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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

               e-ΕΦΚΑ                                                                        
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
 & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: 3Ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών 
                  Τ.Κ. 715 00 ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
Τηλ.: 2810303567
e-mail: pysy.kritis@efka.gov.gr 
                                                                                                      

ΠΡΟΣ :
Κάθε οικονομικό φορέα

                                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υπηρεσία επισκευής τηλεφωνικού κέντρου Bosch της Β΄ 
Τοπικής Δ/νσης Ηρακλείου του e-ΕΦΚΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρθ. 
118 Ν. 4412/16), προϋπολογισθείσας  δαπάνης 2.420,00€ πλέον ΦΠΑ (3.000,80€ 
συμπ/νου ΦΠΑ). 

       
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης «e - 
Ε.Φ.Κ.Α-Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης.» με έδρα το 3ο χλμ. Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών σας προσκαλεί να 
υποβάλλετε τεχνική και οικονομική προσφορά, για την υπηρεσία επισκευής 
τηλεφωνικού κέντρου Bosch της Β΄ Τοπικής Δ/νσης Ηρακλείου του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα 
με το συνημμένο Παράρτημα Α , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο είναι η υπηρεσία επισκευής τηλεφωνικού κέντρου Bosch της Β΄ Τοπικής Δ/νσης 
Ηρακλείου του e-ΕΦΚΑ.
 Οι τεχνικές προδιαγραφές , περιγράφονται στο παράρτημα Α της παρούσας.

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί με επιστολή σας , στα Γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – e - Ε.Φ.Κ.Α-Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης,  3ο χλμ. Ε.Ο. Ηρακλείου- 
Μοιρών Τ.Κ. 71500,1ος  όροφος, Τμήμα  Συντονισμού κ΄Υποστήριξης, μέχρι την ημέρα 
Τετάρτη, 30/11/2022 και ώρα 12:00μ.μ. 
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Στην επιστολή θα αναφέρεται η επωνυμία και  διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και η 
ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία επισκευής τηλεφωνικού κέντρου 
Bosch της Β΄ Τοπικής Δ/νσης Ηρακλείου του e-ΕΦΚΑ». 

Για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ: 513364/3-11-2022 
(ΑΔΑ: 6ΚΨΑ46ΜΑΠΣ-54 Η) Απόφαση της Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης του e-ΕΦΚΑ, με την οποία εγκρίνει 
την πίστωση ποσού #2.420,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ (3.000,80€ συμπ/νου ΦΠΑ), με CPV 
50334130-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων», για την 
υπηρεσία επισκευής τηλεφωνικού κέντρου Bosch της Β΄ Τοπικής Δ/νσης Ηρακλείου του e-ΕΦΚΑ 
η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.0884  του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ε.Φ.Κ.Α. έτους  

2022 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς, και κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει 
της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η τιμή προσφοράς ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών και 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 σύμβασης. 

Συγκεκριμένα, με την προσφορά θα υποβληθούν αναλυτικά τα εξής:

Α. «Τεχνική Προσφορά», με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών , 
σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας  . 

Β. «Οικονομική Προσφορά», έγγραφο με τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας

 Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.

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. 
Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων 
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της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της 
σύμβασης και θα δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα 
περιληφθούν σε αυτή.

Μετά την προσκόμιση και αξιολόγηση των ανωτέρω , εκδίδεται μία απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/16 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δέκα (10) εργάσιμες μέρες από την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν.4412/16 

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του Ανάδοχου θα γίνει από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης 
του e-ΕΦΚΑ στο 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό 
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.

Πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 

από: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Τηλ : 2810-303567

                                                                       Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                                                                                      ΠΥΣΥ ΚΡΗΤΗΣ

                                                                                                ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1 Αντικατάσταση με νέες (εντός 

της συσκευασίας τους), δυο (2) 
πλακετών S8A αναλογικών 
εσωτερικών

ΝΑΙ

2 Αντικατάσταση με νέους (εντός 
της συσκευασίας τους), τριών 
(3) κατανεμητών

ΝΑΙ

3 Οποιαδήποτε υλικά κλπ 
χρησιμοποιηθούν κατά την 
διάρκεια των εργασιών 
επισκευής θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο

ΝΑΙ

4 Οι εργασίες θα υλοποιηθούν 
από εξειδικευμένο συνεργείο 
με αντικείμενο την
προμήθεια / εγκατάσταση / 
επισκευή τ/φ κέντρων BOSCH 
και τ/φ δικτύων.

ΝΑΙ

5 Η ευθύνη για την ασφάλιση 
των εργαζομένων που θα 
χρησιμοποιηθούν και η τήρηση 
των προβλεπόμενων κανόνων 
ασφαλείας κατά την διάρκεια 
της εργασίας βαρύνουν 
αποκλειστικά τον ανάδοχο

ΝΑΙ

6 Στο τέλος όλων των εργασιών 
θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση – 
Αναφορά Εργασιών όπου
θα αναφέρονται όλες οι 
πραγματοποιηθείσες ενέργειες 
και θα πιστοποιείται η καλή 
λειτουργία του έργου, 
συνοδευόμενη από σκαρίφημα 
των κατανεμητών με 
σημασμένες όλες τις ενεργές
τηλεφωνικές συνδέσεις των 
συγκεκριμένων τ/φ δικτύων.

ΝΑΙ

7 Ο παραδοτέος εξοπλισμός θα 
καλύπτεται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας ενός έτους

ΝΑΙ
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