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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία  : 18/08/20

Ημέρα          : Τρίτη

‘Ωρα             :  10:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία  :  18/08/20

Ημέρα          : Τρίτη

 ‘Ωρα            : 10:30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/νση Προμηθειών e-ΕΦΚΑ, Ακαδημίας 22, 3ος 
όροφος, τ.κ. 106 71, Αθήνα

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4 μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι έως   
19/12/20

Κ.Α.Ε.
ΚΑΕ 00.10.0439 «Λοιπές Αμοιβές Νομικών 
Προσώπων Εκτελούντων Ειδικές Υπηρεσίες»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
 CPV 51611100-9 Υπηρεσίες Εγκατάστασης 
Υλικού Πληροφορικής

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

13.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

16.120,00 (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το έργο θα πρέπει να παραδοθεί εντός είκοσι 
(20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή 
της Σύμβασης. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΠΥ 54/19   Αρ.Πρωτ. 179768/6-8-20
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και  
αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή 
και ανήκει στη Γενική κυβέρνηση και 
συστάθηκε με το Ν.4387/16 (Α’ 85) 
όπως ισχύει.

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α. Κοινωνική Ασφάλιση

Ταχυδρομική διεύθυνση Ακαδημίας 22

Πόλη Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός 106 71

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS GR

Τηλέφωνο 210 3729672

Φαξ 210 3729791

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο mraouzaiou@efka.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαρία-Νικολέττα Ραουζαίου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.efka.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 
διαδίκτυο (URL)

http://www.efka.gov.gr

http://www.efka.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 2:  ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 ΤΊΤΛΟΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 

Παροχή υπηρεσιών για την Απεγκατάσταση, Μεταφορά και Επανεγκατάσταση του 
Κεντρικού Μηχανογραφικού εξοπλισμού τ.ΤΑΥΤΕΚΩ στο κτίριο της Γενικής Δ/νσης 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών e-ΕΦΚΑ. 

2.2. ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΑΞΊΑ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #13.000,00#€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 
#16.120,00#€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς,  βάσει τιμής. 

Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
Μ575/5-6-20 του e-ΕΦΚΑ, για το έτος 2020, ποσού  #16.120,00€#.  

Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  «51611100-9 Υπηρεσίες 
Εγκατάστασης Υλικού Πληροφορικής»

2.3 ΤΌΠΟΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και να εγκαταστήσει το σύνολο του εξοπλισμού, 
όπως αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης, στο C/R e-ΕΦΚΑ στο κτίριο 
της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών e-ΕΦΚΑ. 

2.4. ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 

Προμήθεια παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση του Κεντρικού Μηχανογραφικού 
Εξοπλισμού του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής 
Ωφέλειας) από το κτίριο της οδού Πατησίων 54 στο οποίο στεγαζόταν, τη μεταφορά και την 
επανεγκατάστασή του στο C/R e-ΕΦΚΑ στο κτίριο της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών e-ΕΦΚΑ, επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 87.

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου και τεχνικές προδιαγραφές δίνονται  στο Παράρτημα Β’ της 
παρούσης. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  Σύμβαση έχει διάρκεια είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της. Το ακριβές 
χρονοδιάγραμμα θα συμφωνηθεί με την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό του χρόνου 
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παράδοσης του έργου των είκοσι ημερών δεν θα προσμετρώνται τυχόν καθυστερήσεις που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες θα βεβαιώνονται εγγράφως από τη 
Δ/νση Υποδομών και Πληροφορικής  της  Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών e-ΕΦΚΑ. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 Του Ν.4387/16 (Α’ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-
συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4670/20 (ΦΕΚ 43 Α΄) «Ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
και άλλες διατάξεις».

 Του Ν.4445/16 (Α’ 236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την 
κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016(Α΄85) και άλλες διατάξεις».

 Των Υπουργικών αποφάσεων με αριθ. 35875/Δ1/12144/9-8-2019 «Διορισμός Διοικητή 
στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)…» (ΥΟΔΔ 581), με αριθ. 
Δ1/37279/12490/23-8-2019 «Διορισμός Υποδιοικητή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)…» (ΥΟΔΔ 656), με αριθ. 38538/Δ1/12848/12-9-2019 «Διορισμός 
Υποδιοικητή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)…» (ΥΟΔΔ 738), με αριθ. 
Δ1/οικ.10621/3819/3-03-20  «Διορισμός Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)…» (ΥΟΔΔ 158), με αριθ. Δ1/οικ.10618/3816/3-03-20 
«Διορισμός Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.)…» (ΥΟΔΔ 158) και με αριθ. Δ1/12237/4347/16-03-20 (ΥΟΔΔ 205/18-03-20) 
«Διορισμός Προέδρου, και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ηλεκτρονικού Εθνικού  Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»

 της με αρ.139/4-6-20 (ΦΕΚ 2520/ Β΄) απόφαση του ΔΣ του Φορέα περί «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε όργανα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» 

 Του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Του Π.Δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
 Του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”.

 Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 Του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 
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 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

 του ν.4172/2013 (Α\ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν.4046/2012 του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», άρθρο 64 
«Συντελεστές παρακράτησης φόρου»

 Του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τον ν.4412/16. 

 Του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν από τον ν.4057/12 και από το 
αρ.23 του ν.4210/12”».

 Του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

 Του Ν.2121/1993 (Α 25) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»

 Της με αρ. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού  
Οικονομίας και Ανάπτυξης  «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας   αι Ανάπτυξης».

 Της υπ’αρ.πρωτ.Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/18-05-2017 (ΦΕΚ 1720/Β/17) Απόφασης της 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός 
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.)».

 Της  με αρ.πρωτ. 80708/4-5-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΥ7465ΧΠΙ-Η53) Απόφασης του Διοικητή του 
e-ΕΦΚΑ περί συγκρότησης της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών του 
e-Ε.Φ.Κ.Α καθώς και τις με αρ. πρωτ. 152418/10-7-20 (ΑΔΑ: 6ΨΧ7465ΧΠΙ-6Ε5) και 
153682/13-7-20 (ΑΔΑ: 6BΦΙ465ΧΠΙ-ΕΥ2) τροποποιήσεις αυτής.

 Της υπ’ αρ. 768/44/05-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΜΜ465ΧΠΙ-6ΔX ΑΔΑΜ:20REQ006340317) 
Απόφαση του ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α (πλέον e-ΕΦΚΑ), με την οποία εγκρίθηκε πίστωση συνολικού 
ποσού #13.000,00€# πλέον Φ.Π.Α. για για την απεγκατάσταση τη μεταφορά και 
επανεγκατάσταση του Κεντρικού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στο κτίριο της 
Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΦΚΑ.

 Της υπ.αρ.πρωτ.60393/263/04-02-20 Απόφασης έγκρισης του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, για την υλοποίηση του εν λόγω έργου πληροφορικής 

 Της υπ’ αρ. πρωτ. ΑΑΥ Μ575/5-6-20 (ΑΔΑ:ΩΜΖΛ465ΧΠΙ-Π2Β 
ΑΔΑΜ:20REQ006888787) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού #16.120,00€# 
συμπ/νου  του Φ.Π.Α. προϋπολογισμού  2020.

- Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 …» (Α΄ 137).

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΆΡΘΡΟ 
117 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της 
παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΆΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  

β) Ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
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γ) Συνεταιρισμοί, 

δ) Κοινοπραξίες εταιριών

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής 
την νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Στην περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης  στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

(Άρθρα 2 παρ. 1 περ.14, 53 και 121  Ν.4412/2016)

8.1. Έγγραφα σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:

α) Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματά της.  

β)  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, από την αναθέτουσα αρχή.

γ) Η σύμβαση 

8.2 Σειρά ισχύος

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, 
σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:

1. Η Σύμβαση.

2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματά της.

3. Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που τυχόν παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα 
αρχή.

4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα  της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Διακήρυξης, στα 
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.efka.gov.gr στην διαδρομή: Αρχική Σελίδα 
► Επικαιρότητα ► Διαγωνισμοί.

http://www.efka.gov.gr/
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8.4 Διευκρινίσεις –Συμπληρωματικές πληροφορίες  (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. από τους 
ενδιαφερόμενους για το διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής προσφορών, ήτοι έως 12/08/20 αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία, το 
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (ΆΡΘΡΟ 97 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την επομένη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 19/12/20 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν παράταση ισχύος 
της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (σύμφωνα με το 
Ν.3861/10) την 06/08/20

Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των 
παραρτημάτων της και ΤΕΥΔ) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του Φορέα: 
www.efka.gov.gr 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  (ΆΡΘΡΟ 86 Ν.4412/2016)

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής.

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΆΡΘΡΑ 73, 74 ΚΑΙ 75 Ν. 4412/2016)

12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο 
και αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το 
οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι 
ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 
και 73 παρ 4 εδ. α και γ έως θ του Ν. 4412/2016.

12.2 ΤΕΥΔ  (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις  
Κατευθυντήριες  Οδηγίες   15 και 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ και ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) 
και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ σε δύο 
μορφές αρχείου:

http://www.efka.gov.gr/
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 Αρχείο PDF, (από τον ΕΦΚΑ), αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &
 Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα 

της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το 
συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη 
μορφή.

12.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Γ’) είναι οι εξής:

Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα  αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 
ποινικές καταδίκες).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, 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. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά κατ’ ελάχιστον στον διευθύνοντα 
σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας 
περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016.
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Β)  Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της 
επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία

 ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή/και όταν γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, 
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή 
της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Γ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16.

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2063
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Δ) Να μην εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις των προβλεπομένων στην παρ. 4 περ. γ έως θ 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ & Δ αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα 
αντίστοιχα πεδία.

Κριτήρια επιλογής

Ε) Να ασκεί επαγγελματική ιδιότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης όπως 
αποτυπώνονται στο Μέρος IV.α (Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής) του ΤΕΥΔ .

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 
που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.

ΣΤ) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) Κατά την τελευταία τριετία να έχουν υλοποιήσει ένα αντίστοιχο έργο σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

β) Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναμο καθώς επίσης και ISO 27001 ή ισοδύναμο για 
ενδεχόμενη πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων.

