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ΑΘΗΝΑ  04 - 01 – 2022 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΦ. ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ Α.Π.  10 

ΛΤΚΑΒΗΣΣΟΤ 1 ΑΘΗΝΑ  

ΣΗΛ. 210- 3613560-3613562 

Ε-mail : promithies@redcross.gr 

 

ΠΡΟ: 
1. ΓΕΛΑΑΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Email: bekyras@letstour.gr 
2. DANDOULAKIS SHIPPING & TRAVEL AGENCY 

Email:mdandoul@gmail.com 
3. PI-SERVICES TRAVEL & MARINE 

Email: pi@pi-services.eu 
4. SYNTHESIS GROUP TRAVEL SERVICES S.A. 

Email: info@synthesis-group.gr 

 

 

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 

Θζμα :  «Πρόςκλθςθ για τθν υποβολι προςφορϊν για τθν προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεςιών και 

υπηρεςιών διαμονήσ βάςει του ςυνολικά χαμηλότερου προςφερόμενου διαχειριςτικοφ κόςτουσ, 

διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ. 

 

‘Ζχοντασ υπόψθ: 

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

2. το ν. 4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, Απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ 
και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» (Α’ 36). 

3. τον κανονιςμό προμθκειϊν του ΕΕ. 
4. τθν υπϋαρικμ. 6569/29.12.2021 Απόφαςθ ΚΔ ΕΕ (ΑΔΑΜ:950Α46Μ703-ΩΟΚ). 

 

Περιγραφή φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν διαμονισ βάςει του 
ςυνολικά χαμθλότερου προςφερόμενου διαχειριςτικοφ κόςτουσ, ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν,διάρκειασ 
ενόσ (1) ζτουσ.Οι υπθρεςίεσ ενδεικτικά κα περιλαμβάνουν: 

• Ζκδοςθ αεροπορικϊν, ακτοπλοϊκϊν, ςιδθροδρομικϊν και κάκε άλλου είδουσ ειςιτιριων με κάκε είδουσ 
μεταφοράσ. 

• Κρατιςεισ ξενοδοχείων, αικουςϊν, ςυνεδριάςεων, κζςεων ςτάκμευςθσ και κάκε άλλου είδουσ 
ςυναφείσ υπθρεςίεσ. 
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• Πλιρθ οργάνωςθ ομαδικϊν ταξιδιϊν και εκδθλϊςεων (ειςιτιρια, ξενοδοχεία, μεταφορικά μζςα, κλπ). 

• Παροχι πλθροφοριϊν και ενθμζρωςθ εν γζνει ςχετικά με τα προγράμματα των πτιςεων ι άλλων 
προγραμματιςμζνων υπθρεςιϊν, τυχόν μεταβολζσ, κ.λ.π. 

• Παροχι κάκε είδουσ ταξιδιωτικϊν και τουριςτικϊν εν γζνει υπθρεςιϊν που κα ηθτά από καιρό ςε καιρό 
ο Ε.Ε.. 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ενδεικτικά ςτο ποςό των 58.000,00 €πλζον ΦΠΑ24%. 

CPV :  63515000-2 - Σαξιδιωτικζσ Τπθρεςίεσ. 

 

Κατάρτιςη και υποβολή προςφορών 

Οι οικονομικοί φορείσ καλοφνται να υποβάλουν τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τουσ, ςτο 
πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελοςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται 
ευκρινϊσ τα παρακάτω: 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣΟΤ 
ΕΕ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΕΣΟΤ. 

Προσ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ 

ΛΤΚΑΒΗΣΣΟΣ 1, Σ.Κ.106.72, ΑΘΗΝΑ. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ  

Επωνυμία  

ΔιεφκυνςθΖδρασ  

Σθλζφωνο  

Εmail  

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των προςφορών είναι η24/01/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. 

Οι προςφορζσ μποροφν να κατατεκοφν ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ είτε προςωπικϊσ ι με εκπρόςωπο, είτε 

ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει. 

Οι προςφορζσ πρζπει: 

α) Να είναι γραμμζνεσ με ςαφινεια. 

β) Να μθ φζρουν ξζςματα, ςβθςίματα,υποςθμειϊςεισ ι υςτερόγραφα, μεςόςτιχα παρεμβολζσ ι διακοπζσ 

λζξεων. 

