
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης 

 

 

 

 

 

 

  

 
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, 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, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 101.700,00 € 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 126.108,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους 
όπως προβούν στην κατάθεση προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

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 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. 

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 03/06/2019, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 15.00 μ.μ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 07/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία και πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στη 
διακήρυξη. 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΦΠΑ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
Λυκαβηττού 1, ΤΚ 106 72 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 2103613560 
Fax : 2103613564 
Email:promithies@redcross.gr 
Ιστοσελίδα: www.redcross.gr 

Αθήνα, 24.05.2019 
                                                                        Αρ. Πρωτ. 6124 
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