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ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
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ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την «Προμήθεια ψηφιακών πιστοποιητικών και ψηφιακών σφραγίδων
για τις ανάγκες του e-ΕΦΚΑ, με διάρκεια ισχύος για ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασής
τους, με δυνατότητα προαίρεσης μέρους ή του συνόλου αυτών για ένα (1) επιπλέον έτος», με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,
μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο και κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα.
(ΦΓ 24Ε/22)
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – (eΕ.Φ.Κ.Α.)» με έδρα την οδό Ακαδημίας 22- Τ.Κ. 10671- Αθήνα, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να
υποβάλλει

τεχνική και οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά για την Προμήθεια

ψηφιακών πιστοποιητικών και ψηφιακών σφραγίδων,

με τη διαδικασία της απευθείας

ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
18.324,00 πλέον ΦΠΑ (ήτοι 22.721,76 συμπ/νου ΦΠΑ)

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί με επιστολή σας στα Γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), Ακαδημίας 22, Τ.Κ.10671, Αθήνα, Αυτοτελές Τμήμα Γενικού
Πρωτοκόλλου, ισόγειο κτιρίου, μέχρι τις 13/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
(υπόψη της Δ/νσης Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης Προμηθειών Υλικών).
Στην επιστολή θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η επωνυμία και η διεύθυνση της εταιρεία σας καθώς
και η ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την

Προμήθεια ψηφιακών πιστοποιητικών και

ψηφιακών σφραγίδων για τις ανάγκες του e-ΕΦΚΑ». ΦΓ 24Ε/22
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Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά:
Α)

Δικαιολογητικά

συμμετοχής

και

Νομιμοποιητικά

στοιχεία

του

προμηθευτή

και

συγκεκριμένα:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3) από την
ημερομηνία προσκόμισής του

ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή

διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
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εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό. Αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που
να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του και ειδικότερα:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό
ενημερότητας άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε.,
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της

ή, στην περίπτωση που δεν

αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή της.
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση οφειλής,
βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της,
ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν
υπάγεται)
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 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.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντα οι κυρώσεις του
οριζόντιου αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/16.
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4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
5. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν

βεβαίωση εγγραφής στο

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω
Επιμελητηρίων.

6. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. (στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση
και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ),
7. Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
(χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ)
στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
• Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη
της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.
9. Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται εάν ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στο
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν.
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(εφόσον είναι υπόχρεος σε αυτό) και θα αναφέρει το σχετικό αριθμό εγγραφής στο ΕΜΠΑ.
1.

Στην περίπτωση μη υποχρέωσης, οι οικονομικοί φορείς με την εν λόγω δήλωση θα

δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα των παραγράφων 1 , 2 , 11 του άρθρου 4β και
του άρθρου 12 του Ν. 4496/17.
Β. «Τεχνική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων
ειδών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, καθώς και τα
σχετικά δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.
Γ. «Οικονομική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και
συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με το συν/νο στην παρούσα υπόδειγμα.
Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή
αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
προσφέρων

οφείλει

να

σημειώνει

επ’

αυτών

την

ένδειξη

«πληροφορίες εμπιστευτικού

χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 «1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων
προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε
συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων,
με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα

προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή
διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 « Ο Ε.Ο.ΑΝ.
τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι
παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο
εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β΄ 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία
που απαιτούνται για την καταχώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4496/17 «Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων
λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου 1. Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων
υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4Β.» Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 4β 2 του Ν. 4496/17 12. Η
τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν.
4412/2016. Σύμφωνα με τον Νόμο 4042/2012, άρθρο 25 «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν,
κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη
παραγωγού».
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Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια Τριάντα Εννιά (39) Ψηφιακών Πιστοποιητικών Ασφαλείας
για την κάλυψη των αναγκών του e- Ε.Φ.Κ.Α. όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Α/Α

Είδος

Ποσότητα

1

SSL Web Server EV

18

2

SSL Web Server OV

5

3

SSL WILDCARD OV

1

4

CODE SIGNING

3

5

ESeal certificate

8

6

SSL

4

(eBMS Certificate, Business Certificate)
WAC (non-qualified)

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή και για περισσότερα από τα
είδη που επιθυμούν ή και για το σύνολο των ειδών μόνο για το σύνολο της ζητούμενης
ποσότητας του αντίστοιχου είδους, με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις
Τεχνικές Προδιαγραφές.

