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Πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων των όρων της προηγηθείσας διαγωνιστικής
διαδικασίας, (Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, χωρίς δημοσίευση και χωρίς μεταβολή των όρων της Διακήρυξης – άρθρο
32 του Ν. 4412/2016) για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ.
στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα "» συνολικού προϋπολογισμού 101.700,00 € πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό 126.108,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως
ισχύουν και ιδίως:
 το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2014) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και των τροποποιήσεων αυτού (Ν.4605/2019 (ΦΕΚ
52/Α/01.04.2019), όπως ισχύει.
 το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
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 το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 το άρθρο 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό
σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις, όπως ισχύουν
 το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
 το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
 το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις», ,
 το ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
 το ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του
Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς
και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
 το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7
και 13 έως 15,
 το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”]
 τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 τη με αριθμ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β΄/ 16-11-2016) απόφαση «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης “ (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) , για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης
κάτω των ορίων των οδηγιών», όπως ισχύει
 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά
ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
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ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 την ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης
46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014́)
 τον Οδηγό εφαρμογής μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
 Τη με αριθμ. πρωτ. 958/Φ.38/16-05-2018 Απόφαση Χορήγησης της Επιδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π.
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην
Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», η οποία εκδόθηκε στη βάση του αποτελέσματος της αξιολόγησης,
όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο
Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στα αναλυτικά Φύλλα αξιολόγησης δράσης και
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ.
 Τη με αριθμ. πρωτ. 2914/Φ38/14-12-2018 Απόφαση περί παράτασης χρηματοδότησης δράσεων λειτουργίας δομών
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΤΑΜΕ στο πλαίσιο της με αριθμ πρωτ.
1649/Φ38/08-12-2017 (Κωδ. 019) Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων.
 Τη με αριθμ. πρωτ. 5880/13.05.2019 σχετικής Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου, με την οποία εγκρίθηκε
η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και οι όροι αυτού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης ανά Κέντρο στα
Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της
Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα "»
- Το 1ο και 2ο Πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του
ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου «Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην
Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» με κωδικό ΟΠΣ 5022189, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
- Τη με αριθμ. πρωτ. 7330 σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης
«Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου «Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» με κωδικό ΟΠΣ 5022189
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε φυσικό πρόσωπο, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμούς ή ενώσεις προμηθευτών που
ενδιαφέρονται για την ανάθεση της ανωτέρω διακήρυξης κι έχουν τις απαιτούμενες από την 24/05/2019 Διακήρυξη
(Α/Α Συστήματος: 73894) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
μόνο της τιμής (ΑΔΑM: 19PROC005004175) προϋποθέσεις να υποβάλλουν προσφορά στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
για ένα ή περισσότερα τμήματα της σχετικής διακήρυξης.
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη
(ΑΔΑM: 19PROC005004175).
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, είναι
101.700,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό 126.108,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του αρθρ. 6
του ν. 4155/13, τα άρθρα 134 έως 138 του Ν.4281/2014 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25-07-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30. Μετά την
παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ).
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, ήτοι την 30-07-2019 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι υποβαλλόμενες στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες για εκατόν πενήντα (150) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής, το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές είναι αυτές που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τεύχος Διακήρυξης (ΑΔΑM: 19PROC005004175),
το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας Πρόσκλησης.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο
δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής.
Οι αναλυτικές προδιαγραφές του προκηρυσσόμενου έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από την 31η
Δεκεμβρίου 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.
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