
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ea90f8379baec30abdd77e2 στις 12/05/20 08:37
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                                                                                                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, εβδομήντα (70) σαρωτών εγγράφων (Scanners) 
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων που επίκειται να ενταχθούν στην 
«ΙΡΙΔΑ».
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.000,00#€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 
#24.800,00#€ συμπ/νου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.7123 «Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού 
και λοιπού εξοπλισμού» του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ε.Φ.Κ.Α. του έτους 2020, στον Κωδικό 
Αρχείου Ειδών CPV:30216110-0 «Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής». Κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη 
τιμή)».                               (ΦΓ 7/20)

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 
υποβάλλετε τεχνικοοικονομική προσφορά και δικαιολογητικά, για την προμήθεια 
εβδομήντα (70) σαρωτών εγγράφων (Scanners) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 
υπηρεσιακών μονάδων που επίκειται να ενταχθούν στην «ΙΡΙΔΑ».

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. 10671, Αθήνα, 
Τμήμα Πρωτοκόλλου, 5ος όροφος , μέχρι την 29/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 
μ.μ.  (Υπόψη της Δ/νσης Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης 
Προμηθειών Υλικών).

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
Πληροφορίες : Χ. Καραγεώργου
Τηλέφωνο      : 210-37 29 714, 519  
Fax             : 210-36 66 007
E-mail             : tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr

*στις περιπτώσεις που το έγγραφο θα στα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: 
Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Στην επιστολή θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η επωνυμία και η διεύθυνση του 
προσφέροντος καθώς και η ένδειξη:

«Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια εβδομήντα (70) σαρωτών εγγράφων 
(Scanners) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων που επίκειται να 

ενταχθούν στην «ΙΡΙΔΑ».(ΦΓ 7/20)

Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά:
Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του προμηθευτή και 
συγκεκριμένα:1 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3) από την 
ημερομηνία προσκόμισής του  ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της  απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική  αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

1Στην περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 41ο άρθρο της από 
13-4-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α’/13-4-20)
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τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την  ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), και ειδικότερα: 
Ι) φορολογική ενημερότητα  από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
ΙΙ) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης  από αρμόδια κατά 
περίπτωση Αρχή, από όπου να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και  
ΙΙΙ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης) στην οποία ο προσφέρων- υποψήφιος ανάδοχος  (νόμιμος εκπρόσωπος) 
θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς  Κοινωνικής  Ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα 
δηλώνεται εάν ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. (εφόσον 
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είναι υπόχρεος σε αυτό) και θα αναφέρει το σχετικό αριθμό εγγραφής στο ΕΜΠΑ. 2.  
Στην περίπτωση μη υποχρέωσης, οι οικονομικοί φορείς με την εν λόγω δήλωση θα 
δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα των παραγράφων  1 , 2 , 11 του άρθρου 4β 
και του άρθρου 12 του Ν. 4496/173.

4. 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 (τεχνικές προδιαγραφές Φύλλο συμμόρφωσης )

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 

2 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 «1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι 
παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης. 2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: 
αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική 
αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη 
διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή 
διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο 
προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του  
άρθρου 4β  του Ν. 4496/17 «  Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων 
προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β΄ 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο 
μητρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4496/17  
«Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και 
υπηρεσιών του Δημοσίου 1. Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν 
προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4Β.» Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του  άρθρου 4β 2 του Ν. 
4496/1712. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της  σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016..
3 Σύμφωνα με τον Νόμο  4042/2012, άρθρο 25  «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα 
αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), 
φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού»
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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 
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 υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια 
ειδών. Προσφορά  για την προμήθεια μέρους μόνο του εξοπλισμού δεν γίνεται δεκτή.

Σύμβαση
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, θα κληθεί ο ανάδοχος για την 
υπογραφή της σύμβασης.
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 από την αρμόδια 
Επιτροπή και τη σύνταξη των απαραίτητων πρακτικών. 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.
Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Φ.Κ.Α. – ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, Τ.Κ. 106 71, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 997072577  
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει τα τιμολόγια τόσο σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
διεύθυνση: tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr & xkarageorgou@efka.gov.gr, όσο και σε έντυπη μορφή 
στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ακαδημίας 22 – Αθήνα 106 71 5ος όροφος, Γρ. Αυτοτελούς ,Τμ. 
Διοικητικής Μέριμνας, Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης.
Στα οποία θα αναγράφονται πέραν των ως άνω στοιχείων του Φορέα και τα στοιχεία της Σύμβασης
(αρ.φακέλου).