Κριτήριο ανάθεσης:
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά
τμήμα.
Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή και έως την υλοποίηση της προμήθειας, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές και όρους του παραρτήματος της παρούσας, καθώς και την παραλαβή και τη
σύνταξη των σχετικών πρακτικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της
παρούσας πρόσκλησης και θα δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν
θα περιληφθούν σε αυτή.
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Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνει απολογιστικά και σύμφωνα με την τιμολόγηση της αναδόχου εταιρείας, όπως αυτή
θα προκύπτει από τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης ισχύος, δηλαδή την ημερομηνία εγκατάστασης
του κάθε πιστοποιητικού.
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ
μετά την αποστολή του εκάστοτε πρακτικού παραλαβής της ορισθείσας επιτροπής, στην αρμόδια
Διεύθυνση Προμηθειών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: e-Ε.Φ.Κ.Α. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, Τ.Κ. 106 71, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 997072577
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της
παρούσας πρόσκλησης και θα δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν
θα περιληφθούν σε αυτή.
Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν:
➢ Η

υπ’

αριθ.150/συν.11/17-03-2022

(ΑΔΑ:ΨΘΙΑ46ΜΑΠΣ-ΠΒΕ,

ΑΔΑΜ:

22REQ010392169

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.
➢ Η υπ’ αριθ. ΑAY Μ649/07.04.22 (ΑΔΑ:ΨΑ4446ΜΑΠΣ-ΦΝΤ) ποσού 22.721,76 € συμπ/νου ΦΠΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 00.10.0439 “Λοιπές
αμοιβές Νομικών Προσώπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες”, των Προϋπολογισμών του e-ΕΦΚΑ
ετών 2022 και 2023
Πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες
από την κα Χ. Καραγεώργου και την κα Ε. Λιβανίου (τηλ. 210 3729714 & 3729519).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e-ΕΦΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ
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Συν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΟΡΟΙ
– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ανήκει στην Πρόσκληση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τεχνικές Προδιαγραφές- Όροι
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια Τριάντα Εννιά (39) Ψηφιακών Πιστοποιητικών Ασφαλείας
για την κάλυψη των αναγκών του e- Ε.Φ.Κ.Α. όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:
Πίνακας Α’:
Α/Α

Είδος

1

SSL Web Server EV

18

2

SSL Web Server OV

5

3

SSL WILDCARD OV

1

4

CODE SIGNING

3

5

ESeal certificate

8

6

SSL

4

(eBMS Certificate, Business Certificate)
WAC (non-qualified)

Ποσότητα

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή και για περισσότερα από τα
είδη που επιθυμούν ή και για το σύνολο των ειδών μόνο για το σύνολο της ζητούμενης
ποσότητας του αντίστοιχου είδους με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν προσφορά για το υπ’ αριθμόν 1 είδος του ανωτέρω Πίνακα
υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους και
το κόστος εγκατάστασης των 5
πιστοποιητικών
για
τους
ιστότοπους
www.tsay.gr,
www.tsmede.gr,
www.oga.gr,
apps.ogaservices.gr, ekp-zinon.efka.gov.gr, όπως περιγράφεται στην παρ. 4.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1
Ποσότητα
Είδος
(Τεμάχια)
SSL Web Server EV
18
Για το κόστος εγκατάστασης των 5 πιστοποιητικών
για τους ιστοτόπους www.tsay.gr, www.tsmede.gr,
SSL Web Server EV
5
www.oga.gr,
apps.ogaservices.gr,
ekpzinon.efka.gov.gr, όπως περιγράφεται στην παρ.4.
ΤΜΗΜΑ 2
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Είδος
SSL Web Server OV

Ποσότητα
(Τεμάχια)
5

ΤΜΗΜΑ 3
Είδος
SSL WILDCARD OV
ΤΜΗΜΑ 4

Ποσότητα
(Τεμάχια)
1
Ποσότητα
(Τεμάχια)
3

Είδος
CODE SIGNING
ΤΜΗΜΑ 5

Ποσότητα
(Τεμάχια)

Είδος
ESeal certificate
(eBMS Certificate,
Business Certificate)
ΤΜΗΜΑ 6

Ποσότητα
(Τεμάχια)

