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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια τριών (3)
υδροφόρων 10.000 λίτρων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής και χάριν συντομίας η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει
Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για τη
δαπάνη με τίτλο «προμήθεια τριών (3) υδροφόρων 10.000 λίτρων».
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 του συστήματος.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/8/2020 και ώρα 15:30 π.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» θα γίνει την 28/8/2020 και ώρα 10:00 πμ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια τριών (3) υδροφόρων 10.000 λίτρων».
Τα προς προμήθεια ήδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του κοινού λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 34133100-9.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας επί ποινή αποκλεισμού.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 525.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 423.387,09 €, Φ.Π.Α. 101.612,91€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δίδεται στο Παράρτημα VI της σχετικής
Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., στο οποίο συμμετέχουν με
την προσφορά τους.
Η δαπάνη θα βαρύνει το υπόλοιπο των δράσεων του προγράμματος «ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 2018»
για την περίοδο Δεκέμβριος 2019 – Μάρτιος 2020 με στόχο την υποστήριξη των πληγέντων
Δήμων Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερμίου και Μεγαρέων καθώς και την ενδυνάμωση του Ε.Ε.Σ.
στον τομέα της μείωσης επικινδυνότητας καταστροφών (DISASTER RISK REDUCTION – D.R.R.), ως
απόφαση 17/03.01.2020 του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ.).

Αθήνα, 8/7/2020
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