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ΘΔΚΑ: «Δπαλαιεπηηθή Ξξφζθιεζε ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

Ππληήξεζεο - Ρερληθήο πνζηήξημεο (Product Support) ηεζζάξσλ (4) παιαηφηεξα 

απνθηεζέλησλ Aδεηψλ Xξήζεο ηνπ πξντφληνο “Oracle GoldenGate” γηα έλα (1) έηνο, κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Λ.4412/2016, 

φπσο ηζρχεη».                                                       (ΦΞ 12Δ/22) 

 

Σν Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο Φνξέαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-

Δ.Φ.Θ.Α.)» κε έδξα ηελ νδφ Αθαδεκίαο 22, Αζήλα, ζαο πξνζθαιεί λα ππνβάιιεηε Tερληθή θαη 

Oηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο γηα ηε, κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο, ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ππληήξεζεο - Ρερληθήο 

πνζηήξημεο (Product Support) ηεζζάξσλ (4) παιαηφηεξα απνθηεζέλησλ Aδεηψλ Xξήζεο 

ηνπ πξντφληνο “Oracle GoldenGate” γηα έλα (1) έηνο. 

Νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά κε ηελ επηζήκαλζε φηη  

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ. 

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο. 

 

Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

#14.240,00#€ πιένλ ΦΞΑ (#17.657,60#€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ 24%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α.Δ. 

00.10.0433 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ e-ΔΦΚΑ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2022 θαη 2023. 

 

mailto:sannousaki@efka.gov.gr
mailto:tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr


2 

 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κε επηζηνιή ζαο, ζηα Γξαθεία ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δζληθνχ Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-Δ.Φ.Κ.Α.), Αθαδεκίαο 22,  Σ.Κ. 106 71, Αζήλα, Ιζφγεην, Γξαθείν Απηνηεινχο 

Σκήκαηνο Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ, κέρξη ηελ 5ε/05/2022 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 14:30κ.κ. (Ξξνο 

ηε Γ/λζε Ξξνκεζεηψλ, Ρκήκα Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ θαη ινπνίεζεο Ππκβάζεσλ 

πεξεζηψλ). 

 

Πηελ επηζηνιή ζα αλαθέξεηαη ε επσλπκία θαη  δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληνο, θαζψο θαη ε έλδεημε: 

πνβνιή ηερληθήο, νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο γηα ηελ: 

«Παξνρή ππεξεζηψλ πληήξεζεο - Σερληθήο Τπνζηήξημεο (Product Support) ηεζζάξσλ (4) παιαηφηεξα 

απνθηεζέλησλ Aδεηψλ Xξήζεο ηνπ πξντφληνο “Oracle GoldenGate” γηα έλα (1) έηνο, κε ηε δηαδηθαζία 

απεπζείαο αλάζεζεο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηζρχνπλ» 

(ΦΠΤ 12Δ/22), κε ηε ζεκείσζε «ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΡΔΗ Ν ΦΑΘΔΙΝΠ». 

 

Ππγθεθξηκέλα, ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηέρνληαη αλαιπηηθά : 

Α. «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ, ή ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο 

ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην 

νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/16: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 

(δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξία 

επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απάηε, εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2017 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία 

πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία 
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δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 

(ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 

390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 

2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 

23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 

απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 

187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 

(Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 

141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ 

ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην 

ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν. 

 

2. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο 

φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ήηνη: 

i) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα – ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε 

νθεηιήο, βεβαίσζε νθεηιήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ., πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο  ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηή ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο.  

ii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο - ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο, άιισο  ζηελ πεξίπησζε νθεηιήο, βεβαίσζε νθεηιήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ, πνπ 

λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηή ρξφλνο 

ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο (θαη νπνηνδήπνηε άιινπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν ηπρφλ ππάγεηαη) θαζψο θαη  

iii) πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 (ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ) ζηελ νπνία δειψλνληαη φινη 

νη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο & επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη 

εηζθνξέο.  