Είδος
SSL
WAC
qualified)

8

(non-

4

Κριτήριο Κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής για κάθε Τμήμα.
Τα Common Names και οι ημερομηνίες λήξης αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα:
Πίνακας Β’:
Α/Α

Τύπος Πιστοποιητικού
Web
Web
Web
Web
Web
Web

Server
Server
Server
Server
Server
Server

EV
EV
EV
EV
EV
EV

Common Names

Ημερομηνία
λήξης 2022

apps.ogaservices.gr
apps.efka.gov.gr
apps.ika.gr
appsint.efka.gov.gr
www.ika.gr
www.efka.gov.gr

21/02/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022

1
2
3
4
5
6

SSL
SSL
SSL
SSL
SSL
SSL

7

SSL Web Server EV

www1.efka.gov.gr

22/06/2022

8
9
10

SSL Web Server EV
Code Signing
Code Signing

www.tsay.gr
apps.ika.gr
apps.efka.gov.gr

07/07/2022
15/07/2022
15/07/2022

11

SSL Web Server EV

deltio.tnomik.gr

02/08/2022

12

SSL Web Server EV

www.tsmede.gr

15/08/2022

13
14
15
16
17
18

SSL Web Server EV
SSL Web Server EV
SSL Web Server EV
SSL Web Server EV
Code Signing
SSL Web Server EV

www.oga.gr
www.oaee.gr
apps.e-efka.gov.gr
appsint.e-efka.gov.gr
appsint.e-efka.gov.gr
epasf.efka.gov.gr

22/08/2022
23/08/2022
23/11/2022
23/11/2022
ΝΕΟ
ΝΕΟ
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Ημερομηνία
λήξης 2022

Α/Α

Τύπος Πιστοποιητικού

Common Names

19

SSL Web Server EV

20

SSL Web Server OV

21

SSL Web Server EV

camps.efka.gov.gr
http://10.33.244.203/epsilonap
pweb/index.php
applsrv.etea.gov.gr

ΝΕΟ
ΝΕΟ
ΝΕΟ

eteaep.gov.gr

22

SSL WILDCARD OV

www.eteaep.gov.gr
ΝΕΟ

reports.eteaep.gov.gr
apps.eteaep.gov.gr

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

2.

SSL Web Server EV
SSL Web Server OV
SSL WAC

ESeal certificate

ekp-zinon.efka.gov.gr

www.eessi-rina1.efka.gov.gr

(ebMS Certificate)

ESeal certificate

06/06/2022
25/05/2022
www.eessi-rina2.efka.gov.gr

(ebMS Certificate)

ESeal certificate

06/06/2022
25/05/2022
www.eessi-rina3.efka.gov.gr

(ebMS Certificate)

ESeal certificate

25/05/2022
25/05/2022

(Business Certificate)
SSL Web Server OV
SSL WAC

ESeal certificate

25/05/2022
25/05/2022

(Business Certificate)
SSL Web Server OV
SSL WAC

ESeal certificate

25/05/2022
25/05/2022

(Business Certificate)
SSL Web Server OV
SSL WAC

ESeal certificate

07/06/2022
06/06/2022
25/05/2022

06/06/2022
25/05/2022
www.eessi-rina4.efka.gov.gr

(ebMS Certificate)

ESeal certificate

25/05/2022
25/05/2022

(Business Certificate)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές συμμόρφωσης που πρέπει να καλύπτουν τα υπ’ αρίθμ.
1 , 2, 3, 4 Ψηφιακά Πιστοποιητικά Ασφαλείας του Πίνακα Α΄ είναι τα κάτωθι:
Α/Α
1.

2.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά Ασφαλείας, θα πρέπει
και να χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση 40256bits με αλγόριθμο κρυπτογράφησης SHA2
[SHA-256 (RSA)].
Τα προσφερόμενα είδη, θα πρέπει να μπορούν

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

NAI
NAI
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
να εγκατασταθούν με την ίδια άδεια, σε όσα
φυσικά μηχανήματα εξυπηρετούν το κάθε
common name.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές συμμόρφωσης που πρέπει να καλύπτουν τα υπ’ αρίθμ.
5, 6 Ψηφιακά Πιστοποιητικά Ασφαλείας του Πίνακα Α΄ αποτυπώνονται στους κάτωθι Πίνακες:
Α/Α