Επιπλέον ισχύουν τα ακόλουθα:

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω 
περιπτώσεων Α, Β,  Γ , Δ & Ε.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που 
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αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β , Γ , Δ και Ε και περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», 
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

12.4  Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

-Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και 
ΙV) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη 
έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του 
Παραρτήματος Γ’ της παρούσας.
-Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (βλέπε άρθ. 12.6 της 
παρούσας).
- Το μέρος IV συμπληρώνεται μόνο η ενότητα «α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής»
-Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής.
- Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Το ΤΕΥΔ είναι δυνατό να υποβάλλεται με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα για την προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι:

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και 
να υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται 
οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της 
παρούσας)
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 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της 
αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και 
χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας)

12.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος 
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και 
γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα 
οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

12.6 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016)

α) Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 
και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.

β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει 
το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από 
τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση 
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ 
τους  αντικαταστήσει.
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ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΆΡΘΡΑ 96 ΚΑΙ 121 ΤΟΥ N.4412/2016)

13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του e-ΕΦΚΑ, στην διεύθυνση: Ακαδημίας 22, τκ 106 71 
Αθήνα, 3ος όροφος, 18/08/20 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.  

13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται :

(α) με κατάθεσή τους στο Γραφείο Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Γεν. Δ/νσης 
Διοικητικής Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης του e-ΕΦΚΑ (Ακαδημίας 22, ημιώροφος)  
είτε,

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς τον e-ΕΦΚΑ 
(Γραφείο Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης του e-ΕΦΚΑ, Ακαδημίας 22, ημιώροφος). 

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις «α» 
και «β» άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί από το στο 
Γραφείο Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης του e-ΕΦΚΑ, το αργότερο μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι και τις  18/08/20  ημέρα Τρίτη και  
ώρα 10:00 π.μ. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν ο 
e-Ε.Φ.Κ.Α. ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στον Φορέα με οποιονδήποτε 
τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και 
φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, σημειώνεται στο πρακτικό της αρμόδιας 
«Επιτροπής  Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών» η εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή 
ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η 
συστημένη επιστολή) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) Όταν, για 
οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
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την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές 
αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν 
έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αρχή να 
παρατείνει τις προθεσμίες.

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΆΡΘΡΑ 92 ΈΩΣ 96 ΤΟΥ 
Ν.4412/2016)

14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τη Διεύθυνση Προμηθειών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΟΥ    …………………………………………………………………………………...

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου  
και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς 
και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail)]

Για το συνοπτικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για την Απεγκατάσταση, Μεταφορά και 
Επανεγκατάσταση του Κεντρικού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στο κτίριο της 
Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών e-ΕΦΚΑ
Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 179768/6-8-20
ΦΠΥ   : 54/19

Αναθέτουσα Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.)

(Δνση : Ακαδημίας 22, τκ 106 71-Αθήνα)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 18/08/20

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(βλέπε παρ.14.2. A  της παρούσας)
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(βλέπε παρ. 14.2.B της παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  



ΑΔΑ: ΩΗ9Ο465ΧΠΙ-ΞΤΙ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f2bd7fb184e5e05289984d3 στις 06/08/20 13:41
Σελίδα 19

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος 
περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου.

14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων

14.2.Α  Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)

(i) Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 12 της παρούσας.

(ii) Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
14.2.Β  Τεχνική προσφορά 

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν οι 
τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού 
Παραρτήματος Β’ της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς πληρούνται οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές. Θα περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Η τεχνική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του 
νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε 
από τον κοινό εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο.

Επίσης οι οικονομικοί φορείς στη τεχνική προσφορά τους δηλώνουν το χρόνο ισχύος 
αυτής  σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

14.2.Γ  Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)

1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει έγγραφο με τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς του οικονομικού φορέα. 

2. Το τίμημα της προσφοράς θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή στην οποία θα περιλαμβάνονται οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του 
νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε 
από τον κοινό εκπρόσωπό τους.

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την 
συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 
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Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ (€).

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα 
η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.

14.3 Γλώσσα

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

14.4 ΛΟΙΠΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

-Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε 
από τον κοινό εκπρόσωπό τους.

-Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και 
γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014.

-Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων 
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (ΆΡΘΡΑ 86, 96, 100, 102 
ΚΑΙ 117 ΠΑΡ 2 ΤΟΥ Ν.4412/2016) – ΙΣΌΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ (ΆΡΘΡΟ 90 
Ν.4412/2016)

15.1 Έναρξη διαδικασίας

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1  της παρούσας. 
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Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

15.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο, 
εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί 
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται  προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των 
τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που 
είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται  και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών σε όσους παρευρίσκονται στη διαδικασία. Η αποσφράγιση 
αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε επόμενη εργάσιμη 
ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνεται η επιτροπή. Εν συνεχεία, η επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση 
ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών 
και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια «α» και «β» οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια 
ακριβώς τιμή, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή 
και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.

15.3 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με 
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του 
αντίστοιχου σταδίου. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 
του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΆΡΘΡΟ 
103 Ν.4412/2016)

16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή  ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV 
του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή.

16.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες αρχές.

16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο 
χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν 
από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή 
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, 
τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 
4412/2016.

16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του αρ.103 του ν.4412/16 και τη διαβίβαση 
του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή  για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
(σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με 
την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

16.5 Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (ΆΡΘΡΟ 80 
Ν.4412/2016)

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 
ανάδοχος στην προθεσμία του αρ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής:

(A) νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου. (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)1 

Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων  γίνονται 
αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους.

B) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με 
ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης έως τριών (3) μηνών πριν την 
υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 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 στις περιπτώσεις α) εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ)  και προσωπικών 
εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον 
διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και γ) στις 
περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 

i) για την καταβολή φόρων: φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία  υποβολής της στην αναθέτουσα αρχή, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

ii) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης : ασφαλιστική 
ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης   από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από 

1 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης , στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, 
προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
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όπου να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την ημερομηνία υποβολής των 
πιστοποιητικών στην αναθέτουσα αρχή, καθώς και  Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
( του νομίμου εκπροσώπου) στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

- Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα 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.

- Η Υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους 
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως 
πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.4412/16, προκειμένου να 
τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 
12.6.β της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

III) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του[1]  από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 
του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού.

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα): 

 Για την περίπτωση Γ του άρθρου 12.3 [ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016], ο 
προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση, η οποία έχει 

[1] Πρβλ παρ.12 του αρ.80 του ν.4412/16, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.7, περ.α, υποπερίπτωση αδ΄του 
ν.4605/2019.
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συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος λόγοι 

αποκλεισμού. 
 Για την περίπτωση Δ του άρθρου 12.3, ήτοι ότι δεν εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις 

των προβλεπομένων στην παρ.4 περ.γ έως θ του άρθρου 73 του Ν.4412/16, Υπεύθυνη 
Δήλωση , η  οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,

- δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
ν.4412/16

- δεν έχει εμπλακεί κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/16

- δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης και δεν του έχει επιβληθεί 
πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

- δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν ήταν  σε θέση να 
προσκομίσει τα  απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή δικαιολογητικά 

- δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση

- δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο  Μέρος IV (Κριτήρια Επιλογής): α) Πιστοποιητικό του οικείου 
επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με 
τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους 
καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.

Το ανωτέρω αποδεικτικό μέσο γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
β) Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο καθώς επίσης και ISO 27001 ή ισοδύναμο για 
ενδεχόμενη πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων.
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Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4250/14 
(Α΄94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΆΡΘΡΟ 105 Ν.4412/2016)

18.1 Η Αναθέτουσα Αρχή  κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής 
χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας).

18.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα 
έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης του άρθρου 127 του ν.4412/16 και σε 
περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν.4412/16.

18.3.Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή  κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και 
τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που 
δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες και εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της παρούσας.

18.4 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν.4412/16 για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.

18.5 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 19: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των αρ. 13 και 15. της 
παρούσας.
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Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής 
που τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας.

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται 
τέτοιες.

Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 
δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν 
αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102.

Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές.

Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  (ΆΡΘΡΟ 127 Ν.4412/2016)

20.1 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη 
συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που 
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.
20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής,  ο οποίος αποφασίζει, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Με την 
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της 
Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο.
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ΑΡΘΡΟ 21: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΆΡΘΡΟ 72 Ν.4412/2016)

21.1 Εγγύηση Συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)

21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το παράρτημα Δ’  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ» 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι 
του αναδόχου. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄και γ΄της παρ.1 του άρθρου 14 του 
Ν.4364/2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα.

 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 
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της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 
τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) 
η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών», θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση 
των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 22: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 106 Ν.4412/2016)

Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή τον 
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,

η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 23: ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΆΡΘΡΟ 219 Ν.4412/2016)

Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής  που θα οριστεί για 
το σκοπό αυτό και θα αποτελείται από υπαλλήλου της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών του e- ΕΦΚΑ και η οποία θα πιστοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής.

Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς 
τους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 24: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει από τη Δ/νση Υποδομών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
της Γεν.Δ/νσης

ΑΡΘΡΟ 25: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΆΡΘΡΟ 203, 205 & 218 
Ν.4412/2016)

25.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, στους οποίους δεν περιλα

μβάνονται οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 διότι δεν συνιστούν απρόβλεπτα περιστα

τικά στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
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Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

25.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  Ποινικές ρήτρες 
δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
δ) Στην περίπτωση που συμβεί βλάβη κατά το χρονικό διάστημα από το σημείο έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ 
στο C/R ΕΦΚΑ μέχρι και την παραλαβή του Έργου, το αποδεκτό διάστημα για την αποκατάστασή 
της ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες, μετρώντας από την ημέρα που θα ενημερωθεί ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος για τη βλάβη. Μετά τις τρεις ημέρες, θα ενεργοποιείται ρήτρα 100 ευρώ για κάθε 
επιπλέον ημέρα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, η οποία θα εκπίπτει από την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

25. 3 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ 
εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220,(του ν.4412/16) καθώς και κατ΄ 
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ,(του 
ν.4412/16) οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
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Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή 
ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 26 :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 27: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

27.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ  (ΆΡΘΡΟ 53 ΠΑΡ 2 ΕΔ.Ζ Ν.4412/2016)

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) έτους 2020 (από τον Κ.Α.Ε. ΚΑΕ 00.10.0439 «Λοιπές 
αμοιβές Νομικών Προσώπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες »» του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ).

