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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ &  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 

ΜΕΟΓΕΙΩΝ 387, 15343 ΑΘΗΝΑ 

ΣΗΛ. : 210-6545243, FAX 210-6545243 

e-mail: mail@ere.gr, http:www.ere.gr  

 
 

Προκήρυξη ανοικτοφ διαγωνιςμοφ ςε ευρϊ για την ανάθεςη ζργου με 

τον τίτλο: «Πανελλήνια ενημερωτική εκςτρατεία για τισ Ρευματικζσ 

Παθήςεισ και το ρόλο του Ρευματολόγου» 

 
1. Αναθζτουςα αρχή  
Ελλθνικι Ρευματολογικι Εταιρεία & Επαγγελματικι Ζνωςθ Ρευματολόγων Ελλάδοσ 
(ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) 
Αρμόδιοσ: πφροσ Αςλανίδθσ – Πρόεδροσ… 
Επιτροπι διαγωνιςμοφ:  
πφροσ Αςλανίδθσ, Παναγιϊτθσ Σρόντηασ, Αχιλλζασ Γεωργιάδθσ……………………… 
Σαχ. δ/νςθ: Μεςογείων 387, ΣΚ 153 43, Αγ. Παραςκευι  

Σθλ: 210- 6545243, Φαξ : 210- 6545243,E-mail: mail@ere.gr 

 
2. Κατηγορία και περιγραφή υπηρεςιϊν  
Σο προκθρυςςόμενο ζργο περιλαμβάνει:  

Σο ςχεδιαςμό ενεργειϊν δθμοςιότθτασ και τθν υλοποίθςι τουσ.  

κοπόσ του ζργου είναι μζςα από ςτοχευμζνεσ  επικοινωνιακζσ ενζργειεσ και δράςεισ 
να επιδιωχκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ του πλθκυςμοφ και τθσ ιατρικισ κοινότθτασ ςε όλθ 
τθν ελλθνικι επικράτεια για τισ ρευματικζσ πακιςεισ και το ρόλο του Ρευματολόγου. 

Ωσ αποτζλεςμα κα προκφψει θ αφξθςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ τόςο των ρευματικϊν 
πακιςεων όςο και του ρόλου του Ρευματολόγου ςε όλα τα γεωγραφικά διαμερίςματα 
τθσ χϊρασ. 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου είναι 70.000,00€ (86.100,00 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α) με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 50% του 

προχπολογιςμοφ του ζργου ωσ προσ το φυςικό αντικείμενο. Ο προαναφερόμενοσ 

προχπολογιςμόσ αφορά όλεσ τισ ενζργειεσ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ και για δϊδεκα (12) μινεσ. Η  Ελλθνικι Ρευματολογικι Εταιρεία & 

Επαγγελματικι Ζνωςθ Ρευματολόγων Ελλάδοσ εφόςον εξαςφαλίςει επιπρόςκετουσ 

πόρουσ δφναται να επεκτείνει τθ ςφμβαςθ για επιπλζον ςαράντα οχτϊ μινεσ (48) 

ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ ςτισ 14-12-2013,  θ οποία 

αποφάςιςε τθ δθμιουργία «Πενταετοφσ χεδίου Δράςθσ για τισ Ρευματικζσ Πακιςεισ». 

 

3. Σόποσ παροχήσ των υπηρεςιϊν  
Ο τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν του αναδόχου κα γίνει ςτουσ τόπουσ που ορίηονται 

από τθν περιγραφι του υποζργου (Μζροσ Βϋ τθσ διακιρυξθσ). 
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4. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ  
Φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο αντικείμενο του υπό ανάκεςθ Σμιματοσ που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ 

υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία 

κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997 ι προερχόμενα από τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει 

ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και τα οποία πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται 

ςτθν ςυνζχεια τθσ παροφςασ. Σα νομικά πρόςωπα κα κλθκοφν να δθλϊςουν τα 

ονόματα και τα επαγγελματικά προςόντα των ςτελεχϊν τουσ που κα είναι υπεφκυνα 

για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

5. Διαχωριςμόσ του ζργου ςε τμήματα  
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο του ζργου. Δε γίνονται δεκτζσ, και 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του ζργου.  
 
