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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για  : A) την προμήθεια ενός (1) γνήσιου ανταλλακτικού ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
160K, B) την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασής του ΚΙΤ στο πολυμηχάνημα LEXMARK Χ950de του 
ΚΕΑΟ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Νόμου 
4412/2016 για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας. 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #437,72#€ συμπ/νου του ΦΠΑ 
24% σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΕΦΚΑ έτους 2020, (ΚΑΕ 1281 ποσό 344,72 € 
συμπ/νου του ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 0887ποσό 93,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24%)
Κωδικός Αρχείου Είδους: CPV: 30125000-1: Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών, 
50313100-3: Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής 
(χαμηλότερη τιμή)».                                               ΦΓ 1/20

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – e-
Ε.Φ.Κ.Α.» με έδρα την οδό Αγίου Κωνσταντίνου 8 – Τ.Κ. 10431 – Αθήνα, σας προσκαλεί να 
υποβάλλεται τεχνικοοικονομική προσφορά και δικαιολογητικά, για την εν θέματι 
προμήθεια και υπηρεσία 
Κριτήριο για την ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, με επιστολή σας, στα Γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, Τμήμα 
Πρωτοκόλλου, 5ος όροφος, μέχρι την 18/03/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
TMΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση    : Ακαδημίας 22,
                          Τ.Κ. 106 71- Αθήνα
Τηλέφωνο      : 210-3729671, 3729519  
Fax             : 210-3666007
E-mail             : tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: 
 Κάθε ενδιαφερόμενο 
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(Υπόψη της Δ/νσης Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης Προμηθειών 
Υλικών).
Στην επιστολή θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η επωνυμία και η διεύθυνση του 
προσφέροντος καθώς και η ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για: A) την προμήθεια ενός (1) 
γνήσιου ανταλλακτικού ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 160K, B) την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασής του ΚΙΤ 
στο πολυμηχάνημα LEXMARK Χ950de του ΚΕΑΟ -ΦΓ 1/20»

Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά:
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
 Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την 
επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 

Β. «Τεχνική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα καθώς και τα σχετικά 
δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας. 
Με την τεχνική προσφορά θα κατατεθεί συμπληρωμένος ο πίνακας στο Παράρτημα της 
παρούσας (τεxνικές προδιαγραφές)

Γ. «Οικονομική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή (ανά τεμάχιο και 
συνολικά) σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και συμπ/νου ΦΠΑ). 

Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο 
ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
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επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της 
παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και 
θα δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή. 

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 
(προσφορά ανταλλακτικού συμπεριλαμβανομένων των εργασιών τοποθέτησής του και 
συντήρησης του πολυμηχανήματος από τον εγγράφως εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας 
Infolex S.A., αντιπρόσωπο του κατασκευαστή στην Ελλάδα). Προσφορά μόνο για το 
ανταλλακτικό δεν θα γίνει δεκτή. 

Χρονοδιάγραμμα και διαδικασία Υλοποίησης
Εντός των δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση κατακύρωσης της προμήθειας στον 
οικονομικό φορέα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η παράδοση του ζητούμενου ανταλλακτικού στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (K.E.A.O), στη διεύθυνση 
Πατησίων 12 Αθήνα, να προσφερθούν οι υπηρεσίες εγκατάστασής του και  να 
πραγματοποιηθούν οι εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης του πολυμηχανήματος 
που αναφέρονται στις Οδηγίες Χρήσης της συσκευής.

Παραλαβή προμήθειας
Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό 
αυτό και θα αποτελείται από τους υπαλλήλους της Δ/νσης Πληροφορικής Κ.Ε.Α.Ο. 

Όροι Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΕΦΚΑ, στο 100% του τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 
200 παρ.4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

O ανάδοχος πρέπει εκδώσει δύο τιμολόγια, τιμολόγιο πώλησης και τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών χωριστά.

Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: e-Ε.Φ.Κ.Α. – ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8, Τ.Κ. 104 31, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 997072577  
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Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις:
 Η υπ’ αριθ. 43/Συν.4η/30-01-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΕΖ465ΧΠΙ-Ε3Γ) Απόφαση με την οποία το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. αποφάσισε: 
A) την έγκριση συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού #353,00#€ πλέον ΦΠΑ 
24% (#437,72#€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για : 
A) Προμήθεια ενός (1) γνήσιου ανταλλακτικού ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 160K 
B) Υπηρεσίες εγκατάστασής του ΚΙΤ στο πολυμηχάνημα LEXMARK Χ950de του ΚΕΑΟ
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Νόμου 4412/2016 
για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας. 
Η Σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1281 «Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών 
συναφών εφαρμογών» και για την εργασία τον ΚΑΕ 0887 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων», έτους 2020. 
Κωδικός Αρχείου Είδους: CPV: 30125000-1: Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών, 
50313100-3: Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
Β) την έγκριση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας στον 
οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, κατόπιν 
πρόσκλησης της Υπηρεσίας η οποία θα απευθύνεται στην συμμετέχουσα στην έρευνα αγοράς 
εταιρεία INFOLEX A.E. και σε κάθε ενδιαφερόμενο.                                                                      

 Η υπ’ αριθ. Μ411/25-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΘΑ465ΧΠΙ-ΤΨΟ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
συνολικού ποσού #437,72#€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24% αναλυτικά ως εξης: 
-στον ΚΑΕ 1281 «Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών» ποσό 
344,72 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24%
- στον ΚΑΕ 0887 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων», ποσό 93,00 € συμπ/νου του 
ΦΠΑ 24%
του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΕΦΚΑ του έτους 2020.
Πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες από την κα Β. Βασιλακοπούλου (τηλ. 210-3729671) και την κα Ε. Λιβανίου (τηλ. 210-
3729519).                                                                             

      Ο  ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                         

                                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ       
Συν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Ανήκει στην Πρόσκληση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & 

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΦΥΛΛΟ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CPV:  Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών   (30125000-1),
              Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (50313100-3)

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να επισυνάψουν με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τους συμπληρωμένο 
τον πίνακα που ακολουθεί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

Ανταλλακτικό ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 160Κ 
για το πολυμηχάνημα Lexmark X950de 
(S/N 7558103655969, SP 755803623, 
Αριθμός ενεργοποίησης εγγύησης 
493832593)
Κωδ. ανταλλακτικού : 40X7540

1

2

Το ανταλλακτικό να είναι γνήσιο 
πρωτότυπο της κατασκευάστριας 
εταιρείας, αμεταχείριστο, σε άριστη 
κατάσταση σε αεροστεγώς σφραγισμένη 
συσκευασία

ΝΑΙ

3

Η εγκατάσταση του προσφερόμενου 
ανταλλακτικού θα γίνει από εγγράφως 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό της αναδόχου 
εταιρείας, αντιπρόσωπο της 
κατασκευάστριας. Με την εγκατάσταση 
του ανταλλακτικού να πραγματοποιηθούν 
και οι εργασίες προγραμματισμένης 
συντήρησης του πολυμηχανήματος όπως 
αυτές αναφέρονται στις Οδηγίες Χρήσης 
του Lexmark X950de

ΝΑΙ
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