27.2 ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ -ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε 
ΕΥΡΩ και σε βάρος του προϋπολογισμού του  e- Ε.Φ.Κ.Α., έτους 2020 , στο 100% του τιμήματος 
και μετά την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Απεγκατάστασης, Μεταφοράς και 
Επανεγκατάστασης του Κεντρικού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στο κτίριο της Γενικής 
Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΦΚΑ από την Επιτροπή που θα συσταθεί από τον e-
Ε.Φ.Κ.Α. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να έχει προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 200 του ν. 4412/2016.
Από το τίμημα θα αφαιρούνται τυχόν ρήτρες που θα έχουν διαπιστωθεί.

Το/α τιμολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
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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

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει τα τιμολόγια τόσο σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: mraouzaiou@efka.gov.gr  όσο και σε έντυπη μορφή στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: Ακαδημίας 22 – Αθήνα 106 71, ημιώροφος, Γραφείο Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής 
Μέριμνας της Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης του e-ΕΦΚΑ,  

στα οποία θα αναγράφονται πέραν των ως άνω στοιχείων του Φορέα και τα στοιχεία της Σύμβασης 
(αρ.φακέλου και χρονικό διάστημα παρεχόμενων υπηρεσιών).

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, την παροχή υπηρεσία στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

 κράτηση ύψους 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ 
(άρθρο 375 παρ 7 του Ν.4412/2016).

 κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης καθώς 
και επί κάθε είδους δικαιώματος προαίρεσης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (αρ.350 παρ.3 ν.4412/2016), και η ΚΥΑ 1191(ΦΕΚ 969/β/22-3-2017)

 Επί των εν λόγω κρατήσεων επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3,6%.
 παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 

ν.4172/2013).

ΑΡΘΡΟ 28: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο  1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

       
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
       ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

             Β.ΖΕΡΒΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ για την 
Απεγκατάσταση, Μεταφορά και Επανεγκατάσταση του Κεντρικού Μηχανογραφικού 

εξοπλισμού τ.ΤΑΥΤΕΚΩ στο κτίριο της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
e-ΕΦΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 ενοποιήθηκαν οι υφιστάμενοι Φορείς Κύριας Ασφάλισης στον Ενιαίο 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 1.1.2017 και έως 

σήμερα διανύει τη μεταβατική φάση λειτουργίας του καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ανάπτυξη του 

νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΕΦΚΑ). Στην παρούσα φάση οι επιχειρησιακές 

διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ βασίζονται στις υποδομές των πρώην ΦΚΑ με αποτέλεσμα τη διασπορά των 

πληροφοριακών συστημάτων σε διαφορετικά datacenters. Ωστόσο, αυτή η έλλειψη ενός συνεκτικού 

πλαισίου λειτουργίας και διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων των πρώην ΦΚΑ συντελεί στη 

διατήρηση ενός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από έντονο κατακερματισμό, αποσπασματικές 

παρεμβάσεις και διασπορά στις αρμοδιότητες, τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση των datacenters του τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΑ στο C/R e-

ΕΦΚΑ στο κτίριο της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενώ είναι σε εξέλιξη η 

μετεγκατάσταση του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τ. ΤΣΑΥ. 

Το παρόν έργο αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση του Κεντρικού 

Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων 

Κοινής Ωφέλειας) από το κτίριο της οδού Πατησίων 54 στο οποίο στεγαζόταν, τη μεταφορά και την 

επανεγκατάστασή του στο C/R e-ΕΦΚΑ στο κτίριο της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών e-

ΕΦΚΑ, επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 87.

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διασπορά των datacenters των πρώην ΦΚΑ δυσχεραίνει όχι μόνο το έργο της αποτελεσματικής 

διαχείρισης της κεντρικής πληροφοριακής υποδομής του e-ΕΦΚΑ αλλά και τη διασφάλιση της φυσικής 

ασφάλειας. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, η συγκέντρωση των 

datacenters στο C/R ΕΦΚΑ κρίνεται επιτακτική για τους εξής λόγους:

 καλύτερος έλεγχος της απόδοσης των Κεντρικών Συστημάτων, στα οποία βασίζεται η 

πληροφοριακή υποδομή του e-ΕΦΚΑ, όπως και της αποτελεσματικότητας ως προς την 

ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών και των επαυξημένων απαιτήσεων από πλευράς χρηστών 

του e-ΕΦΚΑ, 
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 καλύτερη διαχείριση των Κεντρικών Συστημάτων ώστε να διασφαλίζεται η φυσική ασφάλεια, η 

εύρυθμη και η ομαλή λειτουργία τους,

 ευκολότερη επίτευξη της διαλειτουργικότητας των Κεντρικών Συστημάτων,

 συνέχιση του έργου του εκσυγχρονισμού των παρεχομένων υπηρεσιών για την ταχύτερη και 

ορθότερη εξυπηρέτηση των πολιτών (ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών), γεγονός που 

κατ’ επέκταση θα συνεισφέρει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης τους.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να καταρτίσει πλάνο μεταστέγασης του εξοπλισμού του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, ο 

οποίος περιέχεται στον Πίνακα του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ,  με τις εργασίες που πρέπει να 

γίνουν εντός του συμφωνηθέντος  χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου ώστε να μην παρεμποδιστεί 

η συνεχής λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ. Οι κεντρικές 

υπηρεσίες είναι αυτές που παρέχονται από τον κεντρικό μηχανογραφικό εξοπλισμό του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στο 

datacenter της οδού Πατησίων 54 προς τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, οι 

οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Αθήνα (Πατησίων 54, Αγ. Κων/νου16, Μυλλέρου 12) και στον Πειραιά. 

Επομένως, για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων του τ. 

ΤΑΥΤΕΚΩ στο νέο σημείο εγκατάστασης ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προβεί στις απαραίτητες 

τροποποιήσεις όχι μόνο στον κεντρικό εξοπλισμό του, αλλά και στον περιφερειακό εξοπλισμό του για να 

συνεχίσει να λειτουργεί η διασύνδεσή του με τις εφαρμογές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για το σωστό συντονισμό των ενεργειών και το χρονοπρογραμματισμό των 

εργασιών είναι αφενός η αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του μηχανογραφικού 

εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κτίριο του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, στην οδό Πατησίων 54, 

αφετέρου, η αναλυτική καταγραφή των νέων απαιτήσεων σε παροχές ρεύματος και δικτύου, αναλώσιμα, 

κλπ. στο χώρο μετεγκατάστασης, δηλαδή στο C/R ΕΦΚΑ στο κτίριο της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής 

ΕΦΚΑ.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τρόπος επικοινωνίας της υφιστάμενης υποδομής του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ με 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΙΚΑΝΕΤ, Internet, κλπ, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί, εφόσον χρειαστεί, με 

όλους τους εμπλεκόμενους, όπως στελέχη του ΕΦΚΑ και εταιρείες πληροφορικής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχει ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος περιγράφονται αναλυτικότερα στο επισυναπτόμενο Παράρτημα I.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
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Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και να εγκαταστήσει το σύνολο του εξοπλισμού, όπως 

αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος II, στο C/R ΕΦΚΑ στο κτίριο της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών ΕΦΚΑ. 

Η παρακολούθηση του Έργου θα γίνει από τη Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της 

Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΦΚΑ.

Η δε παραλαβή θα λάβει χώρα μετά το πέρας επιτυχούς δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας κατά την 

οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού ώστε να 

βεβαιώσει την ορθή λειτουργία του μέσω κατάλληλων δοκιμών. Προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η 

περίοδος δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας, απαιτείται να συμπληρωθούν τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας. 

Η παραλαβή του Έργου θα γίνει από έκτακτη Επιτροπή Παραλαβής, αποτελούμενη από υπαλλήλους της 

Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΦΚΑ, που θα συσταθεί για αυτό το σκοπό.

5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή 

ζημιά του μεταφερόμενου εξοπλισμού. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας κάποιου μεταφερόμενου 

είδους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το κατεστραμμένο είδος.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει διαδικασία αποκατάστασης (από οποιαδήποτε, 

καταστροφή ή ζημιά των μεταφερόμενων ειδών ή απώλεια) και επαναφοράς σε περίπτωση απώλειας 

δεδομένων που βρίσκονται στα κεντρικά συστήματα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος από την έναρξη υλοποίησης των εργασιών απεγκατάστασης, 

μεταφοράς, επανεγκατάστασης, παραμετροποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας, ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης της λειτουργικότητας ή και 

αντικατάστασης του εξοπλισμού, με κόστος που επιβαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

Η λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στο νέο σημείο μετεγκατάστασης, στο C/R 

ΕΦΚΑ στο κτίριο της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΦΚΑ, θα καλύπτεται από εγγύηση 

διάρκειας (6) έξι μηνών, αρχής γενομένης από την παραλαβή του Έργου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει 

επιδιόρθωση βλαβών που θα παρουσιαστεί στο Hardware/Software. Στην περίπτωση προβλήματος με το 

Hardware, η εγγύηση θα καλύπτει και τα ανταλλακτικά, ενώ αν είναι αδύνατη η επισκευή του η εγγύηση 

θα καλύπτει την αντικατάστασή του. Το αποδεκτό διάστημα για την αποκατάσταση της βλάβης ορίζεται σε 

τρεις (3) ημέρες, μετρώντας από την ημέρα που θα ενημερωθεί ο Υποψήφιος Ανάδοχος για τη βλάβη. 
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Μετά τις τρεις ημέρες, θα ενεργοποιείται ρήτρα 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα μέχρι την πλήρη 

αποκατάσταση της βλάβης, η οποία θα εκπίπτει από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση του Έργου με 

διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί 

της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, και η οποία θα του επιστραφεί μετά το πέρας της 

περιόδου εγγύησης των 6 (έξι) μηνών. 

Στην περίπτωση που συμβεί βλάβη κατά το χρονικό διάστημα από το σημείο έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στο C/R ΕΦΚΑ μέχρι και 

την παραλαβή του Έργου, το αποδεκτό διάστημα για την αποκατάστασή της ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες, 

μετρώντας από την ημέρα που θα ενημερωθεί ο Υποψήφιος Ανάδοχος για τη βλάβη. Μετά τις τρεις 

ημέρες, θα ενεργοποιείται ρήτρα 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της 

βλάβης, η οποία θα εκπίπτει από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πριν την υποβολή προσφοράς δύναται να επισκεφθεί το datacenter του τ. 

