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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού ψηφιοποίησης και επεξεργασίας 
μικροφιλμ/μικροφισών του αρχείου συνταξιοδοτικών φακέλων ΤΑΠ-ΔΕΗ προϋπολογισθείσας 
δαπάνης ποσού 15.640,00 € πλέον ΦΠΑ (19.393,60 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, μετά 
από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7129 «Προμήθεια μηχανημάτων λοιπών μηχανών γραφείου»
έτους 2020.
Κωδικός Αρχείου Ειδών: CPV 38654000-4 «Συσκευές ανάγνωσης μικροφίλμ και   
μικροφωτοδελτίων». (ΦΓ29/20)

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.)» με έδρα την οδό Ακαδημίας 22, Αθήνα, σας προσκαλεί να υποβάλλετε τεχνική και 
οικονομική προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού ψηφιοποίησης και επεξεργασίας 
μικροφιλμ/μικροφισών του αρχείου συνταξιοδοτικών φακέλων ΤΑΠ-ΔΕΗ προϋπολογισθείσας 
δαπάνης ποσού 15.640,00 € πλέον ΦΠΑ (19.393,60 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

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, 5ος όροφος, Γραφείο 
Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, μέχρι την 24η/07/2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 
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15:00 μ.μ. (υπόψη της Δ/νσης Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και 
Υλοποίησης Προμηθειών Υλικών).

Στην επιστολή θα αναφέρεται η επωνυμία και  διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και η ένδειξη: 
«Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού ψηφιοποίησης και επεξεργασίας 
μικροφιλμ/μικροφισών του αρχείου συνταξιοδοτικών φακέλων ΤΑΠ-ΔΕΗ με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης (ΦΓ29/20) »

Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά :

Α. «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
(1) Νομιμοποιητικά έγγραφα του Προμηθευτή  (ενδεικτικά: ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του 
(για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 
ΟΕ, ΕΕ, IKE κλπ) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα). 
Τα έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, γίνονται αποδεκτά 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

(2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  
στην αναθέτουσα αρχή, ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του 
ν.4412/2016:
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,
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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 τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309της 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 ). 
 Σε περίπτωση ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 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
 
(3) 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 οικονομικός φορέας (νόμιμος εκπρόσωπος) θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 
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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 εως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

 (4) Υπεύθυνη δήλωση (χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), στην οποία :

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία 
συμμετέχουν (είδος και αντικείμενο διαγωνισμού, τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, αριθμός 
φακέλου και πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης).

β. Να δηλώνεται:
 ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
 ότι η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της 
προσφοράς. 

 ότι μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, θα προσέλθουν για την 
υπογραφή της σύμβασης.

 O σχετικός αριθμός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται 
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. (εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι υπόχρεος 
σε αυτό) 1.  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. 4496/17

Β. «Τεχνική Προσφορά», με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας (Τεχνικές Προδιαγραφές - Φύλλο Συμμόρφωσης), καθώς 
και τα σχετικά δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.

1 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. 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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Με την τεχνική προσφορά θα κατατεθεί συμπληρωμένος ο πίνακας στο Παράρτημα της 
παρούσας (Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλο Συμμόρφωσης)

Γ. «Οικονομική Προσφορά», έγγραφο με τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς 
σύμφωνα με τα οριζόμενα (είδη – ποσότητες) στο Παράρτημα Α, της παρούσας συμπεριλαμβανομένου 
του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς.

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 σύμβασης. 

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. 

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 παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή (εντός Αττικής) 
εντός 30 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.
Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και 
θα απαρτίζεται από υπαλλήλους του Τοπικού Υποκ/τος Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης 
Προσωπικού ΔΕΗ.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει στο 100% του τιμήματος από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ μετά από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη θέση του σε 
παραγωγική λειτουργία, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού 
παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει 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.
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Το/α τιμολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: e-Ε.Φ.Κ.Α. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, 106 71, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 997072577  
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Μετά την προσκόμιση και αξιολόγηση των ανωτέρω , εκδίδεται μία απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στον ανάδοχο και τον καλεί 
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 

Για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η με αριθμ.: 166/ΣΥΝ. 17/18-06-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΕΔΒ465ΧΠΙ-ΟΥΗ, ΑΔΑΜ: 20REQ006934631) απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ, και  η υπ. αρ. ΑΑΥ 
M612/30-06-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΨΕ465ΧΠΙ-ΖΛΨ, ΑΔΑΜ: 20REQ007039999) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7129 «Προμήθεια μηχανημάτων λοιπών μηχανών γραφείου»
έτους 2020.
Κωδικός Αρχείου Ειδών: CPV 38654000-4 «Συσκευές ανάγνωσης μικροφίλμ και 
μικροφωτοδελτίων».

