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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ  Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) διενεργεί 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την  
«Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, Συντήρησης και Τεχνικής 
Υποστήριξης, στο λογισμικό εφαρμογής προσυνταξιοδοτικού επιδόματος δικαιούχων 
του τ. ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους»

Αριθμός Αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή:

 ΦΠΥ  5/21
NUTS:  EL303Κεντρικός Τομέας Αθηνών
CPV: 72261000-2 «Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού  και 72267000-4 «Υπηρεσίες 
Συντήρησης & Επισκευής Λογισμικού»
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: 108841)
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #150.000,00# πλέον Φ.Π.Α. για το σύνολο 
του έργου και βαρύνει τον ΚΑΕ: 0439 «ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», του προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. 2021, 2022 ως εξής:

 Έτος 2021: 139.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ 
 Έτος 2022: 46.500,00  € € συμπ/νου ΦΠΑ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Το δικαίωμα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά 

στο κείμενο της διακήρυξης.

Γλώσσα: Ελληνική
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Η εγγύηση συμμετοχής: Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούται να καταθέσουν 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€ (τρεις 
χιλιάδες ευρώ). 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται:  Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από τις Οικονομικές 
Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις έπειτα από τη 
σύνταξη του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής από την Έκτακτη Επιτροπή Παραλαβής που θα έχει 
οριστεί όπως αναφέρεται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης.
Η διάρκεια  σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Επισημαίνεται, ότι  
εφόσον ολοκληρωθεί η μετάπτωση στα Πληροφοριακά Συστήματα του e-ΕΦΚΑ, η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα λύσης της Σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. 
Στην περίπτωση αυτή ο Φορέας οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο την πρόθεσή 
του δύο (2) μήνες πριν την λύση αυτής.

Χρόνος ισχύος προσφορών: 185 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη.

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 24/05/2021   ημέρα   ΔΕΥΤΕΡΑ    και ώρα 14:30 Μετά την 

παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής έντυπων προσφορών: εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: H ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ προσφορών θα γίνει τρεις ημέρες μετά 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών ήτοι 28/05/2021  ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30, 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 www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ: www.efka.gov.gr
Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 15.00 στο Τμήμα Διαχ. 
Διαγωνισμών & Υλοποίησης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, της  Δ/νσης Προμηθειών – 
Ακαδημίας 22 – Αθήνα, Τηλ.: 210 37 29 506/ 210 37 29 772 Αρμόδια : Μπίντζα Νίκη 

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ.
                                                                ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &   ΣΤΕΓΑΣΗΣ

  
       Β.ΖΕΡΒΑ
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