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Γενικά χαρακτηριστικά
Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ο οποίος
περιλαμβάνεται στη λίστα έμπιστων παρόχων
υπηρεσιών εμπιστοσύνης (trusted list) της ΕΕ
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
NAI
Εναλλακτικά δύναται να έχουν εκδοθεί από
οποιαδήποτε αρχή πιστοποίησης ενός εγκεκριμένου
παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης που περιλαμβάνεται
στη λίστα έμπιστων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης
(trusted list) της ΕΕ https://webgate.ec.europa.eu/tlbrowser/#/ χωρίς η ίδια να περιλαμβάνεται στη λίστα
Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρχή
πιστοποίησης παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ο
NAI
οποίος εκδίδει πιστοποιητικά εναρμονισμένα με το
κανονισμό eIDAS
Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από πάροχο,
ο οποίος περιλαμβάνεται στο Microsoft Trusted Root
NAI
Certificate Program
Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι
non
qualified, κατάλληλα
για προηγμένες ηλεκτρονικές
σφραγίδες, και η αξιοποίησή τους δεν θα προϋποθέτει
NAI
τη χρήση Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής
(usb token ΑΔΔΥ ή κεντρικό ΑΔΔΥ)
Kρυπτογράφηση 40-256 bits, με τύπο κρυπτογράφησης
RSA και με αλγόριθμο κρυπτογράφησης SHA2 [SHANAI
256 (RSA)].
Δυνατότητα εγκατάστασης με την ίδια άδεια σε
NAI
περισσότερα του ενός φυσικά μηχανήματα
Τα προσφερόμενα πιστοποιητικά (TLS WAC και ESeals)
πρέπει να καλύπτουν τα ακόλουθα, τα οποία έχουν
τεθεί ως απαιτήσεις από το ευρωπαϊκό έργο EESSI:
Serial
According to the TSP requirements
number
Validity
Certificates used by
EESSI
from/to
National domain services SHOULD
IssuerUniqu
eID
SubjectUniq
ueID
Subject
Issuer

be valid for a maximum of 3 years
The field "IssuerUniqueID" MUST
NOT be used
The field "SubjectUniqueID" MUST
NOT be used
According to the TSP requirement
The DName MUST be identical to
the subject DName of the Issuer
certificate

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

NAI
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

EXTENSIONS
Authority
(a) "Authority KeyIdentifier" MUST
Key
be included as an extension in the
Identifier
certificate.
(b) The "SubjectKeyIdentifier" of the
(noncritical)
issuing CA MUST be used.

(c)
AuthorityCertIssuer
and
AuthorityCertSerialNumber SHOULD
NOT
be
used
as
AuthorityKeyIdentifier
Subject
(a) "SubjectKeyIdentifier" MUST be
Key
included as an extension in the
Identifier
certificate
(b) One of the methods described in
(noncritical)
clause 4.2.1.2 of [RFC 5280] MUST
be used.
KeyUsage
(a) "KeyUsage" MUST be included as
(critical)
an extension in the certificate.
(b) The extension MUST be
designated as critical.
(c)For TLS WAC certificate the
digitalSignature
and
keyEncipherment bits MUST both be
set to true to the exclusion of all
other Key Usage bits that MUST be
set to false. For ESeal certificates
the Non-Repudiation bits MUST be
set to true to the exclusion of all
other Key Usage bits that MUST be
set to false.
IssuerAltN "IssuerAltNames" SHOULD NOT be
ames (non- included as an extension in the
critical)
certificate.
SubjectAlt
"SubjectAltNames" SHALL only be
Names
included as an extension in the
(noncertificate if the value is identical to
critical)
the Subject-DName/CN of the
Certificate
BasicConst "BasicConstraints" MUST be included
raints
as an extension in the certificate.
Extended
For
ESeal
certificates
Key Usage "ExtendedKeyUsage"
MUST
be
(nonincluded as an extension in the
critical)
certificate according to eIDAS (and
CA/B) requirements in accordance
with RFC5280. Note that this
extension value is not validated by
the EESSI software thus following
the TSP provider recommendation
will suffice.
For TLS WAC certificate both
values id-kp-serverAuth [RFC5280]
and
id-kp-clientAuth
[RFC5280]
MUST be present.
CRL
(a) "CRLDistributionPoints" MUST be
Distributio included as an extension in the
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 627210655848d59c456541a3 στις 05/05/22 07:44
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

n
Points certificate.
(b) The certificate MUST include a
(noncritical)
CRL distribution point extension.