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 
τον κο Χ. Γιαννικούλη - τηλ. 210-3729761 και  την κα. Ε. Λιβανίου - τηλ. 210-3729519

                  

                                          Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                               

                                                                                    ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            

Συν/να : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
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Ανήκει στην Πρόσκληση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -   ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τη ψηφιοποίηση και 
επεξεργασία του αρχείου μικροφίλμ/μικροφισών των συνταξιοδοτικών φακέλων του ΤΑΠ-ΔΕΗ.
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα αντικαταστήσει  υφιστάμενο  σύστημα που έχει χαλάσει, αλλά λόγω 
παλαιότητας δεν μπορεί να επισκευαστεί, και θα  χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή τη 
ψηφιοποίηση και επεξεργασία των συνταξιοδοτικών φακέλων  του ΤΑΠ-ΔΕΗ οι οποίοι δεν υφίστανται 
σε έντυπη μορφή διότι μέσω της διαδικασίας της μικροφωτογράφησης  έχουν αποθηκευτεί  σε  
μικροφίλμ/μικροφίσες.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια εξοπλισμού παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα:

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών – Φύλλο Συμμόρφωσης

Α.Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1
Ανάλυση σάρωσης ασπρόμαυρης 
εικόνας

≥ 6.6 megapixels

2 Οπτική μεγέθυνση ≥ 30x

3 Ψηφιακή μεγέθυνση ≥ 30x

4 Scanable Media

Fiche, microfiche, 
microfilm 16/35 
mm,  jacketed 
fiche

5 Θύρα επικοινωνίας με Υπολογιστή USB 3.0

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

6

Το λογισμικό το οποίο συνοδεύει 
τη συσκευή πρέπει να παρέχει 
στον χρήστη τη δυνατότητα 
αναπαραγωγής σε οθόνη, επιλογής 
επεξεργασίας, ηλεκτρονικής 

ΝΑΙ
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αποθήκευσης και εκτύπωσης των 
εικόνων του αρχείου

7 Εκτύπωση ΝΑΙ

8 Αποθήκευση (τοπικά) ΝΑΙ

9 Αποστολή email με ασφαλή τρόπο ΝΑΙ

10 Format Αρχείων PDF, TIFF, JPEG

11 Τύποι Αρχείων
Single Page, Multi 
Page

12
Εισαγωγή και Επεξεργασία 
Watermark

ΝΑΙ

13
Εισαγωγή και Επεξεργασία 
Copyright

ΝΑΙ

14

Το λογισμικό να είναι 
εγκατεστημένο σε κατάλληλο 
εξοπλισμό που θα προσφερθεί 
ώστε να ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές του

ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

15

Εγκατάσταση του όλου 
εξοπλισμού με εγκατεστημένο το 
απαραίτητο λογισμικό (Συσκευή 
σάρωσης και επεξεργασίας)

ΝΑΙ

16
Εκπαίδευση στον χώρο της 
Αναθέτουσας Αρχής τουλάχιστον 
μία εργάσιμη ημέρα

ΝΑΙ

17
Εγγύηση συνολικού 
προσφερόμενου εξοπλισμού και 
λογισμικού

≥ 1 έτος

18

Η παραπάνω εγγύηση θα πρέπει 
να αποδεικνύεται εγγράφως με 
παραπομπή σε επίσημα 
πρωτότυπα (όχι αντίγραφα) 
έγγραφα του κατασκευαστή

ΝΑΙ

                       
Στη Πρώτη Στήλη, «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
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Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος. 
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 (περιλαμβάνει οποιοδήποτε σχετικό  που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν 
τα στοιχεία των απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές) . 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή (εντός Αττικής) 
εντός 30 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.
Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και 
θα απαρτίζεται από υπαλλήλους του Τοπικού Υποκ/τος Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης 
Προσωπικού ΔΕΗ.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει στο 100% του τιμήματος από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ μετά από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη θέση του σε 
παραγωγική λειτουργία, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού 
παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει 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.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνολικό ποσό  
(άνευ ΦΠΑ) € ΦΠΑ

Συνολικό ποσό  
(με ΦΠΑ) €

Εξοπλισμός – 
σύστημα 
ψηφιοποίησης και 
επεξεργασίας 
μικροφίλμ/
μικροφισών
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