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Αθήνα 10/06/2021 
Αρ. πρωτ.: 2318/21 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ TΕΧΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ VIRTUAL DATA ROOM (VDR)  
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
H εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου  
ΑΕ» είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Eξωτερικών 
για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών. 
Αποσκοπεί στην υποστήριξη των διεθνών επενδυτών και εταιρειών προκειμένου να 
αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, συμβάλλει στην εξωστρέφεια της 
ελληνικής οικονομίας, στην προσέλκυση ξένων επενδυτών, στην άρση 
γραφειοκρατικών εμποδίων και παράσχει σημαντική πληροφόρηση για τη 
δραστηριοποίησή τους στη χώρα. Επίσης, ο Οργανισμός αποσκοπεί στην προώθηση 
των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, καθώς παράλληλα 
στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν 
νέους εταίρους έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 
 
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς από 
εξειδικευμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο για την σύναψη 
σύμβασης α) παροχής τεχνικής λύσης Virtual Data Room (VDR) και β) υπηρεσιών 
υποστήριξης γύρω από τη λειτουργία του προσφερόμενου VDR. 
 
Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» (Εnterprise Greece) 
στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών της και του εκσυγχρονισμού των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της επιθυμεί την λήψη υπηρεσιών για την παροχή και 
λειτουργία Virtual Data Rooms (VDRs) καθώς και την παροχή συνεχούς υποστήριξης 
στην οργάνωση και διαχείριση αυτών.  
 
Η αξιοποίηση μιας VDR λύσης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις διαδικασίες της 
Εnterprise Greece επιτρέποντας την ασφαλή και με διαφάνεια ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών κατά τις διαδικασίες υποβολής και 
ελέγχου επενδυτικών προτάσεων. 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι προσφερόμενες Τεχνικές Λύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους κάτ’ 
ελάχιστο τα ακόλουθα: 

• Τα VDR θα πρέπει να είναι Web Based με δυνατότητα ασφαλούς σύνδεσης σε 
αυτά. 

• Στη διάρκεια του έτους αναμένεται να εξυπηρετηθούν περί τις 25 περιπτώσεις 
υποβολής επενδυτικών φακέλων με ισάριθμες ανάγκες σε VDR. 
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• Σε κάθε VDR θα πρέπει να έχουν πρόσβαση, κατ’ ελάχιστο, οι ακόλουθες 
ομάδες ατόμων 

o Στελέχη της Εnterprise Greece (1 έως 5 άτομα) 
o Στελέχη του Επενδυτή (1 έως 5 άτομα) 
o Εξωτερικοί Σύμβουλοι (1 έως 5 άτομα) 

• Κάθε VDR εκτιμάται ότι θα έχει ανάγκη, κατά μέσο όρο, για 2.5 GB δεδομένων. 

• Μετά το πέρας της λειτουργίας κάθε VDR τα δεδομένα και οι συνοδευτικές 
αναφορές θα πρέπει να παραδίδονται στην Εnterprise Greece μέσω ασφαλούς 
διαδικασίας για offline αποθήκευση. 

• Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας και 
ειδικότερα 

o Υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
o Υψηλού επιπέδου κρυπτογράφηση δεδομένων 
o Έλεγχος και πλήρης καταγραφή ενεργειών χρηστών 
o Πολυεπίπεδη διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών 

• Η τεχνική λύση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από εύχρηστη διεπαφή (UX) και 
εύκολη εμπειρία πλοήγησης. 

 
Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, κατ’ 
ελάχιστο να: 

• Σχεδιάσει την καταλληλότερη δόμηση της προσφερόμενης λύση με βάση τις 
διαδικασίες και τις ροές εργασίας της Εnterprise Greece. 

• Να υποστηρίζει την προετοιμασία των απαιτούμενων VDR με βάση τις ανάγκες 
της Εnterprise Greece. 

• Να υποστηρίζει την απενεργοποίηση των VDR και των ενεργειών που έπονται 
αυτής. 

