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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΦ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                     ΑΘΗΝΑ  02 - 09 – 2022 
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ                    Α.Π.  3967 
ΤΗΛ. 210 3613560-562 
Ε-mail : promithies@redcross.gr 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ   
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Θέμα :  «Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρονικού 

Μητρώου του Τομέα Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) καθώς και ετήσιας συντήρησής του, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Αντικείμενο της σύμβασης 

είναι η προμήθεια Ηλεκτρονικού Μητρώου του Τομέα Σαμαρειτών του Ε.Ε.Σ. καθώς και ετήσιας συντήρησής του, 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο περιέχει στοιχεία εθελοντών, 

καταγραφή υπηρεσιών – δράσεων, εθελοντικών ωρών. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων  

(CPV): 79996100-3 - Διαχείριση μητρώων. 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα I της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, 
Λυκαβηττού 1, ΤΚ 106 72 Αθήνα, σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 
παρακάτω: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ Ε.Ε.Σ.  

(αρ. πρωτ. 3967/02.09.2022Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 

Προς 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ  

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΤ 1, Τ.Κ.106.72, ΑΘΗΝΑ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Επωνυμία  

Διεύθυνση Έδρας  
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Τηλέφωνο  

Εmail  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 09.09.2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση είτε προσωπικώς ή με εκπρόσωπο, είτε 

ταχυδρομικώς επί αποδείξει. 

Οι προσφορές πρέπει: 

α) Να είναι γραμμένες με σαφήνεια. 

β) Να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστιχα παρεμβολές ή διακοπές λέξεων. 

γ) Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθέσεις λέξεων να γράφονται καθαρά στο περιθώριο και ισχύουν εφόσον έχουν 

μονογραφηθεί. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Επισημαίνεται ότι οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, να φέρουν υπογραφή του 

νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα του οικονομικού φορέα. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2) μηνών. 

 

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

• Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (Καταστατικό) του νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο ή την έναρξη της επιχείρησης εφόσον πρόκειται για Ατομική Επιχείρηση. 

• Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα της εταιρείας. 

• 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. 

• Βεβαίωση αποκλειστικότητας των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού προγράμματος. 

• Τεχνική προσφορά. 

• Οικονομική προσφορά. 

 

 Τεχνική Προσφορά 

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας. 

 

 Οικονομική Προσφορά 

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ. 

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον 
ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. 



3 
 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών. 
Προσφορά για την παροχή μέρους μόνο αυτών δεν γίνεται δεκτή. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών. 

 

Η συμμετοχή του υποψήφιου αναδόχου στη διαδικασία με την υποβολή φακέλου προσφοράς συνεπάγεται την χωρίς 
επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

 
Επικοινωνία: Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Προμηθειών – Εφοδίων 
Εξωτερικού στα τηλέφωνα 210 3613560 και 210 3613562. 

 

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Dr Αντώνιος Αυγερινός 

Φαρμακοποιός Υποστράτηγος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ηλεκτρονικό μητρώο: 

 Θα έχει, κατά προτίμηση, τη μορφή web-based εφαρμογής. Μπορείτε να μας προτείνετε και άλλες 

εναλλακτικές μεθόδους. 

 Θα φιλοξενείται σε server αναδόχου εντός Ελλάδος. 

 Θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις με βάση τα τρέχοντα πρωτόκολλα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων 

(SSL). 

 Θα είναι κλειστό, με πρόσβαση μέσω κωδικών. 

 Θα υπάρχουν 2 ρόλοι: Κατά πρώτον, ο ρόλος των καθολικών δικαιωμάτων (ρόλος READ-WRITE), μόνο για 

τους διαχειριστές (θα δοθεί σε λίγα άτομα), που θα παρέχει δυνατότητα επέμβασης και αλλαγών στα 

δεδομένα. Κατά δεύτερον, ο ρόλος του απλού χρήστη (ρόλος WRITE), που θα παρέχει μόνο δυνατότητα 

ενημέρωσης και όχι επέμβασης, οποίος θα δοθεί σε όλους τους υπεύθυνους Τμημάτων (περίπου 40 

Τμήματα). 

 Η βάση δεδομένων που θα κατασκευαστεί απαιτείται να έχει δυνατότητα υποδοχής για καταχώρηση των 

απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας των εθελοντών, καθώς και ειδικότερων πληροφοριών σχετικά με τις 

αποστολές, οι οποίες εκτελέστηκαν από τον κάθε εθελοντή. 

 Θα προσφέρει δυνατότητα λήψης ηλεκτρονικών αιτήσεων διαφόρων ειδών, τις οποίες θα μπορεί να τις 

συμπληρώσει με ελεύθερη πρόσβαση οποιοσδήποτε πολίτης. 

 Θα χρειαστεί να αντληθούν δεδομένα από υφιστάμενη ψηφιακή βάση, οπότε και θα απαιτηθεί η τεχνική 

διασύνδεση με την εν λόγω βάση δεδομένων. 

Θα υπάρχει δυνατότητα support οποιαδήποτε στιγμή. 

Η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει να πραγματοποιήσει τη μετάπτωση δεδομένων από την υπάρχουσα εφαρμογή. 

 

Επισημαίνεται, ότι η ανάδοχος εταιρεία θα κληθεί να υπογράψει Σύμβαση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α  Περιγραφή υπηρεσιών  Ποσότητα  
Τιμή 

μονάδας  
Σύνολο  Παρατηρήσεις 

1 Ηλεκτρονικό Μητρώο     

2 
Μετάπτωση Δεδομένων 

από άλλη εφαρμογή 
    

3 Εκπαίδευση     

4 Συντήρηση     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  

 