(c) When present, the CRL
distribution point extension MUST
include at least one reference to a
publicly available CRL.
(d) At least one of the present
references MUST use http (http://)
[RFC 7230-7235]
(e) The extension shall not be
marked critical.
Authority
(a) "AuthorityInfoAccess" MUST be
Info Access included as an extension in the
(noncertificate.
(b) When OCSP is supported by the
critical)
issuing CA, the Authority Information
Access extension MUST include an
accessMethod OID, id-ad-ocsp, with
an accessLocation value specifying at
least one access location of an OCSP
[RFC 6960] responder authoritative
to
provide
certificate
status
information
for
the
present
certificate.
(c) When present, at least one
access location MUST specify either
the http (http://) [RFC 7230-7235]
or https (https://) [RFC 2818]
scheme to reference a publicly
available OCSP responder, which
accepts
unsigned
and
unauthenticated status requests.
(d) When the issuing CA is not
represented by a self-signed root
certificate, the Authority Information
Access extension MUST include an
accessMethod OID, id-ad-caIssuers,
with an accessLocation value
specifying at least one access
location of a valid CA certificate of
the issuing CA. At least one access
location shall use the http (http://)
IETF RFC 7230-7235 scheme or
https (https://) IETF RFC 2818
scheme. This requirement MAY be
ignored altogether when the issuing
CA is represented by a self-signed
root certificate.
TLS WAC certificate
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Χρήση για WAC (Website authentication) για την
10.
NAI
υπογραφή των μηνυμάτων σε επίπεδο μεταφοράς
11.
Organization validation (OV)
NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ESeal certificate
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Χρήση για τη δημιουργία ηλεκτρονικής σφραγίδας
12.
NAI
(electronic seal)
Συμμόρφωση με το πρότυπο [ETSI EN 319 412-3]
13.
σύμφωνα με το προφίλ QCP-l στο πρότυπο ETSI EN
NAI
319 411-1

3.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τα ανωτέρω Ψηφιακά Πιστοποιητικά Ασφάλειας θα έχουν διάρκεια ισχύος για ένα (1) έτος από την
ημερομηνία εγκατάστασής τους με δυνατότητα προαίρεσης μέρους ή του συνόλου αυτών
για ένα (1) επιπλέον έτος.
Για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
1.
Έγγραφη ενημέρωση της Δ/νσης Προμηθειών από τη Δ/νση Σχεδιασμού Συντονισμού και
Ασφάλειας τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη των πιστοποιητικών για τα οποία θα γίνει χρήση του
δικαιώματος προαίρεσης.
2.
Έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης.
3.
Έγγραφη ενημέρωση του/των αναδόχου/ων τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη των προς
ανανέωση πιστοποιητικών.
4.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών θα γίνει από τη Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, εκτός από την περίπτωση των:
1
www.tsay.gr
SSL Web Server EV
2
www.tsmede.gr
SSL Web Server EV
3

www.oga.gr

SSL Web Server EV

4
5

apps.ogaservices.gr
ekp-zinon.efka.gov.gr

SSL Web Server EV
SSL Web Server EV

των οποίων η εγκατάσταση θα γίνει από την Ανάδοχο εταιρεία μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης με
χρήση του αντίστοιχου προγράμματος π.χ Team Viewer.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης η παρακολούθηση των διαδικασιών εγκατάστασης των ψηφιακών
πιστοποιητικών (1-23) του Πίνακα Β’, θα γίνει από τη Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΦΚΑ και των ψηφιακών
πιστοποιητικών (24-39) του Πίνακα Β’ θα γίνει από τη Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΦΚΑ σε συνεργασία με την
ομάδα εργασίας που ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 479189/23-11-2021 απόφαση με θέμα
«Ανασυγκρότηση Ομάδας Εργασίας της Εφαρμογής ανοικτού λογισμικού RINA».
Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών από
Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Οι αρμόδιες για την παρακολούθηση των διαδικασιών εγκατάστασης Διευθύνσεις μετά την
ολοκλήρωση των ενεργειών αρμοδιότητας τους θα ενημερώνουν εγγράφως την Επιτροπή
Παραλαβής για σχετικές ενέργειες της.
5.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η έκδοση και εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών (1-23) του Πίνακα Β’ θα πρέπει να γίνει
μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των αρχείων CSR από τη Δ/νση Υποδομών
προς τον Ανάδοχο.
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Η έκδοση των αρχείων CSR θα έπεται της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο.
Όσον αφορά τα ψηφιακά πιστοποιητικά (24-39) του Πίνακα Β’ ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει
εντός 10 ημερών από την ημερομηνία που η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής
και Επικοινωνιών θα του αποστείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες
ενέργειες που θα ζητηθούν από τον ανάδοχο για την έκδοση των πιστοποιητικών.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής
για σχετικές ενέργειες της.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει απολογιστικά και σύμφωνα με την τιμολόγηση της αναδόχου εταιρείας, όπως αυτή
θα προκύπτει από τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης ισχύος, δηλαδή την ημερομηνία εγκατάστασης
του κάθε πιστοποιητικού.
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ
μετά την αποστολή του εκάστοτε πρακτικού παραλαβής της ορισθείσας επιτροπής, στην αρμόδια
Διεύθυνση Προμηθειών.
Πίνακας Προϋπολογισθείσας Δαπάνης

