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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΕΣ»

20PROC007596900 2020-11-05
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής και χάριν συντομίας η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Ανοικτό,
Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη δαπάνη με τίτλο « Αξιολόγηση ανθρώπινου Δυναμικού του Ε.Ε.Σ».
Το Έργο Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά σε 450 άτομα.
Απαιτείται η εφαρμογή τριφασικού συστήματος αξιολόγησης (αυτό-αξιολόγηση εργαζομένων, αξιολόγηση
άμεσου προϊσταμένου και αξιολόγηση Συμβούλου).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ανάθεσης της υπηρεσίας και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα 03:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την
27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων (CPV):
79414000-9 (υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού).
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 150.000,00 €, Φ.Π.Α. 36.000,00 €).
Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από ιδίους πόρους του ΕΕΣ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της σχετικής διακήρυξης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε
ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων
ευρώ (3.000,00€).

Αθήνα, 04-11-2020

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα

Dr. Αντώνιος Αυγερινός
Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α
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