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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα,  07.05.2014     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Αριθ. Πρωτ.94147/07-05-2014 

                      ΑΔΑ:BIΦΙΟΡΕ1-Θ3Θ 

 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                       ΑΔΑΜ:14PROC002032646 

                                        (Ε.Τ. Α. Α.) 

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                                             ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  

ΤΜΗΜΑ       : Προμηθειών      ΠΡΟΣ:                    ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  

Ταχ.  Δ/νση    : Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ          

Πληροφορίες  : Ρ. Μιχαλοπούλου/ Ε. Κατσαριώτη                      

Τηλέφωνο      : 210 5217 304 / 327 

FAX               : 210 5217 315 

                      

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προμήθεια του 

προγράμματος προστασίας από ιούς και κακόβουλα προγράμματα της McAfee των Τομέων και Ενιαίων 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.015,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

  

 Σας γνωρίζουμε ότι, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα 

Απασχολουμένων – Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58
Α
/3-4-2008) με 

έδρα την οδό Μάρνη 22, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή έγγραφης σφραγισμένης 

προσφοράς, για την προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, του προγράμματος προστασίας από 

ιούς και κακόβουλα προγράμματα της McAfee των Τομέων και Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.015,00 € πλέον Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

Οι Ενιαίες Οικονομικές Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. προέβησαν στην έκδοση της  υπ’ αρ. 163 απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης  με  αρ. πρωτ. 89804/29-04-2014 και ΑΔΑ:ΒΙΦΦΟΡΕ1-ΕΥ4, ποσού  11.088,45 € για την 

πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων Διοίκησης και Λειτουργίας του 

Ε.Τ.Α.Α. έτους 2014, στον ΚΑΕ:7123. 

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τη σχετική οικονομική 

προσφορά τους στο Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 

2ος όροφος, μέχρι την Παρασκευή 16 Μαΐου και ώρα 12:00 π.μ., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη 

διεύθυνση του προσφέροντα, την ημερομηνία της προσφοράς, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για τη 

προμήθεια του προγράμματος προστασίας από ιούς και κακόβουλα προγράμματα της McAfee των Τομέων και 

Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.». Η προσφορά θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία, ο 

Φ.Π.Α. και το σύνολο. Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει όλες τις κρατήσεις που αναφέρονται παρακάτω, εκτός 

του ΦΠΑ που βαρύνει το Ταμείο.  

 

Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου 

υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται: 

 τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 
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 ότι εφόσον κατακυρωθεί στον προσφέροντα η ανάθεση του ανωτέρω έργου, αυτός οφείλει εντός 10 

εργασίμων ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή του, να προσκομίσει τα πιο κάτω δικαιολογητικά 

του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007: 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος, 

καθώς και το ειδικό επάγγελμα που ασκεί. 

  Δικαιολογητικά σύστασης Εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης. 

   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δε τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου της υπογραφής, με την 

οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.) για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

 Επισημαίνεται ότι οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι εξής:  

 κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 

(Α.90)).  

 τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. 

  
Στην περίπτωση που ο φάκελος σταλεί ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί από τους ενδιαφερόμενους ότι ο φάκελος θα παραληφθεί από την Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την 

15.05.2014 και ώρα 14:00 και επιπλέον θα πρέπει να αναγράφεται έξω από τον φάκελο η ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί 

ο φάκελος, αλλά να παραδοθεί κλειστός στο Τμήμα Προμηθειών». 

 

 Οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν στις 16.05.2014 και ώρα 12:30 στο Τμήμα 

Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1
ο
 όροφο, όπου μπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόμενος το επιθυμεί.  

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι η χαμηλότερη τιμή. 

 

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στην διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της 

παρούσας πρόσκλησης. Οι βασικοί όροι της παρούσας πρόσκλησης θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα 

δεσμεύουν τον ανάδοχο στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή. 

 

               Ο   Πρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

                  Αντώνης Σελλιανάκης 
 

 

 

 

 Κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου. 

 τέλος χαρτοσήμου 2 % (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 2,4% στο ποσό των κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.  

 Παρακράτηση φόρου παροχής  υπηρεσιών 8% (επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων και μετά την αφαίρεση 

των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου) 

 Παρακράτηση φόρου κάθε είδους αγαθών 4% (επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων και μετά την 

αφαίρεση των 

 κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANTIVIRUS ΓΙΑ 501 ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.» & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

 

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του προγράμματος Antivirus είναι οι παρακάτω: 

Περιγραφή Προϊόντος: MFE Endpoint Prxtn P:1 GL [P +] (1 χρόνος support) 

Άδειες: 501 χρήστες 

 

Υπηρεσίες Εγκατάστασης-Παραμετροποίησης ΜcAfee και εκπαίδευση των υπαλλήλων που θα το 

διαχειρίζονται. 

 

Για τις υπηρεσίες ο μηχανικός θα πρέπει να διαθέτει ενεργή τεχνική πιστοποίηση στον ePolicy Orchestrator. 

 

H εγκατάσταση θα γίνει από τον μηχανικό στους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. καθώς και στις Ενιαίες Υπηρεσίες του 

Ε.Τ.Α.Α., όπου είναι εφικτό μέσω server που θα διαθέσει ο κάθε Τομέας, και όπου δεν είναι εφικτό τοπικά στους 

χρήστες, με την βοήθεια των υπαλλήλων της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

 

O ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη και να ολοκληρώσει το έργο της εγκατάστασης 

αυτών, εντός είκοσι ημερών από την υπογραφή της σύμβασης  

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη ή διακοπή στην λειτουργία του συστήματος 

μηχανοργάνωσης των Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α, λόγω της εγκατάστασης του ως άνω υπό προμήθεια προγράμματος. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες τεχνικές δοκιμές με σκοπό να 

αποφευχθούν προβλήματα που θα δημιουργήσουν προσκόμματα στην ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του 

συστήματος μηχανοργάνωσης.  

Εφόσον παρουσιαστεί βλάβη ή διακοπή που να οφείλεται στην εγκατάσταση του προγράμματος  που περιγράφεται 

ανωτέρω, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα (αυθημερόν) την λειτουργία του συστήματος, με 

δικούς του εργαζόμενους, δικά του μέσα και εργαλεία.  

 

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνικές  προδιαγραφές του έργου παρέχονται από τον κ. Καλδή Παναγιώτη, Μάρνη 

22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, τηλ. 210-5217 360, fax: 210-5217 365.  

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης και της Σύμβασης, παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών 

του Ε.Τ.Α.Α. από τις κ.κ. Κατσαριώτη Ελένη &  Μιχαλοπούλου Ρουμπίνη, τηλ. 210 5217327/304 αντιστοίχως, 

όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

  

                   


