ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΦ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 7
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων,
δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ.
Το ασφαλιστικό Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει όλες τις βασικές ασφαλιστικές
καλύψεις που ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία πλέον αυτών, οδική βοήθεια
και θραύση κρυστάλλων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεκτές στον Διαγωνισμό γίνονται εταιρείες παροχής υπηρεσιών σχετικών με
ασφαλιστικές καλύψεις που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Δεν
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν
στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 45 της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18/204,
ήτοι υπάρχει εις βάρος των νόμιμων εκπροσώπων τους μετακλητή καταδικαστική
απόφαση για ένα ή περισσότερους από τους κατωτέρους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες.
β) όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή
τους βάσει αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού η σε σχέση με την
επαγγελματική τους ιδιότητα.
γ) συμμετοχή σε κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας.
δ) τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμό από Διαγωνισμούς με αμετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Κ 118/2007.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα
Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1 – Δ/νση Προμηθειών – Εφοδίων
Εξωτερικού τηλ. 210 – 3613562 με τους εξής όρους:
1. Η τελική τιμή προσφοράς σας θα δοθεί σύμφωνα με την συνημμένη
κατάσταση των οχημάτων του Ε.Ε.Σ.
2. Οι προσφορές πρέπει:
α) Να υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην
Ελληνική Γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα, που
ορίζεται ως «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται
η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται. Το περιεχόμενο του
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
είναι
επικρατέστερο
από
κάθε
αντίγραφο.
Στο φάκελο να αναγράφονται πλήρως:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 7
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1
106 72 ΑΘΗΝΑ
Κατάθεση προσφορών μέχρι και την 12η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:00 μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ Λυκαβηττού 1, 106 72 Αθήνα
β) Να είναι γραμμένες με σαφήνεια.
γ) Να μην φέρουν ξέσματα, 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) εξήντα ημέρες, από την ημέρα που γίνεται ο
διαγωνισμός. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Για τις προσφορές που ισχύουν λιγότερο από (60) εξήντα ημέρες, αποφασίζει
οριστικά η Επιτροπή Διαγωνισμού για την αποδοχή τους ή όχι ενώ όσες ισχύουν
μέχρι (10) δέκα ημέρες από την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Ο Ε.Ε.Σ. κατά την ανέλεγκτη κρίση του διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής,
μεταξύ των Προσφερόμενων Υπηρεσιών που θα κριθούν καταλληλότερες για τις
ανάγκες του, άσχετα αν η τιμή είναι ανώτερη από άλλες προσφορές με
μικρότερη τιμή.
4. Οι ενδιαφερόμενοι, που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν μαζί με
την προσφορά τους να καταθέσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρόσφατης
έκδοσης.
α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
γ) Βεβαίωση Άδειας Λειτουργίας.
δ) Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων.
ε) Απόσπασμα Πρακτικών Δ.Σ.
5. Εγγυήσεις:
α) Συμμετοχής: Σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
με Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης 31 - 12 -2017.
Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.Δ. 118/2007 Άρθρο 25 παράγραφος 4.
β) Καλής Εκτέλεσης: Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η
ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.Δ. 118/2007 Άρθρο
25 παράγραφος 5.
6. Πληρωμή: Από το Ταμείο του Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, 106 72 Αθήνα σε ισόποσες
δόσεις κατόπιν διαπραγμάτευσης.

7. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 20
Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.
8. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να απεικονίζει την πραγματική εμπορική αξία
κάθε αυτοκινήτου σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της αφοράς
διατυπωμένα από έντυπα κοινής αποδοχής (π.χ. Auto triti).
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.
10. Ποινική Ρήτρα: Σε περίπτωση αθέτησης του έργου από τον προμηθευτή
στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η Ανάθεση ορίζεται ως ποινική ρήτρα ότι θα
εκπίπτει υπέρ του Ε.Ε.Σ. η δοθείσα από αυτόν εγγύηση και ο επόμενος
διαγωνισμός θα γίνεται δαπάνης του.
11. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία θα απευθύνεστε στην Δ/νση Αυτοκινήτων
Κύριο Ε. Παντελάκη τηλ. 210 6983778
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017
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