ΤΑΥΤΕΚΩ και το C/R ΕΦΚΑ προκειμένου να σχηματίσει πλήρη εικόνα για τη φύση και τις απαιτήσεις των 

υπηρεσιών που πρέπει να παρέχει (είδη που θα μεταφερθούν, χώροι απεγκατάστασης/ εγκατάστασης, 

κλπ), και να συμμορφωθεί με τις οδηγίες-υποδείξεις των αρμοδίων του ΕΦΚΑ.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου, στο οποίο θα αναφέρονται οι ώρες και ο τρόπος κατά τις 

οποίες θα παρέχονται οι υπηρεσίες, το πλήθος του εργατικού δυναμικού που θα απασχοληθεί, ο αριθμός 

και το είδος των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου. Το ακριβές 

χρονοδιάγραμμα θα συμφωνηθεί από κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή της 

Σύμβασης. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να 

πραγματοποιήσει επαναληπτική αυτοψία σε όλα τα C/R, εντός δύο (2) ημερών από την υπογραφή της 

Σύμβασης, για να επικαιροποιήσει το χρονοδιάγραμμα, αναφέροντας λεπτομερώς τις ενέργειες που 

σχετίζονται με την απεγκατάσταση, μεταφορά, εγκατάσταση του εξοπλισμού και θέση σε παραγωγική 

λειτουργία. 

Το έργο θα πρέπει να παραδοθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

Σύμβασης. Στον υπολογισμό του χρόνου παράδοσης των είκοσι ημερών δεν θα προσμετρώνται τυχόν 

καθυστερήσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες θα βεβαιώνονται 

εγγράφως από τη Δ/νση Υποδομών και Πληροφορικής  της  Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών ΕΦΚΑ. 
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Επισημαίνεται επίσης, ότι η διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας των υπηρεσιών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, οι 

οποίες παρέχονται από τον προς μεταφορά εξοπλισμό, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιμες 

ημέρες (ως εργάσιμες ημέρες θεωρούνται οι ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή) και πρέπει να 

πραγματοποιηθεί από Παρασκευή έως και Δευτέρα ώστε να γίνουν εργασίες και εντός του 

Σαββατοκύριακου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.1

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα 
αναλάβει τη μετεγκατάσταση του Κεντρικού 
Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Πληροφορικής του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ 
(όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα II), σε νέα 
τοποθεσία, στο επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 87 κτίριο 
της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΕΦΚΑ 
(C/R ΕΦΚΑ, 1ος όροφος ).

ΝΑΙ

Α.2

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν θα 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες και το 
ακριβές χρονοδιάγραμμα θα συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα 
Αρχή. Στον υπολογισμό του χρόνου παράδοσης των είκοσι 
ημερών δεν θα προσμετρώνται τυχόν καθυστερήσεις που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες 
θα βεβαιώνονται εγγράφως από τη Δ/νση Υποδομών και 
Πληροφορικής  της  Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών ΕΦΚΑ.

ΝΑΙ

Α.3

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρονται οι 
ώρες και ο τρόπος κατά τις οποίες θα παρέχονται οι 
υπηρεσίες, το πλήθος του εργατικού δυναμικού που θα 
απασχοληθεί, ο αριθμός και το είδος των οχημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου. 

ΝΑΙ

Α.4
O Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
αναλυτική κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολήσει 
κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών.

ΝΑΙ

Α.5
O Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα 
καταρτισμένο προσωπικό για την αποσυναρμολόγηση / 
συναρμολόγηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού.

ΝΑΙ

Α.6

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει με δικά 
του έξοδα τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν σε εξοπλισμό 
ή/και στους χώρους που θα εργαστεί κατά την 
απεγκατάσταση, μεταφορά & επανεγκατάσταση του προς 
μεταφορά εξοπλισμού.

ΝΑΙ
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Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.7

Μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου από την 
αρμόδια επιτροπή, ο μηχανογραφικός εξοπλισμός που θα 
έχει μεταφερθεί, θα καλύπτεται από εγγύηση 6 μηνών. Η 
εγγύηση αυτή θα καλύπτει επιδιόρθωση βλαβών που θα 
παρουσιαστεί στο Hardware/Software. Στην περίπτωση 
προβλήματος με το Hardware,η εγγύηση θα καλύπτει τα 
ανταλλακτικά, ενώ αν είναι αδύνατη η επισκευή του η 
εγγύηση θα καλύπτει την αντικατάστασή του. Το αποδεκτό 
διάστημα για την αποκατάσταση της βλάβης ορίζεται σε τρεις 
(3) ημέρες, μετρώντας από την ημέρα που θα ενημερωθεί ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος για τη βλάβη. Μετά τις τρεις ημέρες, 
θα ενεργοποιείται ρήτρα 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα 
μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, η οποία θα 
εκπίπτει από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

ΝΑΙ

Α.8
O Υποψήφιος Ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη λήψη των 
απαιτούμενων αδειών για την παροχή υπηρεσιών (π.χ. Δήμο, 
Τροχαία). 

ΝΑΙ

Α.9

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει 
πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναμο καθώς επίσης και ISO 
27001 ή ισοδύναμο για ενδεχόμενη πρόσβαση σε ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων. Να προσκομιστούν 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΝΑΙ

Α.10

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να έχει υλοποιήσει ένα 
αντίστοιχο έργο την τελευταία τριετία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό 
Φορέα, προς απόδειξη της ικανότητάς του να φέρει το έργο 
εις πέρας. Αυτό να αποδεικνύεται με βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης στον Φάκελο της προσφοράς του.

ΝΑΙ

Α.11

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί 
ασφαλισμένα τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει 
για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη κινδύνων 
ατυχήματος πυρός, κλοπής, πλημμύρας, τρομοκρατικών 
ενεργειών κλπ. και να αποζημιώσει τον ΕΦΚΑ σε κάθε τέτοια 
περίπτωση, χωρίς να δικαιούται την επίκληση ανωτέρας βίας. 
Οποιαδήποτε παράβαση ή ατύχημα που θα προκληθεί από 
τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

ΝΑΙ

Β. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Β.1 ΚΤΙΡΙΟ τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 - 3ος όροφος)

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β.1.1

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφτεί τους 
χώρους απεγκατάστασης του εξοπλισμού για να 
καταγράψει αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες του Φορέα. Υποχρεούται δε, επί 
ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει με την προσφορά 
του το απαραίτητο έγγραφο (βεβαίωση του Φορέα ή 
έντυπο του Υποψήφιου Αναδόχου υπογεγραμμένο από 
τον Φορέα) ότι διενεργήθηκε αυτή η καταγραφή.

ΝΑΙ
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Β.1.2

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη 
Backup - σε εξοπλισμό δικό του εφόσον δεν υπάρχει 
εξοπλισμός διαθέσιμος από τον ΕΦΚΑ - σε όλα τα 
συστήματα σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΝΑΙ

Β.1.3

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση:
 να κάνει επιμελή καθαρισμό από τυχόν μπάζα 

και πρόσθετα υλικά στους χώρους που 
στεγάζεται ο εξοπλισμός του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ,

 να μην διακόψει για’ οποιονδήποτε λόγο την 
ομαλή πρόσβαση των υπαλλήλων στους χώρους 
του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

ΝΑΙ

Β.2 ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΦΚΑ (ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 87)

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β.2.1

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφτεί τους 
χώρους του C/R ΕΦΚΑ για να λάβει γνώση της 
υπάρχουσας υποδομής. Υποχρεούται δε, επί ποινή 
αποκλεισμού, να προσκομίσει με την προσφορά του το 
απαραίτητο έγγραφο (βεβαίωση του Φορέα ή έντυπο του 
Υποψήφιου Αναδόχου υπογεγραμμένο από τον Φορέα) 
ότι διενεργήθηκε αυτή η επίσκεψη.

ΝΑΙ

Β.2.2

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
καταγράψει για το C/R ΕΦΚΑ τις νέες απαιτήσεις σε:

 παροχές ρεύματος
 παροχές δικτύου
 αναλώσιμα υλικά (π.χ. καλώδια δικτύου, κλπ)

και ότι άλλο χρειαστεί για την ομαλή λειτουργία του προς 
μεταφορά εξοπλισμού του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στο χώρο του C/R 
του ΕΦΚΑ, καθώς και για τη διασύνδεση αυτού με ενεργό 
δικτυακό εξοπλισμό (router – switches). 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει όλα 
τα απαραίτητα υλικά που θα απαιτηθούν για την 
ηλεκτρολογική και δικτυακή εγκατάσταση του εξοπλισμού 
που θα μετεγκατασταθεί.

ΝΑΙ

Β.2 ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΦΚΑ (ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 87)

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β.2.3

Η διαστασιολόγηση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του 
προς μεταφορά εξοπλισμού θα γίνει με βάση:

 τη μέγιστη κατανάλωση των racks και
 τη συνολική κατανάλωση όλου του εξοπλισμού

ΝΑΙ

Β.2.4

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, σε 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, να καταλήξει στον 
τρόπο επικοινωνίας των υπηρεσιών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ με τα 
δίκτυα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Internet, ΙΚΑΝΕΤ, Primary Site ΕΦΚΑ, 
κλπ.

ΝΑΙ
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Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ.1

O Υποψήφιος Ανάδοχος, σε συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες και να καλύψει το κόστος 
των υλικών (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών 
υλικών) για την προστασία των χώρων κατά τη 
διάρκεια της μετακόμισης, και να βεβαιώσει ότι θα 
αφαιρέσει όλα τα τυχόν προστατευτικά υλικά μετά 
τη μετακόμιση.

ΝΑΙ

Γ.2

Το κόστος των υλικών συσκευασίας (κιβώτια, 
ταινίες, φούσκα συσκευασίας, κλπ) για την ασφαλή 
μεταφορά του εξοπλισμού, το προσωπικό που θα 
απασχοληθεί και τα οχήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά, επιβαρύνουν 
αποκλειστικά τον Υποψήφιο Ανάδοχο.

ΝΑΙ

Γ.3

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 
συσκευάσει κατάλληλα όλο τον εξοπλισμό προς 
μετεγκατάσταση. Ιδιαίτερα, για τον εξοπλισμό που 
απαιτεί ειδική συσκευασία, όπως και για αυτόν 
που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, να τους 
συσκευάσει με το ενδεδειγμένο προστατευτικό 
υλικό.