 

3. πεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (βι.Παξάξηεκα Β’- Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο). 

 

4. Ξηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο 

εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ 

ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί 

ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα 

θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

 

 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 
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Τιηθνχ ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. ησλ σο άλσ 

Δπηκειεηεξίσλ. 

 

5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη δειψλεη 

ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΗ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 1,  εθηφο αλ απηφ θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 

i) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΜΗ2,πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο3, ην νπνίν 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.   

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ 

πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΗ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ.   

 

 

                                                 
1 Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016  
2      χκθσλα κε ην άξζξν 86 Ν. 4635/2019 ζην ΓΔΜΗ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά : 
α. ε Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. ε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. ε Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Ν. 4072/2012 (Α` 86), 

δ. ε Οκφξξπζκε θαη Δηεξφξξπζκε (απιή ή θαηά κεηνρέο) Δηαηξεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν. 4072/2012 (Α` 86), θαζψο θαη νη 
νκφξξπζκνη εηαίξνη απηψλ, 

ε. ν Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο ηνπ λ. 1667/1986 (Α` 196) (ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ν αιιειαζθαιηζηηθφο, ν πηζησηηθφο θαη ν 
νηθνδνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο), 

ζη. ε Κνηλ..ΔΠ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ Ν. 4430/2016 (Α` 205) θαη 
δ. ε Κνη..Π.Δ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ Ν. 2716/1999 (Α` 96), 
ε. ε Αζηηθή Δηαηξεία κε νηθνλνκηθφ ζθνπφ (άξζξν 784 ΑΚ θαη 270 ηνπ Ν. 4072/2012), 
ζ. ν Δπξσπατθφο Όκηινο Οηθνλνκηθνχ θνπνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 2137/1985/ΔΟΚ (ΔΔΔΚ L. 199, δηνξζσηηθφ L. 

247) θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ εκεδαπή, 
η. ε Δπξσπατθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2157/2001/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 294) θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εκεδαπή, 
ηα. ε Δπξσπατθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 1435/2003/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 207) θαη έρεη ηελ έδξα ηεο 

ζηελ εκεδαπή, 
ηβ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 29 ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1132 (ΔΔ L 169/30.6.2017) θαη έρνπλ έδξα ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), 
ηγ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ έδξα ζε ηξίηε ρψξα θαη 

λνκηθή κνξθή αλάινγε κε εθείλε ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηβ`, 
 ηδ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία, κέζσ ησλ νπνίσλ ελεξγνχλ εκπνξηθέο πξάμεηο ζηελ εκεδαπή ηα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ή ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηβ` θαη ηγ`, 

ηε. ε Κνηλνπξαμία πνπ θαηαρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 293 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 4072/2012. 
3  Σν πηζηνπνηεηηθφ Ιζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο (θαηαρσξίζεηο κεηαβνιψλ εθπξνζψπεζεο) παξνπζηάδεη ηηο ζρεηηθέο κε ηε 

δηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαηαρσξίζεηο/κεηαβνιέο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. 
    Σν Αλαιπηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Δθπξνζψπεζεο παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνηθνχλ θαη εθπξνζσπνχλ ηελ 

εηαηξεία απηή ηε ζηηγκή, θαζψο θαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 
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ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο 

νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα 

απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 

6. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

(ρσξίο λα απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ) ζηελ 

νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

 Έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

Ξξφζθιεζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε πξνζθνξά ηνπ. 

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ πξνζθέξνληα γηα ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

 Γελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο/επηρείξεζεο νη θπξψζεηο ηνπ νξηδφληηνπ 

απνθιεηζκνχ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Λ.4412/16  

(βι. Παξάξηεκα Β’ - Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο). 

 

 

Β. «Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

Η ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε φζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα  Α’ 

(Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο & Λνηπνί Όξνη). 

 

Γ. «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηέρεη ηα  νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Α’ ηεο παξνχζαο. 

