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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΦΓ68/22 
 
Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 (παρ.5) του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει, για την προμήθεια υλικών τύπου dexion σε κτίρια αρμοδιότητας 

της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, και με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.       

    (ΦΓ68/22) 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71.345,00€ πλέον ΦΠΑ, 

(88.467,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

Ο κωδικός είδους κατά CPV είναι ο 39131100-0 «Ράφια αρχειοθέτησης». 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις 

διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς : η 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ 

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 

167640 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών  08-08-2022 και ώρα 15.00 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

e-ΕΦΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΣΤΕΓΑΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
TMΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 106 71,  Αθήνα 
Πληροφορίες: Α. Σεμιτεκόλου, Ε. Λιβανίου 
Τηλέφωνο: 210-36.66.051,  210-37.29.519   
e-mail: tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr  
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Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών είναι:  

11-08-2022 και ώρα 09.00 π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας οι προσφορές θα 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και 

δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών.   

ήτοι έως 09-02-2023 

Γλώσσα: Ελληνική 

Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η σχετική δαπάνη, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1423 «Είδη συντήρησης και επισκευής μονίμων 

αποθηκών» του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ ετών 2022-2023. 

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 

διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού 

προ Φ.Π.Α. και προ δικαιωμάτων προαίρεσης, ήτοι ποσού 1.426,90€. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.efka.gov.gr  στην διαδρομή : Αρχική Σελίδα ► Επικαιρότητα ► 

Διαγωνισμοί.  

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες  στη Διεύθυνση Προμηθειών, Ακαδημίας 22, Αθήνα, 3ος όροφος, στο τηλ.: 210-3666051, 

210-3729519, στο e-mail: tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr, αρμόδιοι: Αντωνία Σεμιτεκόλου, 

Επιστήμη Λιβανίου. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e-ΕΦΚΑ 

 

        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ 
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