Τμήμα

Είδος

Ποσότητα
(Τεμάχια)
(Α)

Τιμή Τεμαχίου,
(€) πλέον ΦΠΑ,
με διάρκεια
ισχύος ενός
έτους
(Β)

Σύνολο
(€) πλέον
ΦΠΑ για
ένα έτος
(Γ=Α*Β)

Σύνολο (€)
πλέον ΦΠΑ
για ένα έτος
με δικαίωμα
προαίρεσης
ενός
επιπλέον
έτους
(Δ=2*Γ)

SSL Web
Server EV

18

200

3.600,00

7.200,00

Είδος

Ποσότητα
(Τεμάχια)
(Α)

Τιμή Τεμαχίου
(€) πλέον ΦΠΑ
(Β)

Σύνολο
(€) πλέον
ΦΠΑ για
ένα έτος
(Γ=Α*Β)

Σύνολο (€)
πλέον ΦΠΑ
για ένα έτος
με δικαίωμα
προαίρεσης
ενός
επιπλέον
έτους (Δ=Γ)

SSL Web
Server EV*

5

168,00

840,00

840,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.440,00

8.040,00

Τιμή Τεμαχίου,
(€) πλέον ΦΠΑ,
με διάρκεια
ισχύος ενός
έτους

Σύνολο
(€) πλέον
ΦΠΑ για
ένα έτος
(Γ=Α*Β)

Σύνολο (€)
πλέον ΦΠΑ
για ένα έτος
με δικαίωμα
προαίρεσης

1

*Για το κόστος εγκατάστασης των 5
πιστοποιητικών για τους ιστοτόπους
www.tsay.gr,
www.tsmede.gr,
www.oga.gr,
apps.ogaservices.gr,
ekp-zinon.efka.gov.gr

Τμήμα

Είδος

Ποσότητα
(Τεμάχια)
(Α)
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(Β)

ενός
επιπλέον
έτους
(Δ=2*Γ)

2

SSL
Web
Server OV

5

80,00

400,00

800,00

3

SSL
WILDCARD
OV

1

327,00

327,00

654,00

4

CODE
SIGNING

3

333,00

999,00

1.998,00

5

ESeal
certificate
(eBMS
Certificate,
Business
Certificate)

8

335,00

2.680,00

5.360,00

6

SSL
WAC
(non-qualified)

4

184,00

736,00

1.472,00

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΤΜΗΜΑ 1

Είδος

Ποσότητα
(Τεμάχια)
(Α)

SSL Web Server EV

18

SSL Web Server EV*

5

*Για το κόστος εγκατάστασης των 5
πιστοποιητικών για τους ιστοτόπους
www.tsay.gr,
www.tsmede.gr,
www.oga.gr,
apps.ogaservices.gr,
ekp-zinon.efka.gov.gr

Τιμή Τεμαχίου,
(€) πλέον ΦΠΑ,
με διάρκεια
ισχύος ενός
έτους
(Β)

Σύνολο (€)
πλέον ΦΠΑ
(Α*Β)

Σύνολο (€)
συμπ/νου
ΦΠΑ

Σύνολο (€)
πλέον ΦΠΑ
(Α*Β)