Η ηηκή πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ή 

αηηία, ζα ηζρχεη δε θαη ζα δεζκεχεη ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ζ Ρερληθή θαη Νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θέξεη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο. 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν 

πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’απηψλ, ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιάβνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η 

έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ 

θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 
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Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζπλεπάγεηαη ηελ ρσξίο επηθχιαμε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζα δεζκεχνπλ ηελ επηρείξεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ εθ 

παξαιείςεσο δελ ζα πεξηιεθζνχλ ζε απηή. 

 

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ: 

Η Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη λα δεζκεχεη ηελ εηαηξεία γηα ελελήληα (90) εκέξεο απφ 

ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο 

απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. 

Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηελ 

ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε ελελήληα (90) εκεξψλ. 

 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ  

Όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο.  

ΞΙΖΟΩΚΖ  

Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά ζε δχν (2) ηζφπνζεο εμακεληαίεο δφζεηο κεηά απφ ζχληαμε 

ηνπ ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Η εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμίαο, 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ.5 ηνπ 

Ν.4412/2016, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Σνλ Αλάδνρν ζα βαξχλνπλ νη ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Ρν/α ηηκνιφγην/α ζα εθδίδνληαη ζηα εμήο ζηνηρεία: 

ΔΞΩΛΚΗΑ: e-Δ.Φ.Θ.Α. – ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΘΛΗΘΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ  

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ: ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ - Λ.Ξ.Γ.Γ. 

ΓΗΔΘΛΠΖ: ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ 22, 106 71  ΑΘΖΛΑ 

Α.Φ.Κ.: 997072577   

Γ.Ν.. : Γ΄ ΑΘΖΛΩΛ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη ηα ηηκνιφγηα ηφζν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: sannousaki@efka.gov.gr, tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr φζν θαη ζε έληππε κε ζπλνδεπηηθή 

επηζηνιή -ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη πέξαλ ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ ηνπ Φνξέα θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

χκβαζεο (αξ.θαθέινπ θαη ρξνληθφ δηάζηεκα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ) - ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: 

Αθαδεκίαο 22, 106 71 Αζήλα, Ιζφγεην, Γξαθείν Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ. 

 

Μεηά ηελ πξνζθφκηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ, εθδίδεηαη κία απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνλ Αλάδνρν θαη ηνλ θαιεί 

λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο.  

 

mailto:sannousaki@efka.gov.gr
mailto:tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr
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Γηα ηελ θάιπςε ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο εθδφζεθαλ:  

 ε ππ’ αξ. πξση.:62/5/03-02-2022 (ΑΓΑ: ΨΗΦΡ46ΜΑΠ-Α33, ΑΓΑΜ: 22REQ010357533) 

Απφθαζε Γ ηνπ e-ΔΦΚΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε πνζνχ 

#14.240,00#€ πιένλ ΦΞΑ (#17.657,00#€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%) θαη ε παξνχζα δηαδηθαζία. 

 Οη ππ’αξ.πξση.18208/23-02-2022 θαη ππ’αξ.πξση.27107/21-03-2022 (ΑΓΑ: 

ΨΓΛΗ46ΜΣΛΚ-7Ψ) Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ πεξί 

εγθξίζεσο ηεο δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ζέκαηη ππεξεζίαο θαη πεξί εγθξίζεσο ηεο ζρεηηθήο 

αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο, αληίζηνηρα. 

 Η ππ. αξ. πξση. ΑΑ Κ582/22-03-2022 (ΑΓΑ: ΩΜΝΤ46ΜΑΠ-Ω0Φ, ΑΓΑΜ: 

22REQ010357956) Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

 

 

πλ/λα : ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α’ ΚΑΙ Β’ 

 

                                           

H ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ  
ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 

ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΘΑΗ ΠΡΔΓΑΠΖΠ 
 

ΒΑΠΗΙΗΘΖ  ΕΔΟΒΑ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’  

 

Ξεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ -Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο & Ινηπνί Όξνη 

 

Ξαξνρή πεξεζηψλ Ππληήξεζεο - Ρερληθήο πνζηήξημεο (Product Support) ησλ 

ηεζζάξσλ (4) αδεηψλ ρξήζεο ηνπ πξντφληνο «Oracle GoldenGate» γηα έλα (1) έηνο. 

