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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ   
ΛΤΚΑΒΗΣΣΟΤ 1-10672 ΑΘΗΝΑ.   
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ Ε.Ε..  
ΣΗΛ. 210-3613560, 210-3613562.  
E-MAIL. promithies@redcross.gr 

 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ  26 - 09 – 2022 
Α.Π.4350 

 

ΠΡΟ: 
BIOSAFETYemail:info@biosafety.gr 

 

 

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 

Θζμα :  «Διενζργεια απευκείασ ανάκεςθσ και πρόςκλθςθ για τθν υποβολι προςφορϊν για τθν παροχή 

υπηρεςιών Σεχνικοφ Αςφαλείασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ (ΕΕΣ), για το χρονικό διάςτθμα από 

25.10.2022 ζωσ 25.10.2023, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει τιμισ, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 3.550,00 € πλζον Φ.Π.Α. 24%. 

 

‘Ζχοντασ υπόψθ: 

1. το v. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 

2. τον κανονιςμό προμθκειϊν του ΕΕΣ. 

3. το υπϋαρικμ. 34/22.06.2022Υ.Σ. ΕΕΣ. 

 

Περιγραφή φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου  

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ (ΕΕΣ) δθμοςιεφει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, με κριτιριο 
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), για 
χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ, ιτοι από 25.10.2022 ζωσ 25.10.2023. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςτοπροςωπικό του Ελλθνικοφ 
Ερυκροφ Σταυροφ (ΕΕΣ),αποτελοφμενο από 550 υπαλλιλουσ ζωσ ςιμερα,ςτισ εγκαταςτάςεισ του, όπωσ 
αυτζσ οι υπθρεςίεσ αναλυτικά προςδιορίηονται και προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Νόμου 
3850/2010, όπωσ αυτόσ ιςχφει και να εξαςφαλίηει τθν αναγκαία υποςτιριξθ ςτον ΕΕΣ, οφτωσ ϊςτε να 
μπορεί να ανταποκρίνεται ςε όλεσ τισ υποχρεϊςεισ τουγια τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, καλφπτοντασ 
τον προβλεπόμενο χρόνο,ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ. 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριϊν χιλιάδωνπεντακοςίων πενιντα ευρϊ 
(3.550,00 €) πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 

 

Κατάρτιςη και υποβολή προςφορών 
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Παρακαλείςκε όπωσ, εάν το επικυμείτε, αποςτείλετε προςφορά, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ promithies@redcross.gr, με τθν ζνδειξθ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ μζχρι τισ 07-10- 2022 και ώρα 11.00 π.μ.. 

Οι ενδιαφερόμενοι που κα λάβουν μζροσ οφείλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ να κατακζςουν και τα 
ακόλουκα δικαιολογθτικά πρόςφατθσ ζκδοςθσ: 

- Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ 

- Πιςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

- Φορολογικι ενθμερότθτα για είςπραξθ χρθμάτων 

- Καταςτατικό εταιρείασ 

- Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι α) δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 όπωσ 
τροποποιικθκε από το άρκρο 22 του Ν. 4782/2021, β) δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ 
αποκλειςµοφ, ςφµφωνα µε το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 23 του 
Ν. 4782/2021. 

- Θα πρζπει να επιςυναφκεί διλωςθ ότι το email είναι το εταιρικό ςασ με εταιρικι ςφραγίδα. 

 

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, να φζρουν 

υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου και ςφραγίδα του οικονομικοφ φορζα. 

Η τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν. 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δφο (2) 

μθνϊν. 

 

Πληρωμή 

Η πλθρωμι κα γίνεται ςε ιςόποςεσ δόςεισ, ςε διμθνιαία βάςθ,με τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων 
δικαιολογθτικϊν. 

Επικοινωνία: Για κάκε επιπλζον πλθροφορία μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθ Διεφκυνςθ Προμθκειϊν – 

Εφοδίων Εξωτερικοφ ςτα τθλζφωνα 210 3613560 και 210 3613562. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

Dr Αντώνιοσ Αυγερινόσ 

Φαρμακοποιόσ Τποςτράτηγοσ 
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