6. Απαγόρευςη εναλλακτικϊν προςφορϊν  
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δε κα λθφκοφν υπόψθ.  
 
7. Διάρκεια τησ ςφμβαςησ ή προθεςμία ολοκλήρωςησ τησ παροχήσ των υπηρεςιϊν  
Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του ζργου είναι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ υλοποίθςθσ του ζργου και για περίοδο δϊδεκα (12) μθνϊν.  

8.Επωνυμία και διεφθυνςη τησ υπηρεςίασ από την οποία διατίθενται τα ζγγραφα 
ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τα τεφχθ τθσ διακιρυξθσ από τα 

γραφεία τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Μεςογείων 387, ΣΚ 153 43, Αγ. Παραςκευι κατά τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ 12:00-14:00. Προσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων, το πλιρεσ 

κείμενο τθσ διακιρυξθσ διατίκεται και ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του διαδικτφου, 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.ere.gr. υμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι 

διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ μποροφν να 

ηθτθκοφν ζωσ τισ 18/03/2014. 

Η διακιρυξθ διατίκεται δωρεάν. 

9. Σόποσ, χρόνοσ και τρόποσ υποβολήσ των προςφορϊν  
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται ςτθν ζδρα τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Μεςογείων 
387, ΣΚ 153 43, Αγ. Παραςκευι, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο Π.Δ. 118/07.  
Η προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν λιγει ςτισ 28/03/2014, ημζρα Παραςκευή και 

ϊρα 12:00. 
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10. Ημερομηνία, ϊρα και τόποσ τησ αποςφράγιςησ  
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ςτθν ζδρα τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, 

Μεςογείων 387, ΣΚ 153 43, Αγ. Παραςκευι ςτισ 28/03/2014, ημζρα Παραςκευή και 

ϊρα 14:00. 

Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν επιτρζπεται να παρίςτανται οι διαγωνιηόμενοι 
ι οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποί τουσ.  
 
11. Απαιτοφμενεσ εγγυήςεισ  
Κάκε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και με 
ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ τθσ οποίασ το 
ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε € (ΕΤΡΩ) ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.) του ζργου για τουσ 
πρϊτουσ δϊδεκα (12) μινεσ. Λοιπζσ απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ από τον ανάδοχο του 
ζργου (εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κλπ) αναφζρονται ςτθ 
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  
 
12. Βαςικοί τρόποι χρηματοδότηςησ και πληρωμϊν  
Οι πλθρωμζσ προσ τον ανάδοχο κα γίνουν ςφμφωνα με τα ςχετικά αναφερόμενα ςτθ 
διακιρυξθ.  
 
13. Νομική μορφή αναδόχου  
Ο ανάδοχοσ μπορεί να είναι φυςικό ι νομικό πρόςωπο τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ 
ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμόσ.  
Η ζνωςθ/κοινοπραξία δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί ιδιαίτερθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλει προςφορά. Ωςτόςο ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί το 

ζργο, είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι, ςτο βακμό 

που αυτό είναι αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
14. Κατ' ελάχιςτον πληροφοριακά ςτοιχεία και διατυπϊςεισ ςχετικά με την 
κατάςταςη του κάθε υποψηφίου, που θα απαιτηθοφν για την αξιολόγηςη  
Οι προςφζροντεσ οφείλουν, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν υποχρεωτικά τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ και τα 
ςτοιχεία με τα οποία κα τεκμθριϊνουν ότι πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζτςι όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτθ διακιρυξι του.  
 
15. Περίοδοσ κατά την οποία ο κάθε υποψήφιοσ δεςμεφεται από την προςφορά του  
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό για εκατόν 
είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ, προκεςμία που αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν.  
 
16. Κριτήρια αξιολόγηςησ προςφορϊν και ανάθεςησ  
Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα, από οικονομικι άποψθ, προςφορά. Η 
διαδικαςία αξιολόγθςθσ αναφζρεται αναλυτικά ςτθ διακιρυξθ.  
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17. Ημερομηνία ανάρτηςησ τησ προκήρυξησ  
Η προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ απεςτάλθ και δθμοςιεφκθκε ςτον Ελλθνικό Σφπο ςτισ 
31/01/2014.  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ 
ΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 

 

 
πφροσ Αςλανίδησ 

 