 

1. Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε Παξνρή Τπεξεζηψλ πληήξεζεο - Σερληθήο Τπνζηήξημεο (Product 

Support) ηεζζάξσλ (4)  παιαηφηεξα απνθηεζέλησλ αδεηψλ γηα έλα (1) έηνο αξρήο γελνκέλεο απφ 

ηελ 7ε/6/2022. 

 

2. Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά 

ην πιαίζην ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ πληήξεζεο - Σερληθήο Τπνζηήξημεο (Product Support) ησλ 

ηεζζάξσλ (4) παιαηφηεξα απνθηεζέλησλ αδεηψλ ρξήζεο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

παξέρεη λεφηεξεο εθδφζεηο θαη παθέηα επηθαηξνπνηήζεσλ (patches) ησλ ελ ιφγσ αδεηψλ Oracle, λα 

εμαζθαιίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε αλαγγειίεο 

πξνβιεκάησλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ/ πξνβιεκάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ. πγθεθξηκέλα, ζα 

πξέπεη  λα παξέρεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ e-ΔΦΚΑ:  

 Ξξφζβαζε ζην εξγαιείν Κy Oracle Support (MOS): Η Τπεξεζία απηή παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ e-ΔΦΚΑ: 

- Να αλαηξέρεη ζηελ ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε πνπ ππάξρεη γηα ηα ηερληθά ζέκαηα θαη γηα ηα 

πξνγξάκκαηα έθδνζεο πξντφλησλ (product releases schedules). 

- Να έρεη πξφζβαζε ζε δηαδξαζηηθά (interactive) forums. 

- Να αλαδεηά ιχζεηο ζηελ βηβιηνζήθε πιεξνθνξηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, λα αλαθηά patches, λα 

αλαζθνπεί ηελ ηεθκεξίσζε πνπ αθνξά ζε ηερληθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα θαη λα ιακβάλεη 

αλαθνηλψζεηο γηα ηερληθά ζέκαηα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email). 

-  Να θαηαγξάθεη, ελεκεξψλεη θαη ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ελφο αηηήκαηφο πνπ έρεη ππνβάιεη 

(Service Request).  

 Ρερληθή ππνζηήξημε (Product Support Service) - πνζηήξημε πειαηψλ: Η Τπεξεζία απηή 

ζα παξέρεη ζηνλ e-ΔΦΚΑ εμεηδηθεπκέλε ηερληθή βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ Oracle Goldengate, δηαηεξψληαο ζπγρξφλσο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

e-ΔΦΚΑ ιεηηνπξγηθφ θαη αμηφπηζην.  
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 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηερληθή θαζνδήγεζε απφ ην εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ είηε κέζσ ηειεθψλνπ, είηε κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ My 

ORACLE Support (MOS), είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο ηελ εκέξα, επηά (7) εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα.  

 Δλεκεξψζεηο Ινγηζκηθνχ (Software Updates): Οη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ινγηζκηθνχ 

Oracle παξέρνπλ ζηνλ e-ΔΦΚΑ ηελ άδεηα ρξήζεο ησλ ηειεπηαίσλ εθδφζεσλ ηνπ Oracle 

Goldengate θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ν Φνξέαο ζε αλαβάζκηζε πξντφλησλ ζηηο 

ηειεπηαίεο εθδφζεηο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο ησλ πξντφλησλ.  

 Δπηδηνξζψζεηο πξνγξάκκαηνο, εηδνπνηήζεηο αζθάιεηαο θαη θξίζηκεο ελεκεξψζεηο θψδηθα 

(patches). 