• Να παρέχει υποστήριξη τόσο στα στελέχη της Εnterprise Greece όσο και στους 
εμπλεκόμενους χρήστες (Επενδυτές, Εξωτερικοί Σύμβουλοι) 

 
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με νεότερη έγγραφη συμφωνία των 
μερών. 
 
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στις παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
από την Ανάδοχο εταιρεία και να ληφθεί υπ’ όψιν η ανάγκη για υψηλή διαθεσιμότητα 
(availability) των υπηρεσιών αυτών.  
 
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλουν προσφορά με email το αργότερο 
μέχρι και τις  
21/06/2021 και μέχρι τη λήξη της εργάσιμης ημέρας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
procurement@eg.gov.gr 
 

mailto:procurement@eg.gov.gr
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Οι προσφορές (στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα) των ενδιαφερομένων εταιρειών 
θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 
 
Τεχνική Προσφορά 
 

• Τεχνική περιγραφή (παρουσίαση) της προτεινόμενης τεχνικής λύσης VDR. 

• Προσφερόμενα συνολικά GB ανά μήνα. 

• Αριθμός προσφερόμενων Virtual Data Rooms στη διάρκεια του έτους. 

• Μέγιστος αριθμός χρηστών (end users) της προσφερόμενης λύσης. 

• Τυχόν τεχνικοί περιορισμοί σε θέματα χωρητικότητας, επεξεργασίας και 
λογαριασμών χρηστών. 

• Τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας του  VDR ενάντια σε κακόβουλη/ μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 
 

Οικονομική Προσφορά 
 

• Συνολικό κόστος της προσφερόμενης τεχνικής λύσης συμπεριλαμβανομένου 
των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

• Κόστος για επιπλέον ανάγκες σε χωρητικότητα ή/και λογαριασμούς χρηστών 
(κόστος ανά GB ή/και ανά χρήστη) που μπορεί να ζητηθούν από τον  

 
Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων 
επιβαρύνσεων και δαπανών του υποψηφίου Αναδόχου για την πλήρη υλοποίηση του 
αντικειμένου της σύμβασης.  
 
Στην αμοιβή της αναδόχου εταιρείας περιλαμβάνεται:  
1. κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  
2. κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει του άρθρου 4 Ν.4013/2011 όπως έχει 
αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρ. 375 του ν. 4412/2016 όπως  ισχύει, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  
 
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Η επιλογή της Αναδόχου εταιρείας θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη από 
οικονομοτεχνική άποψη προσφορά. 
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Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της 
Εταιρείας (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 148/18.09.2020) και συγκεκριμένα με βάση τις προβλεπόμενες 
σε αυτόν διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
Η Εταιρεία μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, προσαρμογές, παρουσιάσεις ή 
βελτιώσεις των προφορών. 
 
Για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενες 
εταιρείες μπορούν να απευθύνονται στην κα Χριστόφη Χαριτίνη, τηλέφωνο: 210 
3355784, email: c.christofi@eg.gov.gr 
 
 

 
Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής και 
ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016, καθώς και το Ν. 4624/2019, καθώς και να λαμβάνουν τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με αυτήν. 
Ειδικότερα, με την υποβολή Προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι έχουν διασφαλίσει 
τη νόμιμη βάση επεξεργασίας για τη διαβίβαση και χορήγηση των προσωπικών δεδομένων 
που θα παρασχεθούν στην Εnterprise Greece στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς 
και ότι έχουν ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων θα χορηγηθούν στην 
Εnterprise Greece για τη διαβίβαση αυτή. 

 
 
 
 

Σημαντική Σημείωση 
 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Enterprise Greece 
να συνάψει συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα 
προσδοκίας. H Enterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά 
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους 
που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει 
τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική της 
ευχέρεια χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου. 
  
H Εnterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του 
αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη 
σύναψη ή µη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν 
αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση 
από την Enterprise Greece ή τα στελέχη της για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την 
παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.  
 

mailto:c.christofi@eg.gov.gr
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Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων 
και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της 
διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων 
αυτής. 
 
Για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε». 
 
 
 
Γεώργιος Φιλιόπουλος  
Διευθύνων  Σύμβουλος          
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