ΝΑΙ

Γ.4

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αποκαταστήσει κάθε 
πιθανή ζημιά που θα προκαλέσει στο χώρο που 
στεγάζεται ο εξοπλισμός του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ κατά την 
απεγκατάσταση του.

ΝΑΙ

Γ.5

O Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για τη σήμανση, την ασφαλή 
απεγκατάσταση και μεταφορά όλου του 
εξοπλισμού, ο οποίος περιέχεται στον Πίνακα 
Μηχανογραφικού Εξοπλισμού προς μεταφορά, 
Παράρτημα ΙΙ.

ΝΑΙ

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ.1

O Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα για την ασφαλή επανεγκατάσταση του εξοπλισμού, και 
την παραμετροποίηση του H/W και S/W όπου απαιτηθεί, ο 
οποίος περιέχεται στον Πίνακα Μηχανογραφικού Εξοπλισμού 
προς μεταφορά του Παραρτήματος Β.

ΝΑΙ

Δ.2

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παράσχει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα κατάλληλα υλικά (π.χ. καλώδια και 
άλλα αναλώσιμα υλικά) που θα απαιτηθούν για την ομαλή 
λειτουργία του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του τ. 
ΤΑΥΤΕΚΩ στο χώρο του ΕΦΚΑ, καθώς και για τη διασύνδεση 
του εξοπλισμού του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ με την υφιστάμενη υποδομή 
του C/R του ΕΦΚΑ.

ΝΑΙ

Δ.3

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει όλο τον 
εξοπλισμό που μεταφέρθηκε στους νέους χώρους, σύμφωνα 
με την καθοδήγηση και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας 
Αρχής.

ΝΑΙ
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Δ.4

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει 
τον εξοπλισμό που μεταφέρθηκε από τους χώρους του τ. 
ΤΑΥΤΕΚΩ στο νέο χώρο του C/R ΕΦΚΑ χωρίς να διακοπεί:

 οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία από το C/R 
ΕΦΚΑ, 

 η ομαλή πρόσβαση των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ στους 
χώρους του. 

Επίσης, υποχρεούται να πραγματοποιήσει επιμελή 
καθαρισμό του χώρου μετά από την επανεγκατάσταση του 
εξοπλισμού, από τυχόν μπάζα και πρόσθετα υλικά που θα 
δημιουργηθούν στο χώρο.

ΝΑΙ

Δ.5

Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ικριωμάτων (racks) από 
τον Υποψήφιο Ανάδοχο δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη 
λειτουργία του υπόλοιπου εξοπλισμού που είναι ήδη 
εγκατεστημένος στο C/R ΕΦΚΑ (των κεντρικών 
πληροφοριακών συστημάτων και του υποστηρικτικού 
εξοπλισμού, όπως οι κλιματιστικές μονάδες).

ΝΑΙ

Δ.6

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρήσει 
τις υπάρχουσες διασυνδέσεις, στο υφιστάμενο επίπεδο 
λειτουργικότητας και με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες που 
πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα, όλων των 
πληροφοριακών συστημάτων του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ με τρίτους 
φορείς, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΝΑΙ

Δ.7

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
παραμετροποιήσει τον τερματικό εξοπλισμό των χρηστών του 
τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, όσων συνδέονταν με τα κεντρικά πληροφοριακά 
συστήματά του, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να 
δουλεύουν κανονικά και απρόσκοπτα, όπως και όλες τις 
εφαρμογές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (Διασύνδεση με DB SERVER, File 
Server, Ταμείο, κ.λ.π). Οι χρήστες λειτουργούν σε κτίρια τα 
οποία βρίσκονται στις περιοχές Αθήνα (Πατησίων 54, Αγ. 
Κων/νου16, Μυλλέρου 12) και Πειραιά.

ΝΑΙ

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ.8

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει 
τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον εξοπλισμό του τ. 
ΤΑΥΤΕΚΩ που θα μεταφερθεί, οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες για τη διασύνδεσή του με την υποδομή του 
ΕΦΚΑ.

ΝΑΙ

Δ.9

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει 
τη δικτυακή διασύνδεση (LAN) της υποδομής του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ 
με την υφιστάμενη υποδομή του ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με τον 
ανάδοχο IKANET.

ΝΑΙ

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Ε.1

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να θέσει σε 
παραγωγική λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού που 
αφορά στις λειτουργίες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ ώστε να 
βεβαιώσει την ορθή λειτουργία του μέσω κατάλληλων 
δοκιμών και αν χρειάζεται να προβεί στις αναγκαίες 
ρυθμίσεις για τη βέλτιστη διαμόρφωση των 
παραμέτρων λειτουργίας της εγκατεστημένης 
υποδομής.

ΝΑΙ

Ε.2

Η παραλαβή θα λάβει χώρα μετά το πέρας επιτυχούς 
δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας, η οποία 
προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής απαιτείται να 
συμπληρωθούν τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες συνεχούς και απρόσκοπτης παραγωγικής 
λειτουργίας.

ΝΑΙ

Ε.3

Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος από την έναρξη 
υλοποίησης των εργασιών απεγκατάστασης, 
μεταφοράς, επανεγκατάστασης, παραμετροποίησης 
και δοκιμαστικής λειτουργίας, ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
αποκατάστασης της λειτουργικότητας ή και 
αντικατάστασης του εξοπλισμού, με κόστος που 
επιβαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

ΝΑΙ

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ» περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία 

θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. 

Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για 

τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 

προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την 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, στη σχετική αναφορά, ή στο μεθοδολογικό εργαλείο, κλπ, 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ τ. ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ SERVER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

SERVER

ΕΚΔΟΣΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SERVER

HP PROLIANT DL380 
G6

WINDOWS 2003 SERVER 
STANDARD EDITION

ORACLE 10G Domain Controller & DNS

HP PROLIANT DL380 
G6

WINDOWS 2003 SERVER 
STANDARD EDITION

ORACLE 10G File System, Backup Domain, Backup 
DNS

HP PROLIANT DL380 
G6

WINDOWS 2003 SERVER 
STANDARD EDITION

ORACLE 10G Εφαρμογή ΗΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, 
εφαρμογή Περίθαλψης για τις 
παροχές σε χρήμα, παλαιό WEB 
Μητρώο της ΗΔΙΚΑ και η εφαρμογή 
Πάπυρος για το παλαιό Πρωτόκολλο

HP PROLIANT DL380 
G6

WINDOWS 2003 SERVER 
STANDARD EDITION

ORACLE 10G DATABASE SERVER για τις πιο πάνω 
εφαρμογές στους servers ΤΑΥΤΕΚΩ 
πλην της εφαρμογής Μητρώου 
ΤΑΠΟΤΕ

HP PROLIANT DL380 
G6

WINDOWS 2003 SERVER 
STANDARD EDITION

Εφαρμογή και Database 
Μισθοδοσίας (3Π)

HP PROLIANT ML350 
G5/G6

LINUX RED HUT Mail Server

HP STORAGE WORKS 
1/8 G2 TAPE 

IBM E-SERVER AIX 4.3 ORACLE 8.1.7 Εφαρμογή και database του πρώην 
ΤΑΠ-OTE (Εφαρμογή Μητρώου 
ΤΑΠΟΤΕ). Επίσης παλαιά εφαρμογή 
μισθοδοσίας ΤΑΠΟΤΕ και παλαιά 
εφαρμογή με απουσίες και έλεγχο 
αδειών υπαλλήλων. Ιστορικό 
παλαιού Λογιστηρίου και παλαιάς 
μισθοδοσίας. Μητρώο ΤΑΠΟΤΕ 
(εξυπηρέτηση γκισέ) και εφαρμογή 
απουσίες-άδειες.

Δικτυακός εξοπλισμός ο οποίος δεν απαιτείται για την λειτουργία των χρηστών στο κτίριο της Πατησίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα2  και τη 
διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – e-ΕΦΚΑ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100025231
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, Αθήνα, τ.κ 10671
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ραουζαίου Μαρία-Νικολέττα
- Τηλέφωνο: 210-3729672
- Ηλ. ταχυδρομείο: mraouzaiou@efka.gov.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.efka.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV) Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Απεγκατάσταση, Μεταφορά και 
Επανεγκατάσταση του Κεντρικού Μηχανογραφικού εξοπλισμού τ.ΤΑΥΤΕΚΩ στο κτίριο της 
Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών e-ΕΦΚΑ 
-CPV:51611100-9
-Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:   
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: ΦΠΥ 54/19

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

2 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 
σύνολο αυτών

mailto:mraouzaiou@efka.gov.gr
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι3 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογο4:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

3 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους5;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 
(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 
οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7·

2. δωροδοκία8,9·

3. απάτη10·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες11·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας12·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη  καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου14 το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

[] Ναι [] Όχι

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

7 Όπως 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).

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

12 Όπως ορίζεται 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 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με 
το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

13 Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιριών 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
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απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]15

Εάν ναι, αναφέρετε16:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]17

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)18;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν19:

[……]

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης20, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;21

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 22

[……][……][……]

20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 
73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουi;

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνiii, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςiv;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαv κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

[] Ναι [] Όχι
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[….................]

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι



ΑΔΑ: ΩΗ9Ο465ΧΠΙ-ΞΤΙ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f2bd7fb184e5e05289984d3 στις 06/08/20 13:41
Σελίδα 57

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς 
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής23; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος 
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

23 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται24, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν25.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα 
Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

24 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
25 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 



ΑΔΑ: ΩΗ9Ο465ΧΠΙ-ΞΤΙ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f2bd7fb184e5e05289984d3 στις 06/08/20 13:41
Σελίδα 59

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: e-Ε.Φ.Κ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22,  Τ.Κ 106 71- ΑΘΗΝΑ  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ................. για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……… 
Α.Φ.Μ……………} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. Α.Φ.Μ……………
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. Α.Φ.Μ……………
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. Α.Φ.Μ……………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας 
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, 
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

i Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
ii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
iii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 25 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
iv Πρβλ άρθρο 48.
v  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                                 
                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

                     e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                                     ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                             ΑΔΑΜ:
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜ.ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &         
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ         
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
   

ΣΥΜΒΑΣΗ   ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Για την Απεγκατάσταση, Μεταφορά και Επανεγκατάσταση του Κεντρικού 
Μηχανογραφικού εξοπλισμού τ.ΤΑΥΤΕΚΩ στο κτίριο της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών e-ΕΦΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής»  

ΦΠΥ 54/19 
                 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

   1)    «Ηλεκρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης»  - «e-Ε.Φ.Κ.Α».

