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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την  
«Προμήθεια Έτοιμου πακέτου λογισμικού με υπηρεσίες 

παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης για την πρώτη 
χρονιά εφαρμογής του» 

Αρ. Πρωτ. : 621/ ΧΕΝΙΑ/ 29-11-2018 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Συνοπτική Περιγραφή  

 

 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ καλεί εταιρείες να υποβάλουν την πρότασή τους  για την 
«προμήθεια έτοιμου πακέτου λογισμικού με υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και 
υποστήριξης για την πρώτη χρονιά εφαρμογής του». Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι το 
συγκεκριμένο λογισμικό πακέτο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Έδρας και των 
εγκαταστάσεων της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, στα πλαίσια του έργου “ACCOMMODATION 
AND ASSISTANCE TO ASYLUM SEEKERS AND RECOGNIZED REFUGEES” που έχει 
αναλάβει ο φορέας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).  

  

ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της Πρότασής σας πρέπει να παρουσιάζονται 
αναλυτικά και να είναι δομημένα με την ακόλουθη σειρά περιλαμβάνοντας  τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

1. Επί ποινή αποκλεισμού το χρόνο ισχύος της προσφοράς για τουλάχιστον 120 ημέρες. 
2. Το ποσοστό του ΦΠΑ 
3. Τη συνολική προσφερόμενη τιμή του πακέτου λογισμικού χωρίς ΦΠΑ 
4. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. 
θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εφόσον από την προσφορά 
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ο φορέας διατηρούν το 
δικαίωμα να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

 
5. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριληφθεί το κόστος για την ετήσια ανανέωση  

άδειας χρήσης του προγράμματος.  
6. Κόστος Παραμετροποίησης 
7. Κόστος Μετάπτωσης δεδομένων 
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8. Κόστος για Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Υποστήριξης 
9. Το κόστος συντήρησης 3 ετών μετά την πρώτη δωρεάν χρονιά 
10. Το κόστος για την εκπαίδευση των χρηστών το οποίο θα είναι αναλυτικό σε ώρες και 

ημέρες. 
.  
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