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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Θέμα :Διενζργεια απευκείασ ανάκεςθσ και πρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ για 
τθν ανανζωςθ του υμβολαίου υντιρθςθσ 610 αδειών λογιςμικοφ ωρομζτρθςθσ, 
διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ. 

 

 

Περιγραφή αντικειμένου 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανανζωςθ του ετιςιου υμβολαίου υντιρθςθσ 

610 αδειών λογιςμικοφ ωρομζτρθςθσ του ΕΕ. 

CPV : 72253200-5 «Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ». 

Σο εκτιμώμενο κόςτοσ ανζρχεται ςε 4.000,00 € πλζον ΦΠΑ 24%, ιτοι ποςοφ 

4.960,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 

 

Διάρκεια 

Η χρονικι διάρκεια των παρεχόμενων υπθρεςιών ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Σρόποσ Τποβολήσ Προςφοράσ  

Η προςφορά μπορεί να κατατεκεί μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ promithies@redcross.gr με τθν ζνδειξθ «Προςφορά γιατθν 
ανανζωςθ του ετιςιου υμβολαίου υντιρθςθσ 610 αδειών λογιςμικοφ 
ωρομζτρθςθσ». 

 

promithies@redcross.gr


Μαηί με τθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να κατακζςετε και τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ: 

α. Πιςτοποιθτικό Φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

β. Πιςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

γ. Βεβαίωςθ Άδειασ Λειτουργίασ. 

δ. Φορολογικι ενθμερότθτα για είςπραξθ χρθμάτων. 

ε. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου του νόμιμου εκπροςώπου ι Τπεφκυνθ 
διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ είναι η 20.05.2022 και ώρα 
13:00 μ.μ. 

 

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ υποβλθκείςα προςφορά κα πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι 
γλώςςα, να φζρει υπογραφι του νόμιμου εκπροςώπου και ςφραγίδα του 
οικονομικοφ φορζα. 

Η υποβαλλόμενθ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον οικονομικό φορζα για 
διάςτθμα ζξι (6) μθνών. 

 

Πληρωμή 

Η πλθρωμι κα γίνεται μθνιαίωσ με τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων 
δικαιολογθτικών. 

 

Επικοινωνία 

Για κάκε επιπλζον πλθροφορία μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθ Διεφκυνςθ 
Προμθκειών – Εφοδίων Εξωτερικοφ ςτα τθλζφωνα 210 3613560 και 210 3613562. 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

Dr Αντώνιοσ Αυγερινόσ 

Φαρμακοποιόσ Τποςτράτηγοσ 