Σύνολο (€)
συμπ/νου
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑ 2

Είδος

SSL Web Server OV

Ποσότητα
(Τεμάχια)
(Α)

Τιμή Τεμαχίου,
(€) πλέον ΦΠΑ,
με διάρκεια
ισχύος ενός
έτους
(Β)

5

ΤΜΗΜΑ 3
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Ποσότητα
(Τεμάχια)
(Α)

Είδος

SSL WILDCARD OV

Τιμή Τεμαχίου,
(€) πλέον ΦΠΑ,
με διάρκεια
ισχύος ενός
έτους
(Β)

Σύνολο (€)
πλέον ΦΠΑ
(Α*Β)

Σύνολο (€)
συμπ/νου
ΦΠΑ

Τιμή Τεμαχίου,
(€) πλέον ΦΠΑ,
με διάρκεια
ισχύος ενός
έτους
(Β)

Σύνολο (€)
πλέον ΦΠΑ
(Α*Β)

Σύνολο (€)
συμπ/νου
ΦΠΑ

Τιμή Τεμαχίου,
(€) πλέον ΦΠΑ,
με διάρκεια
ισχύος ενός
έτους
(Β)

Σύνολο (€)
πλέον ΦΠΑ
(Α*Β)

Σύνολο (€)
συμπ/νου
ΦΠΑ

Τιμή Τεμαχίου,
(€) πλέον ΦΠΑ,
με διάρκεια
ισχύος ενός
έτους
(Β)

Σύνολο (€)
πλέον ΦΠΑ
(Α*Β)

Σύνολο (€)
συμπ/νου
ΦΠΑ

1

ΤΜΗΜΑ 4
Ποσότητα
(Τεμάχια)
(Α)

Είδος

CODE SIGNING

3

ΤΜΗΜΑ 5
Ποσότητα
(Τεμάχια)
(Α)

Είδος

ESeal certificate
(eBMS Certificate,
Business Certificate)

8

ΤΜΗΜΑ 6
Ποσότητα
(Τεμάχια)
(Α)

Είδος

SSL
WAC
qualified)

(non-

4
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8,παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Fax):

(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας / επιχείρησης ………………………………………………….
•

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. …………………………...), βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά.

•

Η οικονομική προσφορά δεσμεύει την εταιρεία / επιχείρηση για τρείς (3) μήνες από την
επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

•

Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τη εταιρείας / επιχείρησης οι κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού,
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 627210655848d59c456541a3 στις 05/05/22 07:44
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κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/16
•

Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεών μας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

•

Ο / Οι οργανισμός / οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στον / στους οποίο
/οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές είναι …………………………..

Ημερομηνία: …… /……/ 2022
Ο – Η Δηλ………
(Υπογραφή & Σφραγίδα)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι
10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
(στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 130 του ν. 4412/2016 και του ν. 4496/17)
Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα
του Ε.Ο.Α.Ν.
Η επιχείρηση ………………………………………………θεωρείται παραγωγός συσκευασιών ή/και υπόχρεος
παραγωγός άλλων προϊόντων, στο πλαίσιο που ορίζεται με το ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 4496/2017, οφείλει και είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών με αριθμό ΕΜΠΑ

2

: ………………………………………
ή
Η επιχείρηση ………………………………………………είναι διακινητής προϊόντων, δεν εμπίπτει στα
οριζόμενα των παραγράφων 1 , 2 , 11 του άρθρου 4β και του άρθρου 12 του Ν. 4496/17,
και δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο.
Επιβεβαιώνω ότι οι προμηθευτές μου για την παρούσα προμήθεια είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ.
όπως ορίζει ο νόμος, με αριθμό ΕΜΠΑ : ………………………………………

2

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 «1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων
προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε
συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων,
με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα

προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή
διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 « Ο Ε.Ο.ΑΝ.
τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι
παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο
εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β΄ 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία
που απαιτούνται για την καταχώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4496/17 «Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων
λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου 1. Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων
υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4Β.» Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 4β 2 του Ν. 4496/17 12. Η
τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν.
4412/2016. Σύμφωνα με τον Νόμο 4042/2012, άρθρο 25 «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν,
κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη
παραγωγού».
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Ημερομηνία: …… /……/ 2022
Ο – Η Δηλ………

(Υπογραφή & Σφραγίδα
Νομίμου Εκπροσώπου)
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