  2)    «…………….» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 ΑΡΘΡΟ 1:      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –   
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 2:      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3:      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΘΡΟ 4:      ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 5:       ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ – ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 6:      ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 7:      ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8:      ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΘΡΟ 9:      ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 10:     ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 11:     ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 12:     ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13:     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 14:    ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 15:     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 16:     ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΞΠΤΩΤΟΥ

ΑΡΘΡΟ 17:    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

ΑΡΘΡΟ 18:     ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 19:     ΓΛΩΣΣΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΘΡΟ 20:     ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
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Στην Αθήνα , σήμερα την ………, του μηνός …………………. , έτους  2020,  ημέρα  …………………., 
στα γραφεία της Διοίκησης  του e-Ε.Φ.Κ.Α. , μεταξύ  των κάτωθι συμβαλλομένων, 

αφενός μεν:

α) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» -e-Ε.Φ.Κ.Α.,», που εδρεύει στην (Διεύθυνση: Ακαδημίας 22 τ.κ.106 71,  ΑΦΜ: 

997072577, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), νομίμως από την κα Ζέρβα Βασιλική του Γεωργίου σύμφωνα 

με την υπ’αρ. 139/15/4-6-20 (ΦΕΚ 2520/ Β΄) απόφαση του ΔΣ του Φορέα περί «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε όργανα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», εφεξής 
αποκαλούμενο στην παρούσα Σύμβαση «e-Ε.Φ.Κ.Α.», χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα  
σύμβαση,

αφ’ ετέρου  δε,
β) Της εταιρείας με την επωνυμία «………..», η οποία εδρεύει επί της οδού …….., ΑΦΜ: …….., 
Δ.Ο.Υ.: ………, τηλ: 210 ……, fax: 210 …….., καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», η οποία 
εκπροσωπείται νόμιμα από ……………………,   σύμφωνα με το υπ’αρ.πρωτ…………. 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αρ.πρωτ  ……………. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (ΑΔΑ:……………. 
ΑΔΑΜ: ………………..), την υπ’αρ.πρωτ………… (ΑΔΑΜ………..) Διακήρυξη, την προσφορά της 
εταιρείας ………………….την υπ’αρ……….. απόφαση κατακύρωσης της Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης 
Διοικητικής Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης  (ΑΔΑ……………….., ΑΔΑΜ…………………) 

Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται δεκτά τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1:   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού, είναι Παροχή υπηρεσιών για την απεγκατάσταση του Κεντρικού 
Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και 
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας) από το κτίριο της οδού Πατησίων 54 στο οποίο στεγαζόταν, τη 
μεταφορά και την επανεγκατάστασή του στο C/R e-ΕΦΚΑ στο κτίριο της Γενικής Δ/νσης 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών e-ΕΦΚΑ, επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 87.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να καταρτίσει πλάνο μεταστέγασης του εξοπλισμού του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, ο 

οποίος περιέχεται στον Πίνακα ΙΙ,  με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν εντός του συμφωνηθέντος  

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου ώστε να μην παρεμποδιστεί η συνεχής λειτουργία των 

κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ. Οι κεντρικές υπηρεσίες είναι αυτές που 
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παρέχονται από τον κεντρικό μηχανογραφικό εξοπλισμό του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στο datacenter της οδού 

Πατησίων 54 προς τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίοι είναι 

εγκατεστημένοι στην Αθήνα (Πατησίων 54, Αγ. Κων/νου16, Μυλλέρου 12) και στον Πειραιά. Επομένως, για 

τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στο νέο 

σημείο εγκατάστασης ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις όχι μόνο 

στον κεντρικό εξοπλισμό του, αλλά και στον περιφερειακό εξοπλισμό του για να συνεχίσει να λειτουργεί η 

διασύνδεσή του με τις εφαρμογές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για το σωστό συντονισμό των ενεργειών και το χρονοπρογραμματισμό των 

εργασιών είναι αφενός η αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του μηχανογραφικού 

εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κτίριο του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, στην οδό Πατησίων 54, 

αφετέρου, η αναλυτική καταγραφή των νέων απαιτήσεων σε παροχές ρεύματος και δικτύου, αναλώσιμα, 

κλπ. στο χώρο μετεγκατάστασης, δηλαδή στο C/R ΕΦΚΑ στο κτίριο της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής 

ΕΦΚΑ.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τρόπος επικοινωνίας της υφιστάμενης υποδομής του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ με 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΙΚΑΝΕΤ, Internet, κλπ, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί, εφόσον χρειαστεί, με 

όλους τους εμπλεκόμενους, όπως στελέχη του ΕΦΚΑ και εταιρείες πληροφορικής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχει ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος περιγράφονται αναλυτικότερα στον κάτωθι Πίνακα Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ I

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α.1

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα 
αναλάβει τη μετεγκατάσταση του Κεντρικού 
Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Πληροφορικής του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ 
(όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα II), σε νέα 
τοποθεσία, στο επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 87 κτίριο 
της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΕΦΚΑ 
(C/R ΕΦΚΑ, 1ος όροφος ).

ΝΑΙ

Α.2

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν θα 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες και το 
ακριβές χρονοδιάγραμμα θα συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα 
Αρχή. Στον υπολογισμό του χρόνου παράδοσης των είκοσι 
ημερών δεν θα προσμετρώνται τυχόν καθυστερήσεις που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες 
θα βεβαιώνονται εγγράφως από τη Δ/νση Υποδομών και 
Πληροφορικής  της  Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών ΕΦΚΑ.

ΝΑΙ
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Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α.3

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρονται οι 
ώρες και ο τρόπος κατά τις οποίες θα παρέχονται οι 
υπηρεσίες, το πλήθος του εργατικού δυναμικού που θα 
απασχοληθεί, ο αριθμός και το είδος των οχημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου. 

ΝΑΙ

Α.4
O Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
αναλυτική κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολήσει 
κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών.

ΝΑΙ

Α.5
O Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα 
καταρτισμένο προσωπικό για την αποσυναρμολόγηση / 
συναρμολόγηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού.

ΝΑΙ

Α.6

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει με δικά 
του έξοδα τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν σε εξοπλισμό 
ή/και στους χώρους που θα εργαστεί κατά την 
απεγκατάσταση, μεταφορά & επανεγκατάσταση του προς 
μεταφορά εξοπλισμού.

ΝΑΙ

Α.7

Μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου από την 
αρμόδια επιτροπή, ο μηχανογραφικός εξοπλισμός που θα 
έχει μεταφερθεί, θα καλύπτεται από εγγύηση 6 μηνών. Η 
εγγύηση αυτή θα καλύπτει επιδιόρθωση βλαβών που θα 
παρουσιαστεί στο Hardware/Software. Στην περίπτωση 
προβλήματος με το Hardware,η εγγύηση θα καλύπτει τα 
ανταλλακτικά, ενώ αν είναι αδύνατη η επισκευή του η 
εγγύηση θα καλύπτει την αντικατάστασή του. Το αποδεκτό 
διάστημα για την αποκατάσταση της βλάβης ορίζεται σε τρεις 
(3) ημέρες, μετρώντας από την ημέρα που θα ενημερωθεί ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος για τη βλάβη. Μετά τις τρεις ημέρες, 
θα ενεργοποιείται ρήτρα 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα 
μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, η οποία θα 
εκπίπτει από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

ΝΑΙ

Α.8
O Υποψήφιος Ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη λήψη των 
απαιτούμενων αδειών για την παροχή υπηρεσιών (π.χ. Δήμο, 
Τροχαία). 

ΝΑΙ

Α.9

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει 
πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναμο καθώς επίσης και ISO 
27001 ή ισοδύναμο για ενδεχόμενη πρόσβαση σε ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων. Να προσκομιστούν 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΝΑΙ

Α.10

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να έχει υλοποιήσει ένα 
αντίστοιχο έργο την τελευταία τριετία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό 
Φορέα, προς απόδειξη της ικανότητάς του να φέρει το έργο 
εις πέρας. Αυτό να αποδεικνύεται με βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης στον Φάκελο της προσφοράς του.

ΝΑΙ
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Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α.11

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί 
ασφαλισμένα τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει 
για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη κινδύνων 
ατυχήματος πυρός, κλοπής, πλημμύρας, τρομοκρατικών 
ενεργειών κλπ. και να αποζημιώσει τον ΕΦΚΑ σε κάθε τέτοια 
περίπτωση, χωρίς να δικαιούται την επίκληση ανωτέρας βίας. 
Οποιαδήποτε παράβαση ή ατύχημα που θα προκληθεί από 
τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

ΝΑΙ

Β. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Β.1 ΚΤΙΡΙΟ τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 - 3ος όροφος)

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Β.1.1

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφτεί τους 
χώρους απεγκατάστασης του εξοπλισμού για να 
καταγράψει αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες του Φορέα. Υποχρεούται δε, επί 
ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει με την προσφορά 
του το απαραίτητο έγγραφο (βεβαίωση του Φορέα ή 
έντυπο του Υποψήφιου Αναδόχου υπογεγραμμένο από 
τον Φορέα) ότι διενεργήθηκε αυτή η καταγραφή.

ΝΑΙ

Β.1.2

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη 
Backup - σε εξοπλισμό δικό του εφόσον δεν υπάρχει 
εξοπλισμός διαθέσιμος από τον ΕΦΚΑ - σε όλα τα 
συστήματα σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΝΑΙ

Β.1.3

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση:
 να κάνει επιμελή καθαρισμό από τυχόν μπάζα 

και πρόσθετα υλικά στους χώρους που 
στεγάζεται ο εξοπλισμός του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ,

 να μην διακόψει για’ οποιονδήποτε λόγο την 
ομαλή πρόσβαση των υπαλλήλων στους χώρους 
του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

ΝΑΙ

Β.2 ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΦΚΑ (ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 87)

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Β.2.1

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφτεί τους 
χώρους του C/R ΕΦΚΑ για να λάβει γνώση της 
υπάρχουσας υποδομής. Υποχρεούται δε, επί ποινή 
αποκλεισμού, να προσκομίσει με την προσφορά του το 
απαραίτητο έγγραφο (βεβαίωση του Φορέα ή έντυπο του 
Υποψήφιου Αναδόχου υπογεγραμμένο από τον Φορέα) 
ότι διενεργήθηκε αυτή η επίσκεψη.

