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Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ενδεικτικού 

συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. 6%. Δικαίωμα προαίρεσης: 
50% του συμβατικού τιμήματος. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                                                                Σελίδα 2 από 2 

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 τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικού 
ρεύματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ)». 

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 07.05.2021  ημέρα  Παρασκευή 
και ώρα 15.00 μ.μ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα 
γίνει την 13.05.2021,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09310000-5 (Ηλεκτρισμός). 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 
159.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%: 9.000,00 €. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50% επί του 
προϋπολογισμού της σύμβασης. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ και θα έχει 
διάρκεια ένα (1) έτος (προ της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης) από την ημερομηνία έναρξης 
Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), στο φάκελο «δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά», εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% 
επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ. 

 

Αθήνα, 22.04.2021 
 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα 

Dr. Αντώνιος Αυγερινός 

Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α 
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