 Έγγξαθε γλσζηνπνίεζε γηα ηηο λέεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ 

e-ΔΦΚΑ:  Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηεί θαη εγγξάθσο ζηνλ e-ΔΦΚΑ φιεο 

ηηο λέεο εθδφζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην εκπφξην θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζε 

δηάζηεκα ην πνιχ ελφο κήλα απφ ηελ δεκφζηα αλαθνίλσζή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη λα 

ηεθκεξηψλεη ηηο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε. 

Ο e-ΔΦΚΑ δηθαηνχηαη λα κελ απνδερζεί ηελ εγθαηάζηαζε λέαο έθδνζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: 

 Απαηηείηαη αλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ θαη δαπάλε γηα ηνλ e-ΔΦΚΑ, 

 Γελ εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Φνξέα 

Αλ ν Φνξέαο δελ πξνρσξήζεη ζε αλαβάζκηζε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη 

ηελ ππνζηήξημε ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο, γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, εθφζνλ απηφ 

είλαη ηερληθά δπλαηφ. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ηερληθφ πξνζσπηθφ (Help Desk), ψζηε λα εμαζθαιίδεη ζηα 

απαηηνχκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ/ βιαβψλ πνπ αλαθχπηνπλ, 

ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο πιεξνθνξηαθήο Τπνδνκήο ηνπ e-ΔΦΚΑ.  

Νη ηζρχνπζεο πξαθηηθέο ηεο Ρερληθήο πνζηήξημεο ζα επηζπλάπηνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηεο θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο, απφ ηελ ππνγξαθή απηήο.  

 

 

3. Σξνλνδηάγξακκα ινπνίεζεο- Ξαξαθνινχζεζε-Ξαξαιαβή 

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη γηα δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ηελ 7ε/6/2022.  

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηε Γ/λζε Τπνδνκψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-ΔΦΚΑ.  

Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ θαη ζα απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ.  
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4. Ρξφπνο πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ e-ΔΦΚΑ ηκεκαηηθά ζε δχν (2) 

ηζφπνζεο εμακεληαίεο δφζεηο, κεηά απφ ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο. 

 

5. πφδεηγκα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΑΓΔΙΑ 

(ζε € πιένλ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΣΗΙΟ 

ΚΟΣΟ  

ΓΙΑ 4 ΑΓΔΙΔ  

(ζε € πιένλ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ  

ΓΙΑ 4 ΑΓΔΙΔ  

(ζε € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ) 

Παξνρή Τπεξεζηψλ πληήξεζεο - 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο (Product 

Support) ησλ αδεηψλ  ρξήζεο ηνπ 

πξντφληνο Oracle GoldenGate 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β’ 
 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΩΠΖΠ 

 

ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΩΠΖ 

(άξζξν 8 Λ.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 

άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8,παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΘΛΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ (e-ΔΦΘΑ) -    

Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ – ΡΚΖΚΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΩΛ & ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΠΚΒΑΠΔΩΛ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ  

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 
 

Οδφο: 
 

Αξηζ

: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax): 
 

Γ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ 

(Δ-mail): 
 

 

Κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 1599/1986, δειψλσ φηη:  

Ωο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο / επηρείξεζεο ………………………………………………….  

 Έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο Ξξφζθιεζεο (αξ. πξση. …………………………...), βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε 

πξνζθνξά. 

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δεζκεχεη ηελ εηαηξεία / επηρείξεζε γηα ελελήληα (90)  απφ 

ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.        

 Γελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηε εηαηξείαο / επηρείξεζεο νη θπξψζεηο ηνπ νξηδφληηνπ 

απνθιεηζκνχ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ λ.4412/16 

 Γελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα 

ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ καο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 (4) 
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                                                                                                  Ηκεξνκελία:  …… /……/ 2022 

   Ο – Η Γει……… 

       (Τπνγξαθή & θξαγίδα) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ 

πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  

 

 