ΝΑΙ
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Β.2.2

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
καταγράψει για το C/R ΕΦΚΑ τις νέες απαιτήσεις σε:

 παροχές ρεύματος
 παροχές δικτύου
 αναλώσιμα υλικά (π.χ. καλώδια δικτύου, κλπ)

και ότι άλλο χρειαστεί για την ομαλή λειτουργία του προς 
μεταφορά εξοπλισμού του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στο χώρο του C/R 
του ΕΦΚΑ, καθώς και για τη διασύνδεση αυτού με ενεργό 
δικτυακό εξοπλισμό (router – switches). 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει όλα 
τα απαραίτητα υλικά που θα απαιτηθούν για την 
ηλεκτρολογική και δικτυακή εγκατάσταση του εξοπλισμού 
που θα μετεγκατασταθεί.

ΝΑΙ

Β.2 ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΦΚΑ (ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 87)

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Β.2.3

Η διαστασιολόγηση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του 
προς μεταφορά εξοπλισμού θα γίνει με βάση:

 τη μέγιστη κατανάλωση των racks και
 τη συνολική κατανάλωση όλου του εξοπλισμού

ΝΑΙ

Β.2.4

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, σε 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, να καταλήξει στον 
τρόπο επικοινωνίας των υπηρεσιών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ με τα 
δίκτυα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Internet, ΙΚΑΝΕΤ, Primary Site ΕΦΚΑ, 
κλπ.

ΝΑΙ

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Γ.1

O Υποψήφιος Ανάδοχος, σε συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες και να καλύψει το κόστος 
των υλικών (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών 
υλικών) για την προστασία των χώρων κατά τη 
διάρκεια της μετακόμισης, και να βεβαιώσει ότι θα 
αφαιρέσει όλα τα τυχόν προστατευτικά υλικά μετά 
τη μετακόμιση.

ΝΑΙ

Γ.2

Το κόστος των υλικών συσκευασίας (κιβώτια, 
ταινίες, φούσκα συσκευασίας, κλπ) για την ασφαλή 
μεταφορά του εξοπλισμού, το προσωπικό που θα 
απασχοληθεί και τα οχήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά, επιβαρύνουν 
αποκλειστικά τον Υποψήφιο Ανάδοχο.

ΝΑΙ

Γ.3

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 
συσκευάσει κατάλληλα όλο τον εξοπλισμό προς 
μετεγκατάσταση. Ιδιαίτερα, για τον εξοπλισμό που 
απαιτεί ειδική συσκευασία, όπως και για αυτόν 
που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, να τους 
συσκευάσει με το ενδεδειγμένο προστατευτικό 
υλικό.

ΝΑΙ
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Γ.4

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αποκαταστήσει κάθε 
πιθανή ζημιά που θα προκαλέσει στο χώρο που 
στεγάζεται ο εξοπλισμός του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ κατά την 
απεγκατάσταση του.

ΝΑΙ

Γ.5

O Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για τη σήμανση, την ασφαλή 
απεγκατάσταση και μεταφορά όλου του 
εξοπλισμού, ο οποίος περιέχεται στον Πίνακα 
Μηχανογραφικού Εξοπλισμού προς μεταφορά, 
Παράρτημα ΙΙ.

ΝΑΙ

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Δ.1

O Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα για την ασφαλή επανεγκατάσταση του εξοπλισμού, και 
την παραμετροποίηση του H/W και S/W όπου απαιτηθεί, ο 
οποίος περιέχεται στον Πίνακα Μηχανογραφικού Εξοπλισμού 
προς μεταφορά του Παραρτήματος Β.

ΝΑΙ

Δ.2

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παράσχει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα κατάλληλα υλικά (π.χ. καλώδια και 
άλλα αναλώσιμα υλικά) που θα απαιτηθούν για την ομαλή 
λειτουργία του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του τ. 
ΤΑΥΤΕΚΩ στο χώρο του ΕΦΚΑ, καθώς και για τη διασύνδεση 
του εξοπλισμού του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ με την υφιστάμενη υποδομή 
του C/R του ΕΦΚΑ.

ΝΑΙ

Δ.3

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει όλο τον 
εξοπλισμό που μεταφέρθηκε στους νέους χώρους, σύμφωνα 
με την καθοδήγηση και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας 
Αρχής.

ΝΑΙ

Δ.4

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει 
τον εξοπλισμό που μεταφέρθηκε από τους χώρους του τ. 
ΤΑΥΤΕΚΩ στο νέο χώρο του C/R ΕΦΚΑ χωρίς να διακοπεί:

 οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία από το C/R 
ΕΦΚΑ, 

 η ομαλή πρόσβαση των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ στους 
χώρους του. 

Επίσης, υποχρεούται να πραγματοποιήσει επιμελή 
καθαρισμό του χώρου μετά από την επανεγκατάσταση του 
εξοπλισμού, από τυχόν μπάζα και πρόσθετα υλικά που θα 
δημιουργηθούν στο χώρο.

ΝΑΙ

Δ.5

Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ικριωμάτων (racks) από 
τον Υποψήφιο Ανάδοχο δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη 
λειτουργία του υπόλοιπου εξοπλισμού που είναι ήδη 
εγκατεστημένος στο C/R ΕΦΚΑ (των κεντρικών 
πληροφοριακών συστημάτων και του υποστηρικτικού 
εξοπλισμού, όπως οι κλιματιστικές μονάδες).

ΝΑΙ
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Δ.6

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρήσει 
τις υπάρχουσες διασυνδέσεις, στο υφιστάμενο επίπεδο 
λειτουργικότητας και με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες που 
πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα, όλων των 
πληροφοριακών συστημάτων του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ με τρίτους 
φορείς, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΝΑΙ

Δ.7

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
παραμετροποιήσει τον τερματικό εξοπλισμό των χρηστών του 
τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, όσων συνδέονταν με τα κεντρικά πληροφοριακά 
συστήματά του, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να 
δουλεύουν κανονικά και απρόσκοπτα, όπως και όλες τις 
εφαρμογές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (Διασύνδεση με DB SERVER, File 
Server, Ταμείο, κ.λ.π). Οι χρήστες λειτουργούν σε κτίρια τα 
οποία βρίσκονται στις περιοχές Αθήνα (Πατησίων 54, Αγ. 
Κων/νου16, Μυλλέρου 12) και Πειραιά.

ΝΑΙ

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Δ.8

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει 
τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον εξοπλισμό του τ. 
ΤΑΥΤΕΚΩ που θα μεταφερθεί, οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες για τη διασύνδεσή του με την υποδομή του 
ΕΦΚΑ.

ΝΑΙ

Δ.9

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει 
τη δικτυακή διασύνδεση (LAN) της υποδομής του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ 
με την υφιστάμενη υποδομή του ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με τον 
ανάδοχο IKANET.

ΝΑΙ

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Ε.1

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να θέσει σε 
παραγωγική λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού που 
αφορά στις λειτουργίες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ ώστε να 
βεβαιώσει την ορθή λειτουργία του μέσω κατάλληλων 
δοκιμών και αν χρειάζεται να προβεί στις αναγκαίες 
ρυθμίσεις για τη βέλτιστη διαμόρφωση των 
παραμέτρων λειτουργίας της εγκατεστημένης 
υποδομής.

ΝΑΙ

Ε.2

Η παραλαβή θα λάβει χώρα μετά το πέρας επιτυχούς 
δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας, η οποία 
προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής απαιτείται να 
συμπληρωθούν τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες συνεχούς και απρόσκοπτης παραγωγικής 
λειτουργίας.

ΝΑΙ

Ε.3

Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος από την έναρξη 
υλοποίησης των εργασιών απεγκατάστασης, 
μεταφοράς, επανεγκατάστασης, παραμετροποίησης 
και δοκιμαστικής λειτουργίας, ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
αποκατάστασης της λειτουργικότητας ή και 
αντικατάστασης του εξοπλισμού, με κόστος που 
επιβαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

ΝΑΙ
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Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ» περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία 

θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. 

Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για 

τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 

προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την 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, στη σχετική αναφορά, ή στο μεθοδολογικό εργαλείο, κλπ, 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.

ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΜΟΝΤΕΛΟ SERVER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

SERVER

ΕΚΔΟΣΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SERVER

HP PROLIANT DL380 
G6

WINDOWS 2003 SERVER 
STANDARD EDITION

ORACLE 10G Domain Controller & DNS

HP PROLIANT DL380 
G6

WINDOWS 2003 SERVER 
STANDARD EDITION

ORACLE 10G File System, Backup Domain, Backup 
DNS

HP PROLIANT DL380 
G6

WINDOWS 2003 SERVER 
STANDARD EDITION

ORACLE 10G Εφαρμογή ΗΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, 
εφαρμογή Περίθαλψης για τις 
παροχές σε χρήμα, παλαιό WEB 
Μητρώο της ΗΔΙΚΑ και η εφαρμογή 
Πάπυρος για το παλαιό Πρωτόκολλο

HP PROLIANT DL380 
G6

WINDOWS 2003 SERVER 
STANDARD EDITION

ORACLE 10G DATABASE SERVER για τις πιο πάνω 
εφαρμογές στους servers ΤΑΥΤΕΚΩ 
πλην της εφαρμογής Μητρώου 
ΤΑΠΟΤΕ

HP PROLIANT DL380 
G6

WINDOWS 2003 SERVER 
STANDARD EDITION

Εφαρμογή και Database 
Μισθοδοσίας (3Π)

HP PROLIANT ML350 
G5/G6

LINUX RED HUT Mail Server

HP STORAGE WORKS 
1/8 G2 TAPE 
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IBM E-SERVER AIX 4.3 ORACLE 8.1.7 Εφαρμογή και database του πρώην 
ΤΑΠ-OTE (Εφαρμογή Μητρώου 
ΤΑΠΟΤΕ). Επίσης παλαιά εφαρμογή 
μισθοδοσίας ΤΑΠΟΤΕ και παλαιά 
εφαρμογή με απουσίες και έλεγχο 
αδειών υπαλλήλων. Ιστορικό 
παλαιού Λογιστηρίου και παλαιάς 
μισθοδοσίας. Μητρώο ΤΑΠΟΤΕ 
(εξυπηρέτηση γκισέ) και εφαρμογή 
απουσίες-άδειες.

Δικτυακός εξοπλισμός ο οποίος δεν απαιτείται για την λειτουργία των χρηστών στο κτίριο της Πατησίων.

ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
2.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 
δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών. 
2.3. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν 
έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και 
αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την 
εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο 
μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση, καθώς και έναντι 
τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.
2.4.Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 
παρούσα σύμβαση .

2.5.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 



ΑΔΑ: ΩΗ9Ο465ΧΠΙ-ΞΤΙ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f2bd7fb184e5e05289984d3 στις 06/08/20 13:41
Σελίδα 71

Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR).  Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει ως εκτελών επεξεργασία πρόσθετη πράξη ή άλλη σύμβαση 
εμπιστευτικότητας εφόσον κληθεί προς τούτο από τον «e-Ε.Φ.Κ.Α». 

ΑΡΘΡΟ 3:   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το έργο θα πρέπει να παραδοθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 
παρούσης. Στον υπολογισμό του χρόνου παράδοσης των είκοσι ημερών δεν θα προσμετρώνται 
τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες θα 
βεβαιώνονται εγγράφως από τη Δ/νση Υποδομών και Πληροφορικής  της  Γενικής Δ/νσης 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών e-ΕΦΚΑ. 
…..(εδώ θ΄αναφερθεί το χρονοδιάγραμμα που θα έχει συμφωνηθεί κατά την υπογραφή της 
σύμβασης)……… 
Επισημαίνεται επίσης, ότι η διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας των υπηρεσιών του τ. 
ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίες παρέχονται από τον προς μεταφορά εξοπλισμό, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες (ως εργάσιμες ημέρες θεωρούνται οι ημέρες από Δευτέρα έως 
Παρασκευή) και πρέπει να πραγματοποιηθεί από Παρασκευή έως και Δευτέρα ώστε να γίνουν 
εργασίες και εντός του Σαββατοκύριακου. 
ΑΡΘΡΟ 4:    ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το συμβατικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #................#€ πλέον ΦΠΑ 
(#..................#€ συμπ/νου ΦΠΑ)
Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές των προστεθέντων, 
βοηθών εκπληρώσεως, ή προμηθευτών του και οι αμοιβές του προσωπικού που θα ασχοληθεί, τα 
αναλώσιμα, εξοπλισμός και λοιπά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, τα γενικά ή ειδικά για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση παντός είδους έξοδα και δαπάνες του σε σχέση με την εκτέλεση της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών 
και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου ή προστεθέντος και 
κάθε άλλη δαπάνη ή έξοδο που απαιτείται ή επιβαρύνει την εκτέλεση της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για την κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης

ΑΡΘΡΟ 5 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου  πραγματοποιείται με την εξόφληση του εκατό τοις εκατό  (100%) της 
συμβατικής αξίας,  μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται  με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και 
παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.4412/16 παρ. 5 & 6 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Το/α τιμολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
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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

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει τα τιμολόγια τόσο σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  mraouzaiou@efka.gov.gr  όσο και σε έντυπη μορφή στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: Ακαδημίας 22 – Αθήνα 106 71, 5ος όροφος, Γρ. Πρωτοκόλλου,  

Στα οποία θα αναγράφονται πέραν των ως άνω στοιχείων του Φορέα και τα στοιχεία της Σύμβασης 
(αρ.φακέλου και χρονικό διάστημα παρεχόμενων υπηρεσιών).

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση , σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, την παροχή υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
 κράτηση ύψους 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ 
(άρθρο 375 παρ 7 του Ν.4412/2016).

 κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης καθώς 
και επί κάθε είδους δικαιώματος προαίρεσης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (αρ.350 παρ.3 ν.4412/2016), και η ΚΥΑ 1191(ΦΕΚ 969/β/22-3-2017).

 Επί των εν λόγω κρατήσεων επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’αυτού εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ 20%.

 παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 
ν.4172/2013).

ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ. αρ. ………………………….. εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση 
των όρων της Σύμβασης, του …………………………..  (………………), ποσού #...................# €  
(ευρώ),  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της Σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. (άρθρο 
72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016).  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του Έργου και μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης των 6 (έξι) μηνών και 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
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ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρακολούθηση του Έργου θα γίνει από τη Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του e-ΕΦΚΑ.
Η παραλαβή του Έργου θα γίνει από έκτακτη Επιτροπή Παραλαβής, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του e-ΕΦΚΑ, που θα 
συσταθεί για αυτό το σκοπό.
Η παραλαβή θα λάβει χώρα μετά το πέρας επιτυχούς δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας κατά 
την οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού 
ώστε να βεβαιώσει την ορθή λειτουργία του μέσω κατάλληλων δοκιμών. Προκειμένου να θεωρηθεί 
επιτυχής η περίοδος δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας, απαιτείται να συμπληρωθούν 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας. 

 ΑΡΘΡΟ 8 :  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της ο Ανάδοχος και το προσωπικό του 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία που περιήλθαν σε αυτούς 
κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης, και οφείλουν να μην 
ανακοινώνουν σε κανέναν παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν.
Ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτόν ή στο 
προσωπικό του, δυνάμει της παρούσας συμβάσεως, παρά μόνο κατόπιν γραπτής συναίνεσης της 
Αρχής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης, ή της θετικής ζημιάς και την αποζημίωση του στρεφόμενο 
κατ’ ενάσκηση διακριτικής του ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου 
προς αποζημίωση.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Προκειμένου να συνάψει υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια του e-ΕΦΚΑ. 
Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και το συμφωνητικό υπεργολαβίας 
κοινοποιούνται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει 
να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια, καθώς και ότι 
κατ΄ελάχιστον έχει δεσμευτεί σε τήρηση των προβλεπόμενων από την παρούσα σύμβαση.
Ο e-ΕΦΚΑ, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού 
προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση 
το, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση 
αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση του e-ΕΦΚΑ, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα 
συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
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Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης ζημίας του e-Ε.Φ.Κ.Α από πράξεις ή παραλείψεις του 
υπεργολάβου δύναται να αναζητηθεί από τον Φορέα αποζημίωση, η οποία βαρύνει αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον τον Ανάδοχο και τον υπεργολάβο.

ΑΡΘΡΟ 10:   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

 Επιπλέον σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρεί με συνέπεια τις υποχρεώσεις του, όπως 
αυτές απορρέουν από τα οριζόμενα στις παρούσες προδιαγραφές ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να 
επιβάλλει ρήτρες ως εξής:

Στην περίπτωση που συμβεί βλάβη κατά το χρονικό διάστημα από το σημείο έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ 
στο C/R e-ΕΦΚΑ μέχρι και την παραλαβή του Έργου, το αποδεκτό διάστημα για την αποκατάστασή 
της ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες, μετρώντας από την ημέρα που θα ενημερωθεί ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος για τη βλάβη. Μετά τις τρεις ημέρες, θα ενεργοποιείται ρήτρα 100 ευρώ για κάθε 
επιπλέον ημέρα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, η οποία θα εκπίπτει από την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Η επιβολή ποινικών ρητρών ή/ και η κήρυξη εκπτώτου του Αναδόχου δεν εφαρμόζονται σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν 
θεωρούνται για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής 
δραστηριότητας και ελέγχου του Aναδόχου.
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Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς τον e-
Ε.Φ.Κ.Α. τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ( άρθρο 
204 του Ν.4412/16).
Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα 
του Αναδόχου διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του 
αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Οι συμβαλλόμενοι δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν ή εκχωρήσουν ολικά ή μερικά τη Σύμβαση ή 
τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις ή δικαιώματά τους προς οιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη 
ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει το 
δικαίωμα είσπραξης χρηματικών ποσών καταβλητέων από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τους 
όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της,  χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις  του αρ.132 του 
Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης  του αρμόδιου οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ως προς τον τύπο και ως προς το 
περιεχόμενο, περιέχει δε όλες τις συμπεφωνημένες υποχρεώσεις και δικαιώματα των 
συμβαλλομένων.
Κάθε διαφορά που ενδεχομένως ανακύψει σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της παρούσας ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια, που εδρεύουν στην Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις μπορεί να 
καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής εφ’ όσον: 
α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
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β) Ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε 
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί 
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, στους οποίους δεν περιλαμβ

άνονται οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 διότι δεν συνιστούν απρόβλεπτα πε

ριστατικά στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.4412/16 αποκλεισμός 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του e-ΕΦΚΑ, 
ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
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αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 18 ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του 
Ν.4412/16, ήτοι :
α) όταν οι  υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας το 
αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού κατά το μέρος που κρίνεται ως 
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση 
της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη
β) όταν έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
γ)  όταν εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 19 : ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής γίνεται στην ελληνική γλώσσα. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή μεταβολής σε στοιχεία της 
επιχείρησης (π.χ. επωνυμία κλπ) να κοινοποιεί αυτό εγγράφως αμέσως στην Αναθέτουσα Αρχή.

Η κοινοποίηση οποιουδήποτε έγγραφου προς  τον Ανάδοχο  θα γίνεται νόμιμα στην ταχυδρομική  
διεύθυνση  η οποία αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Γενικά η ανάθεση θα είναι σύμφωνη με την υπ’αρ……….. απόφαση κατακύρωσης της Προϊσταμένης 
της Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης  (ΑΔΑ……………….., 
ΑΔΑΜ…………………)  με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αρ. ……..(ΑΔΑΜ: ……….) 
διακήρυξης, της υπ’αρ.πρωτ. ….. προσφοράς  της εταιρείας,  θα διέπεται από τις διατάξεις του  
Ν.4412/16.(ΦΕΚ 147 Α΄) και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο. Στηρίζεται στα εξής έγγραφα 
κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
Α. Την υπ’ αρ. …………………………. (ΑΔΑ/………………………ΑΔΑΜ/   ) Απόφαση  κατακύρωσης.
Β. Την υπ’ αρ. …………………………. (ΑΔΑ/………………………ΑΔΑΜ/   ) Διακήρυξη.
Γ. Την υπ’αρ.πρωτ. …………..  τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.  
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Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) όμοια  πρωτότυπα τα 
οποία, αφού αναγνώσθηκαν, υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τους νομίμους εκπροσώπους 
αμφοτέρων των συμβαλλομένων, ως ακολούθως.
 Από τα δύο (2) πρωτότυπα, το ένα  κατατέθηκε  στη Διεύθυνση Προμηθειών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και 
ένα έλαβε ο Ανάδοχος.

                                          ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.                                           ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

              Βασιλική Ζέρβα
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