Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Λυκαβηττού 1, ΤΚ 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3613560, 210 3613562
Email:promithies@redcross.gr
Ιστοσελίδα: www.redcross.gr

Αρ. Πρωτ: 2042
Ημ/νια Πρωτ: 03.05.2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής και χάριν συντομίας η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Ανοικτό
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε φιλοξενούμενους
ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην
Αθήνα (Α), (Β), (Γ) και στα Καλάβρυτα», διάρκειας 9 μηνών με δικαίωμα προαίρεσης 3 μηνών.

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 του
συστήματος.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:30 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα γίνει την 21/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 55320000-9 «Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 351.000,00 € πλέον ΦΠΑ 13%: 45.630,00 €, ήτοι
ποσού 396.630,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας 9 μηνών.
Δικαίωμα προαίρεσης 3 μηνών, προϋπολογισμού 117.000,00 € πλέον ΦΠΑ 13%: 15.210,00 €, ήτοι ποσού
132.210,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται
στο ποσό των 468.000,00 € πλέον ΦΠΑ 13%: 60.840,00 €, ήτοι ποσού 528.840,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή των συμβάσεων.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α : «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30
φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά
Βόλου», εκτιμώμενης αξίας 82.124,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 92.800,12 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Προαίρεση : 27.376,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 30.934,88 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΤΜΗΜΑ Β : «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο συνολικά 94
φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα Α, Β
και Γ», εκτιμώμενης αξίας 190.856,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 215.667,28 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Προαίρεση : 63.619,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 71.889,47 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΤΜΗΜΑ Γ : «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30
φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα»,
εκτιμώμενης αξίας 78.020,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 88.162,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Προαίρεση : 26.005,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 29.385,65 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή/ και περισσότερα τμήματα.
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3).
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει όλα τα τμήματα σε έναν προσφέροντα υπό την
προϋπόθεση ότι ο προσφέρων προσφέρει τη μικρότερη τιμή για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανά Τμήμα.
Η διάρκεια της/ων σύμβασης/ων ορίζεται σε εννέα (9) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης τριών (3) μηνών από
την υπογραφή αυτών. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διατηρεί το δικαίωμα παράτασης ισχύος των
συμβάσεων που θα υπογραφούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού επτά
χιλιάδων είκοσι ευρώ (7.020,00 €).
Συγκεκριμένα:

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
(αριθμητικώς)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
(ολογράφως)

Α

82.124,00 €

1.642,50 €

Χίλια εξακόσια σαράντα δύο
ευρώ και πενήντα λεπτά

Β

190.856,00 €

3.817,10 €

Τρεις χιλιάδες οκτακόσια
δεκαεπτά ευρώ και δέκα
λεπτά

Γ

78.020,00 €

1.560,40 €

Χίλια πεντακόσια εξήντα ευρώ
και σαράντα λεπτά

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών σίτισης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
του Ε.Ε.Σ στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα (Α), (Β), (Γ) και στα Καλάβρυτα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
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