ΑΔΑ: Ρ79Α46Μ703-ΦΚΦ

INFORMATICS
20PROC006216360
2020-01-29
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.01.29 16:20:43
EET
Reason:
Location: Athens

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης

Digitally signed by ANTONIOS
AVGERINOS
Date: 2020.01.29 14:06:29 +02'00'
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Λυκαβηττού 1, ΤΚ 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103613560
Fax : 2103613564
Email:promithies@redcross.gr
Ιστοσελίδα: www.redcross.gr

Αθήνα, 27.01.2020
Αρ. Πρωτ: 429

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 32 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο, στα Κέντρα
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (A) + (B), για τα οποία έχει υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης με
τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (Α) + (Β)» με κωδικό ΟΠΣ 5048814, στο πλαίσιο
της υπ’ αρ. 1649/Φ38/8-12-2017 Πρόσκλησης με Κωδικό:019 της Υπεύθυνης Αρχής για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του
Ειδικού Στόχου «1-ΑΣΥΛΟ», Εθνικού Στόχου «1-ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ» του Εθνικού Προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 2014-2020» 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 της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διατηρεί το δικαίωμα
παράτασης ισχύος της σύμβασης, που θα υπογραφεί, μέχρι την εξάντληση της προϋπολογισθείσας αξίας της παρούσας
σύμβασης. Σε περίπτωση διακοπής της επιχορήγησης διακόπτεται αυτόματα και η σύμβαση με τον ανάδοχο.
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.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/02/2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15.00 μ.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, την 19/02/ 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
και ώρα 11:30.
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.

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

