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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα : Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την υποβολή προσφορών για την Προμήθεια ειδών ρουχισμού και υπόδησης για τις
ανάγκες των ωφελούμενων των Κ.Φ.Α.Α. Ε.Ε.Σ. σε Βόλο, Αθήνα (Δομές Α, Β, Γ) και
Καλάβρυτα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια ειδών ρουχισμού και υπόδησης για τις ανάγκες των ωφελούμενων των
Κ.Φ.Α.Α. σε Βόλο, Αθήνα (Δομές Α, Β, Γ) και Καλάβρυτα.
Κωδικοί CPV: 18230000-0 (Διάφορα είδη ρουχισμού), 18800000-7 (Υποδήματα).
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ
24%, ήτοι ποσού 31.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της προμήθειας δίδεται στο Παράρτημα IΙ της
παρούσας Πρόσκλησης.
Κριτήριο Ανάθεσης
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής. Η προμήθεια θα ανατεθεί σε έναν προμηθευτή για το σύνολο των ειδών.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για όλα τα είδη και για όλες τις
ποσότητες, όπως ορίζονται σχετικώς στις Προδιαγραφές.
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Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ημέρες κατά μέγιστο, μετά την ανάθεση. Ο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διατηρεί το δικαίωμα παράτασης ισχύος των σύμβασης
που θα υπογραφεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Τόπος Παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση Αλκιβιάδου 4, ΤΚ 10439
Αθήνα.

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Η υποβολή των Προσφορών θα πραγματοποιηθούν με χρήση της εφαρμογής
«sourceONE» μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.marketsite.gr/ του
Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω της ανωτέρω
διαδικτυακής πύλης.
Οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να εγγραφούν δωρεάν στο Σύστημα Ηλεκτρονικών
Διαγωνισμών «sourceONE» της εταιρείας cosmoONE, ακολουθώντας τη διαδικασία
εγγραφής στο https://register.marketsite.gr/ συμπληρώνοντας τη «ΦΟΡΜΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ «cosmoONE» χωρίς οικονομική
επιβάρυνση. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, στο Βήμα 4 «Επιλογή εφαρμογής» πρέπει
να επιλεγεί η υπηρεσία «sourceONE – Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών».
Για την τεχνική υποστήριξη των Οικονομικών Φορέων στη διαδικασία εγγραφής και
υποβολής προσφορών, η cosmoONE παρέχει Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών, η οποία
είναι διαθέσιμη καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00 - 17:00) στο email
support@cosmo-one.gr και ηλεκτρονικά στο https://support.cosmo-one.gr/home/ .
Οι Προσφορές θα καταγράφονται κατά την παραλαβή τους, με σημείωση της ακριβούς
ημερομηνίας και ώρας παραλαβής. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και
οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα
από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική
απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον Οικονομικό Φορέα με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20/06/2022 και ώρα
15:00.

Επισημαίνεται ότι οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να είναι στην ελληνική
γλώσσα, να φέρουν υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα του
οικονομικού φορέα.
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Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα έξι (6) μηνών.
Δικαίωμα συμμετοχής: Αναγνωρισμένα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με εμπειρία σε
εκτέλεση αντίστοιχων προμηθειών.
Οι ενδιαφερόμενοι, που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν μαζί με την
οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά εν ισχύ
κατά το χρόνο υποβολής τους:
α. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας.
β. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας.
γ.

Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων.

δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ
μέρους του οικονομικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται ότι δεν συντρέχουν
οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως
ισχύει.
Πληρωμή
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με πίστωση 60 ημερών και με την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επικοινωνία
Κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ του Ε.Ε.Σ. και των Οικονομικών Φορέων σχετική με την
παρούσα διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος δια της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Dr Αντώνιος Αυγερινός
Φαρμακοποιός Υποστράτηγος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Ανάλυση ζητούμενων ποσοτήτων Προμήθειας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου της Προμήθειας
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