παρακαλείσθε όπως, εάν το επιθυμείτε, προσέλθετε στην Υπηρεσία μας (Κεντρικά 

Γραφεία Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, Δ/νση Προμηθειών) μέχρι τις 

08-02-2021 ώρα και 12.00 π.μ. προκειμένου να καταθέσετε έγγραφη προσφορά για 

το αναγραφόμενο  θέμα .   

   Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 09-02-2021 ώρα και 

11.00 π.μ. στα Κεντρικά  Γραφεία του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1- Αθήνα.  

 

  Αντικείμενο του Έργου  

  Ο Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός  (Ε.Ε.Σ.) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

τιμής, για  την επιλογή εταιρείας που θα αναλάβει τη διενέργεια απολυμάνσεων 

ειδικού μικροβιακού φορτίου όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 

 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου  

Η εταιρεία θα καλείται κάθε φορά που θα υπάρχει η ανάγκη απολύμανσης. 

 



 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 και ISO 
45001/2018. 

 

Τρόπος Υποβολής Προσφοράς και Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

1. Οι προσφορές πρέπει :                                                                                    

    α) Να στέλνονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο με την ένδειξη: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ 

ΦΟΡΤΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ       

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                             

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1                                                                                                                                            

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106.72 

β) Να είναι γραμμένες με σαφήνεια. 

γ) Να μη φέρουν ξυσίματα σβησίματα ,υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστιχα 
παρεμβολές ή διακοπές λέξεων. 

δ) Οι διορθώσεις , διαγραφές και προσθέσεις λέξεων να γράφονται καθαρά στο 
περιθώριο και ισχύουν εφόσον έχουν μονογραφηθεί. 

ε) Να ισχύουν για (60) ημέρες, από την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός . 

Αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές. 

2. Ο Ε.Ε.Σ. κατά την ανέλεγκτη κρίση του, διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής, μεταξύ 
των προαναφερόμενων Παρόχων Υπηρεσιών 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 στο διαγωνισμό οφείλουν μαζί με την 
προσφορά τους να καταθέσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρόσφατης 
έκδοσης : 

α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας 

γ) Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων 

δ) Καταστατικό  

4 α. Εγγύηση Συμμετοχής : Δεν απαιτείται 

   β. Εγγύηση  Καλής Εκτέλεσης : Δεν απαιτείται  

5. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με τη προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών.  

6. Για  κάθε επιπλέον πρόσθετη πληροφορία απευθυνθείτε στη Δ/νση Προμηθειών.  



7.  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 να απορρίψει αυτό ή αποφασίσει την επανάληψη 
του διαγωνισμού . 

8. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την ίδια ώρα 

και στο ίδιο μέρος . 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                Dr Αντώνιος Αυγερινός                                    Γεώργιος   Σκούμας 

         Φαρμακοποιός Υποστράτηγος 
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