γ) Οι διορκϊςεισ, διαγραφζσ και προςκζςεισ λζξεων να γράφονται κακαρά ςτο περικϊριο και ιςχφουν 

εφόςον ζχουν μονογραφθκεί. 

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. 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 

μθνϊν. 
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Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ 

 Δικαιολογητικά υμμετοχήσ 

Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 όπωσ ιςχφει,θ οποία ζχει ςυνταχκεί μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ 
παροφςασ,ςτθν οποία ο προςφζρων 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. 4412/2016όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 
23 του Ν. 4782/2021. 

 Οικονομική Προςφορά 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςφμφωνα με τοΤπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ 
που υπάρχει ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. 

Η τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ. 

τθν 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. 

 

Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ 

Ο μειοδότησ κα πρζπει να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν, ωσ απόδειξθ τθσ μθ φπαρξθσ 
λόγων αποκλειςμοφ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 ωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το 
άρκρο 22 του ν. 4782/2021 και ειδικότερα: 

1)Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ ποινικό μητρώο, ι, ελλείψει αυτοφ,ιςοδφναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τουκράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ οοικονομικόσ φορζασ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του αφορά ςτον 
νόμιμο εκπρόςωποτθσ εταιρείασ και ςε όλα τα μζλθ του Δ.. τθσ εταιρείασ (ςε περίπτωςθ Α.Ε.). τισ 
περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ αφοράςτουσ διαχειριςτζσ. Σα εν λόγω 
δικαιολογθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ(3) μήνεσ πριν από την υποβολή τουσ. 

2) Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςε ιςχφ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 73 καιπαρ. 2β του 
άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, για όλουσ τουσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ γιατισ οποίεσ καταβάλλονται 
ειςφορζσ (αν δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφσ, να ζχει εκδοκεί ζωσ 3μινεσ πριν τθν υποβολι του). 

3) Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο (Βεβαίωςθ ΦορολογικισΕνθμερότθτασ με τθν 
ζνδειξθ για κάκε νόμιμθ χριςθ) ςε ιςχφ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 τουάρκρου 73 και τθν παρ. 2β του 
άρκρου 80 του Ν. 4412/2016 (αν δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφσ,να ζχει εκδοκεί ζωσ 3 μινεσ πριν τθν 
υποβολι του). 

4) Επικαιροποιθμζνα νομιμοποιθτικά ζγγραφα, ιτοι: 

α. Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι τουφορζα ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του (π.χ. πιςτοποιθτικό Γ.Ε.Μ.Η. ςε περίπτωςθεταιρείασ Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., 
Ε.Ε., ι Ι.Κ.Ε. κ.λ.π. ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, βεβαίωςθζναρξθσ εργαςιϊν επιτθδευματία από 
τθ ΔΟΤ, ι εκτφπωςθ από το ςφςτθμα Taxisnet τθσ αναλυτικισ καρτζλασ των ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ 
κ.λπ.). Σο πιςτοποιθτικό πρζπεινα φζρει θμερομθνία ζκδοςθσ ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 
από τθν υποβολι του. 

β. Παραςτατικό Νόμιμθσ Εκπροςϊπθςθσ (π.χ. πιςτοποιθτικό Γ.Ε.Μ.Η.), το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί 
ζωσ 3 μινεσ πριν τθν υποβολι του. 
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Εγγφηςη Καλήσ Εκτζλεςησ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 21 του Ν. 4782/2021, το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

 

Σρόποσ Πληρωμή 

Η πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται επί πιςτϊςει 60 θμερϊν. 

 

Λοιποί όροι 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ,κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικόδίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφδικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα X του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. 

Η τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα 
πουεπιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόστων ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

 
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προζφοράς 

τοιχεία οικονομικοφ φορζα: 

Επωνυμία: 

Σαχ/κθ Δ/νςθ: 

Α.Φ.Μ.: 

Δ.Ο.Τ.: 

Σθλζφωνο : 

E-mail: 

 

Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΟΟ ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΗ ΧΡΕΩΗ 

(SERVICE FEE) 

(αριθμητικώσ και ολογράφωσ) 

Ειςιτιρια εςωτερικοφ  

Ειςιτιρια εντόσ Ευρϊπθσ  

Τπερατλαντικά ειςιτιρια  

Διαμονι ςε ξενοδοχεία του εςωτερικοφ  

Διαμονι ςε ξενοδοχεία του εξωτερικοφ  

 


