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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια συντήρηση, τηλεφωνική υποστήριξη
(help desk) και την παροχή υπηρεσιών (προαγορά 50 ωρών) της Λογιστικής
Εφαρμογής SOFTONE των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. στα
Κεντρικά Γραφεία Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, Δ/νση ΠρομηθειώνΕφ. Εξωτερικού τηλ. 210 3613562 και 210 3613560 με τους εξής όρους:
1. Οι προσφορές πρέπει:
α. Να στέλνονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο με την ένδειξη, έως την
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β. Να είναι γραμμένες με σαφήνεια.
γ. Να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις η 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 (90) ενενήντα ημέρες που γίνεται ο διαγωνισμός.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
στ. Να αναφέρουν εάν οι τιμές επιβαρύνονται με κρατήσεις υπέρ
Τρίτων (ΦΠΑ). 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 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 τη
προσφορά τους να καταθέσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρόσφατης
έκδοσης.
α. Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας.
β. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
γ. Βεβαίωση ΄Αδειας Λειτουργίας.
δ. Καταστατικό Εταιρείας.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όλων των όρων του Διαγωνισμού.

4. Τρόπος Πληρωμής: Από το Κεντρικό Ταμείο του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1-Αθήνα, με
40% προκαταβολή προ ΦΠΑ και το υπόλοιπο ποσόν με την παράδοση του έργου και
βεβαίωση τν αρμοδίων Υπηρεσιών για το «καλώς έχειν».
5. Τεχνικές Προδιαγραφές: α) Αναλυτικά μπορείτε να τις δείτε στην ηλεκτρονική
μας διεύθυνση www.redcross.gr
β) Για κάθε επιπλέον διευκρίνηση ή πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με
τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας Φοροτεχνικών Κο Β.Κατσούλη τηλ. 210.3603449
6. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονες θα επαναληφθεί στις 27 Ιουλίου
2017 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

στη Υπηρεσία Φοροτεχνικών Ε.Ε.Σ. (κ. Κατσούλη Βασίλη, τηλ. επικοινωνίας:
210.36.03.449).
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 να αποφασίσει την
επανάληψη του διαγωνισμού.
ΑΘΗΝΑ 13-6-2017
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