
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

e-ΕΦΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22 

Ταχ. Κώδικας: 106 71, Αθήνα 

Πληροφορίες: Καραγεώργου Χ. 

Τηλέφωνο : 210-37.29.714 /519 

Φαξ: 210-36.66.007 

 Email:tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr,                

 

 

 

                

Αρ. πρωτ.:229660/28.09.20 

ΑΔΑ:  

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- e-

Ε.Φ.Κ.Α.» διενεργεί  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 παρ. του ν. 4412/2016 , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

ποσού 84.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 104.780,00€ συμπ/νου του ισχύοντος Φ.Π.Α.)  

 

για την προμήθεια Εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού backup), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί 

για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε δύο πληροφοριακά συστήματα που θα λειτουργήσουν 

στο πλαίσιο της υλοποίησης δύο προγραμμάτων ΕΣΠΑ του Φορέα. 

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης: 227980/25-09-2020 

Αρ. Φακ: ΦΓ 41/20 

CPV 48710000-8 «Πακέτα  λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης»    

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

(Συστημικός Αριθμός: 96794) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 84.500,00€ πλέον του ισχύοντος 

Φ.Π.Α. (ήτοι 104.780,00€ συμπ/νου του ισχύοντος Φ.Π.Α.)  

και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.7123 «Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού 

εξοπλισμού» του  Προϋπολογισμού  Εξόδων του e- ΕΦΚΑ του έτους 2020. 

mailto:tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΚΤ546ΜΑΠΣ-Ω0Η



 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Το δικαίωμα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο 

κείμενο της διακήρυξης. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Η εγγύηση συμμετοχής: Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούται να καταθέσουν 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής .  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και τη θέση του σε 

παραγωγική λειτουργία από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ. 

(αναφέρεται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης). 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού, ήτοι έως 20/04/2021, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη. 

 

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει προσφορά για το σύνολο του Εξοπλισμού και του 

συνοδευτικού Λογισμικού, καθώς με την υλοποίηση του έργου ο Φορέας θα πρέπει να έχει 

στη διάθεση του πλήρη υπηρεσία τήρησης αντιγράφων ασφαλείας, με την προϋπόθεση 

ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση απουσίας έστω 

και ενός από τα υποσυστήματα που προδιαγράφονται δε θα είναι εφικτή η αναγκαία λειτουργικότητα. 

 Κατά συνέπεια, προσφορές για μέρος μόνο του εξοπλισμού δε θα γίνονται δεκτές. 

 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

το αργότερο μέχρι 13/10/2020. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής έντυπων προσφορών: Η καταληκτική 

ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής των έντυπων προσφορών είναι η  16/10/2020. 

 

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: H ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ θα γίνει τέσσερις (4) ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 19/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Τα πλήρη έγγραφα της Διακήρυξης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές 

πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΚΤ546ΜΑΠΣ-Ω0Η



www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.: 

www.efka.gov.gr 

 

Πληροφορίες δίδονται τις εργάσιμες ημέρες από 8.00π.μ. έως 15.00 μ.μ από την  Δ/νση 

Προμηθειών – Ακαδημίας 22  – Αθήνα, Αρμόδιοι :  Χ. Καραγεώργου, Επιστήμη Λιβανίου  

           

 

   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
 

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ 
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