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις:

 Η υπ’ αριθ. 92/Συν.7η/28-02-2020 (ΑΔΑ: 6Τ94465ΧΠΙ-Λ1Γ - ΑΔΑΜ:20REQ006508804) 
Απόφαση με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. αποφάσισε: 

α) Την έγκριση προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού #20.000,00#€ πλέον ΦΠΑ (#24.800,00#€ 
συμπ/νου ΦΠΑ) για την προμήθεια πενήντα (70 )σαρωτών εγγράφων - scanners για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών του e-ΕΦΚΑ  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
00.10.7123 «Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού» για τον οποίο απαιτείται 
διοικητική έγκριση. Κωδικός Αρχείου Είδους: CPV: 30216110-0 «Σαρωτές για χρήση στον τομέα 
της Πληροφορικής» και
β) Την έγκριση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας και  υπηρεσίας στον 
οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν πρόσκλησης της Υπηρεσίας 
προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 Η υπ’ αριθ. πρωτ. 13293/35/14.04.20 (αρ. πρωτ. Ίριδα 75601/21-4-2020) Απόφαση της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων, με θέμα «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 70 σαρωτών εγγράφων 
(scanners) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Γενικής Δ/νσης 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΕΦΚΑ.». 

 Η υπ’ αριθ. Μ537/21.04.20 (ΑΔΑ: Ω5ΕΚ465ΧΠΙ-Ω5Υ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
συνολικού ποσού 24.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 00.10.7123 
«Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού» του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΕΦΚΑ του 
έτους 2020.

Πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες από την κα Χ. Καραγεώργου (τηλ. 210-37 29 714) και την κα Ε. Λιβανίου (τηλ. 210-37 29 
519).

Ο  ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                         

                                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

mailto:tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr%20&%20xkarageorgou@efka.gov.gr
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Συν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ανήκει στην Πρόσκληση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Οπτική Ανάλυση 600 x 600 dpi

Διπλής όψης Ναι

Τροφοδότης χαρτιού(feeder) Ναι

Χωρητικότητα τροφοδότη 50 σελίδες

Μέγεθος εγγράφων Α4

Ταχύτητα σάρωσης 30 ppm (page per minute)

Κύκλος εργασίας (Duty Cycle) 3.000 σελίδες την ημέρα

Συνδεσιμότητα USB, Ethernet

Ταχύτητα Ethernet 10 / 100 κατ’ ελάχιστο

Υποστηριζόμενο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP και νεότερο

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας από τον 
Κατασκευαστή ≥ 1 έτος

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας από τον κατασκευαστή θα πρέπει να αποδεικνύεται 
εγγράφως με παραπομπή σε επίσημα πρωτότυπα (όχι αντίγραφα) έγγραφα του 

κατασκευαστή του υλικού.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Οπτική Ανάλυση 600 x 600 dpi

Διπλής όψης Ναι
Τροφοδότης 
χαρτιού(feeder) Ναι

Χωρητικότητα 
τροφοδότη 50 σελίδες
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Μέγεθος εγγράφων Α4

Ταχύτητα σάρωσης 30 ppm (page per 
minute)

Κύκλος εργασίας (Duty 
Cycle)

3.000 σελίδες την 
ημέρα

Συνδεσιμότητα USB, Ethernet

Ταχύτητα Ethernet 10 / 100 κατ’ ελάχιστο

Υποστηριζόμενο 
Λειτουργικό Σύστημα

Windows XP και 
νεότερο

Εγγύηση Καλής 
Λειτουργίας από τον 
Κατασκευαστή

≥ 1 έτος

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη 
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή 
ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού 
στην Προσφορά.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της 
Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 
κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή 
των υπηρεσιών κλπ., που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία 
των απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη 
συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 
συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο 
τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ. θα 
υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή την υπερκάλυψη και θα 
σημειωθεί η αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Κ.1). 
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η 
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται

Χρονοδιάγραμμα και διαδικασία Υλοποίησης
Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός θα αποσταλεί αποκλειστικά και με  ευθύνη και έξοδα του 
Προμηθευτή, στο κτίριο της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΦΚΑ, επί της 
οδού Παπαδιαμαντοπούλου 87, στην Αθήνα.
Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 20 εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση 
στον Ανάδοχο της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
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Παραλαβή προμήθειας
Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό 
αυτό και θα απαρτίζεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών.
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