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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 63
Θέμα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μειοδοτικού Διαγωνισμού με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά βάσει τιμής
για την επιλογή συμβούλου για την ανάπτυξη του συστήματος Διαχειριστικής
Επάρκειας Δικαιούχων ΕΣΠΑ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, στον Ε.Ε.Σ,
Προϋπολογισμού 5000€ πλέον ΦΠΑ.
Παρακαλείσθε όπως, εάν το επιθυμείτε, προσέλθετε στην Υπηρεσία μας (Κεντρικά
Γραφεία Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, Γραμματεία) μέχρι τις 23-112020 και ώρα 12.00 προκειμένου να καταθέσετε έγγραφη προσφορά για το
αναγραφόμενο θέμα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 24-11-2020 και ώρα
11.00 π.μ στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1- Αθήνα.
Αντικείμενο του Έργου
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για
την επιλογή συμβούλου για την ανάπτυξη του συστήματος Διαχειριστικής
Επάρκειας Δικαιούχων ΕΣΠΑ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, στον Ε.Ε.Σ.
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου
Είναι επιθυμητή η επιτυχής πιστοποίηση του Συστήματος Ποιότητας σε διάστημα 1
μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
Τρόπος Υποβολής Προσφοράς και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Οι προσφορές πρέπει :
α) Να στέλνονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο με την ένδειξη:
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ
1429, ΣΤΟΝ Ε.Ε.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106.72
β) Να είναι γραμμένες με σαφήνεια .
γ) Να μη φέρουν ξυσίματα σβησίματα ,υποσημειώσεις ή υστερόγραφα,
μεσόστιχα παρεμβολές ή διακοπές λέξεων .
δ) Οι διορθώσεις , διαγραφές και προσθέσεις λέξεων να γράφονται καθαρά
στο περιθώριο και ισχύουν εφόσον έχουν μονογραφηθεί.
ε) Να ισχύουν για (60) ημέρες, από την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός .
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
2.Ο Ε.Ε.Σ. κατά την ανέλεγκτη κρίση του, διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής, μεταξύ
των προαναφερόμενων Παρόχων Υπηρεσιών που θα κριθούν καταλληλότερες για
τις ανάγκες του, άσχετα αν η τιμή είναι ανώτερη από άλλες προσφορές με
μικρότερη τιμή.
3.Οι ενδιαφερόμενοι, που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν μαζί με την
προσφορά τους να καταθέσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρόσφατης
έκδοσης :
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας .
γ) Βεβαίωση Άδειας Λειτουργίας.
δ) Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων.
ε) Καταστατικό
4. Συμβατικά στοιχεία. Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
i) Η Σύμβαση
ii) Η Οικονομική Προσφορά
iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων
iv) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
v) Η Τεχνική έκθεση
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5. Αναθεώρηση τιμών. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
6. Τόπος παροχής υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες στους χώρους
του Ε.Ε.Σ.
7. Παραλαβή παραδοτέων. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών –
παραδοτέων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του τομέα κοινωνικής
πρόνοιας του Ε.Ε.Σ
8. Επίλυση διαφορών. Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή
της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με την
Ελληνική νομοθεσία.
9. Ανωτέρα βία. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός
που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή
της επέλευσης του, καταβλήθηκε αποδεδειγμένα (πραγματικά περιστατικά,
έγγραφα, στοιχεία, κ.α.) υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.
10. Έκπτωση Αναδόχου. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη σύμβαση ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της
υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις
αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μεγαλύτερη των δέκα
ημερών. Εάν ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
11. Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια . Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως
διαγράμματα, σχέδια, πλάνα, στατιστικά στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή
στοιχείο που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον συμβαλλόμενο,
κατά την εκτέλεση του έργου, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη
κυριότητα του Ε.Ε.Σ.
Ο συμβαλλόμενος, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ε.Ε.Σ, δεν
αποκαλύπτει καμία πληροφορία που του δόθηκε, ούτε κοινοποιεί στοιχεία ή
έγγραφα των οποίων έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του Σε
περίπτωση αθέτησης από τον συμβαλλόμενο της ως άνω υποχρέωσης του, ο Ε.Ε.Σ
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δικαιούται να απαιτήσει: α) την αποκατάσταση κάθε ζημίας, που ενδεχομένως
προκύψει, συνεπεία της κοινοποιήσεως εγγράφων – στοιχείων, πληροφοριών, σε
τρίτους και β) την άμεση και στο διηνεκές παύση κοινοποίησης εγγράφων –
στοιχείων, σε τρίτους, στο μέλλον . Ο συμβαλλόμενος με κανένα τρόπο, δεν
προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, σχετιζόμενες με την εν γένει κατάσταση του Ε.Ε.Σ,
χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Ε.Ε.Σ
12. Ο συμβαλλόμενος δεσμεύεται από την τήρηση του απόρρητου και
εμπιστευτικότητας σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του, ευθυνόμενος και
για τυχόν συναφείς παραβάσεις των μελών της ομάδας που τον συνεπικουρεί,
υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση απορρήτου αμέσως μετά την υπογραφή της
Σύμβασης. Ο συμβαλλόμενος δεσμεύεται από τη συμμόρφωσή του στον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679.
13 α). Εγγύηση Συμμετοχής : Δεν απαιτείται .
β) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος το αργότερο
κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί του συνολικού
τμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
14.Πληρωμή: Η Καταβολή του Τιμήματος θα γίνει με το πέρας του έργου από το
Ταμείο του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1 , 106 72 ΑΘΗΝΑ, και την προσκόμιση όλων των
απαραίτητων εγγράφων . Η αμοιβή καταβάλλεται όπως αναφέρεται παραπάνω, με
πιστοποιήσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας και εξοφλείται μετά την παράδοση. . Η
αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται.
15. Επικοινωνία - Για κάθε επιπλέον πρόσθετη πληροφορία απευθυνθείτε στη
Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ ,(2103605631).
16. Η ανάθεση θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
17. Ποινική Ρήτρα 1% ημερησίως σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου εντός
του οριζόμενου χρονικού πλαισίου ή κακής εκτέλεσης αυτού.
18. Η Διοίκηση του Ε.Ε.Σ. , μετά την αξιολόγηση των προσφορών ενημερώνεται για
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της για το
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συμφέρον του Ε.Ε.Σ. να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτό ή αποφασίσει την
επανάληψη του διαγωνισμού .
19. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την ίδια ώρα
και στο ίδιο μέρος .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Dr Αντώνιος Αυγερινός

Γεώργιος Σκούμας

Φαρμακοποιός Υποστράτηγος
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