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ΠΕΡΙΛΗΨΗ της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιας Σύμβασης με αριθ. πρωτ. 23538/26.05.2021 

Το κείμενο της περίληψης Διακήρυξης έχει ως εξής: 

1. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) διενεργεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για 
την  για την υλοποίηση του έργου της Πράξης «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού 
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», με αριθ. πρωτ. Διακήρηξης 23538/26.05.2021 
προϋπολογισθείσας δαπάνης: #7.250.280,00# Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.847.000,00 €, ΦΠΑ: 1.403.280,00 €), με 
δικαίωμα προαίρεσης αύξησης του φυσικού αντικειμένου έως 30% επί του 
εκτιμώμενου πόσου της σύμβασης, αξίας 2.175.084,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.754.100,00€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ προαίρεσης: 
420.984,00€) και με δικαίωμα προαίρεσης για συντήρηση έως του ποσού των 
1.450.056,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
1.169.400,00€, ΦΠΑ 24% 280.656,00€). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με 
την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 10.875.420,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%, (Συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 8.770.500,00€, ΦΠΑ: 2.104.920,00€).  

(κωδικοί CPV: 79999100-4, 72212900-8) 

2. Το έργο αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων και τη ψηφιοποίηση του 
Αρχείου του Μ.Τ.Π.Υ., συνεισφέροντας σημαντικά στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης 
των δικαιούχων του ταμείου, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη η γρήγορη 
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απονομή των συντάξεων το οποίο αποτελεί βασική πολιτική επιλογή. Στο πλαίσιο του 
έργου αυτού θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: (α) Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΠΥ 
(Φάκελοι Μητρώου εργαζομένων), (β) Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του 
ΜΤΠΥ, (γ) Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την 
πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές 
συσκευές (smartphones, tablets Κλπ), (δ) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους 
μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και 
εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση υποθέσεων 
κ.λ.π), (ε) Μετάπτωση των δεδομένων στα νέα συστήματα, (στ)  Διασύνδεση και 
διαλειτουργικότητα με συστήματα και μητρώα του Δημοσίου για τη γρήγορη απονομή 
σύνταξης, (ζ) Σχετικός Εξοπλισμός και λειτουργικά συστήματα, (η) Εκπαίδευση των 
χρηστών και (θ) Δράσεις δημοσιότητας 

 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές από τους οικονομικούς 
φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης στην 
Ελληνική γλώσσα. 

 
4. Συνολική ποσότητα ή έκταση: Δεκαοκτώ (18) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης 

 
5. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών  του διαγωνισμού:  23/06/2021 ημέρα  

Τετάρτη και ώρα 15:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών ήτοι 30/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 
 

6. Εγγύηση Συμμετοχής: Η οποία θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 116.940,00€ 
 

7. Τόπος Παράδοσης: Αθήνα    
 

8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για (12) δώδεκα μήνες 
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του 
διαγωνισμού.   
 

9. Τα ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προδιαγραφές αναγράφονται στην με 
αριθ. πρωτ. 23538/26-05-2021 Διακήρυξη.  
 

10. Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 

11.  Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». Η χρηματοδότηση βαρύνει τις 
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πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον ενάριθμο 
κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) Ε4631 (ΑΔΑ: ΨΜΚΡ46ΜΠΥΓ-ΝΨ0).  
 

12. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ. πρωτ. 23538/26-05-2021 
Διακήρυξη.   

 
13. Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

19/05/2021, ημέρα Τετάρτη 
 

14. Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ : 27/05/2021, ημέρα Πέμπτη, με αριθ. 
συστήματος 132995 
 

15. Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ : 26/05/2021,  ημέρα  Τετάρτη 
 

16. Αρμόδιο Όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Πόλη: 
ΑΘΗΝΑ Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-
procurement.gr Τηλέφωνο: +30 2132141216 Φαξ: +30 2132141229 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/ 
 

17. Η αριθ. πρωτ. 23538/26.05.2021 διακήρυξη θα αναρτηθεί  και στην ιστοσελίδα του 
Μ.Τ.Π.Υ.: www.mtpy.gr & η περίληψη της (προκήρυξη) και στην ιστοσελίδα 
www.diavgeia.gov.gr 
 
 
 
                                                                           Αθήνα   26/05/2021 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων 

 
 

Αντώνιος Κάργας 
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