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Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων / Γραφείο Υλοποίησης Δράσεων/Πράξεων
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Πληροφορίες: Γιαννακίδου Παρασκευή, Τηλ.: 2106988602 / Fax: 2106988586 / e-mail: p.giannakidou@asylo.gov.gr

Αθήνα, 07/03/2019
Αρ. Πρωτ.: 5625

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία.
Η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων προσκαλεί τους έχοντες αντικείμενο
σχετικό με την υπό ανάθεση προμήθεια Δελτίων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
1.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία.
2.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της για την ολοκλήρωση της
παράδοσης .
3.
Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων CPV: 22140000-3 Ενημερωτικά Έντυπα.
4.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δράση << ENSURING AND ENHANCING ACCESS TO A FAIR EFFICIENT
ASYLUM PROCESS IN GREECE (HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0057)>> ΣΑΕ 2018ΣΕ75520000 (ΑΔΑ:6Χ65465ΧΙ8-Θ2Ζ)
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)2014-2020 με 100% χρηματοδότηση από την Ε.Ε, με αρθ.
αιτ.7/20.02.2019 με ΑΔΑΜ:19REQ004573315 και έγκρισης ΑΔΑΜ:19REQ004573440.
5.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€)
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1 Έντυπο για Εκτύπωση
Δελτίου Αιτούντος
Διεθνή Προστασία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

Διάσταση :Δελτίο που εκτυπώνεται σε

125.000

0,16

χαρτί μεγέθους Α5 (Πλάτος:210mm x
Ύψος:148mm), έχει πλάτος 210mm
και ύψος 105mm και δύο πικμάνσεις
ώστε να διπλώνει σε τρίπτυχο, επίσης
περφορέ ώστε να αποσπάται τμήμα
του πλάτους 210mm και ύψους 43mm
ως απόκομμα.

ΣΥΝΟΛΟ

20.000,00€

ΑΔΑ: ΨΘΩΚ465ΧΘΕ-9ΞΡ
Χαρτί : Ασφαλείας με χημική
ευαισθησία το οποίο να αντιδρά σε
προσπάθεια παραχάραξης, με
πολυτονικό υδατογράφημα, βάρους 90
gr/m και αόρατες ίνες 3 αποχρώσεων.
Επίσης να έχει αυξημένες αντοχές για
την χρήση από τους δικαιούχους επί
εξάμηνο και να είναι κατάλληλο για
laser εκτύπωση.
Εκτύπωση:
Δάπεδο ασφαλείας με 2 χρώματα,
εκτύπωση με την μέθοδο της ίριδας,
μικροεκτύπωση και αόρατο χρώμα
κόκκινης απόχρωσης
Ανάγλυφη σφραγίδα (εθνόσημο).
Εκτύπωση με οπτικά μεταβαλλόμενο
μελάνι και επιτύπωση ολογραφικής
ταινίας με αρνητικά γράμματα.
Αρίθμηση με διεισδυτική μελάνι στα
δύο στελέχη του δελτίου ώστε να είναι
ταυτάριθμα και έναρξη αρίθμησης από
το 708751-833751.

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

20.000,00€

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με 24%Φ.Π.Α.

24.800,00€

«Προσφορά για την με αριθ. πρωτ. 5625/07.03.2019 πρόσκληση για την Προμήθεια Δελτίων Αιτούντων
Διεθνή Προστασία για την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»
Φορέας διενέργειας διαγωνισμού: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα
Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος οικονομικού φορέα):
 Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Διεύθυνση:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
 Αριθμός τηλεφώνου:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
 Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax):…………………………………………………………………………………………………………….……………….
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):………………………………………………………………………………………………………………………..
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ –
ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ή αποστέλλουν των ανωτέρω σφραγισμένο φάκελο στην Κεντρική Υπηρεσία
Ασύλου, στο γραφείο Πρωτοκόλλου (3ος όροφος), στη διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα (κατά τις
ώρες: 7:00 - 15:00) μέχρι την Παρασκευή 15/03/2019 και ώρα 14:00.
6.
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
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Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού
φορέα (απαιτείται γνήσιο της υπογραφής) στην οποία να δηλώνουν ότι:
α) αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
β) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους (1 μήνας) και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι τη λήξη της
σύμβασης,
γ) ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που σχετίζεται με το
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης,
δ) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,
ε) δεν τελούν σε καμιά από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 που αποκλείουν τη
συμμετοχή του στο διαγωνισμό,
στ) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
ζ) ότι θα προσκομίσουν με την υπογραφή της σύμβασης:


βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας


απόσπασμα ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου
για τις Ανώνυμες Εταιρείες και των διαχειριστών για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, τις Εταιρείες
Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.
θ) το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Ι συμπληρωμένο.
7.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
8.
Για την κατακύρωση απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας της σύμβασης μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
9.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/03/2019 και ώρα 14:30 από την
προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων και μπορούν να παραστούν όσοι από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς το επιθυμούν.
10.
Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου για το κάθε τμήμα το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων) εκδίδει την απόφαση
ανάθεσης και την κοινοποιεί στον ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται
για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να
επαναλάβει την διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους
υποψηφίους.
11.
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12.
Προσφορές που θα υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή με οποιαδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα δε
λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αν. Προϊσταμένη
Φλωρεντία Βοκοτούζη

Συνημμένα:
1.

Παράρτημα Ι:Πινακας Οικονομικής Προσφοράς
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α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1 Έντυπο για Εκτύπωση
Δελτίου Αιτούντος
Διεθνή Προστασία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΜ.

Διάσταση :Δελτίο που εκτυπώνεται σε

125.000

ΤΙΜΗ μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

χαρτί μεγέθους Α5 (Πλάτος:210mm x
Ύψος:148mm), έχει πλάτος 210mm
και ύψος 105mm και δύο πικμάνσεις
ώστε να διπλώνει σε τρίπτυχο, επίσης
περφορέ ώστε να αποσπάται τμήμα
του πλάτους 210mm και ύψους 43mm
ως απόκομμα.
Χαρτί : Ασφαλείας με χημική
ευαισθησία το οποίο να αντιδρά σε
προσπάθεια παραχάραξης, με
πολυτονικό υδατογράφημα, βάρους 90
gr/m και αόρατες ίνες 3 αποχρώσεων.
Επίσης να έχει αυξημένες αντοχές για
την χρήση από τους δικαιούχους επί
εξάμηνο και να είναι κατάλληλο για
laser εκτύπωση.
Εκτύπωση:
Δάπεδο ασφαλείας με 2 χρώματα,
εκτύπωση με την μέθοδο της ίριδας,
μικροεκτύπωση και αόρατο χρώμα
κόκκινης απόχρωσης
Ανάγλυφη σφραγίδα (εθνόσημο).
Εκτύπωση με οπτικά μεταβαλλόμενο
μελάνι και επιτύπωση ολογραφικής
ταινίας με αρνητικά γράμματα.
Αρίθμηση με διεισδυτική μελάνι στα
δύο στελέχη του δελτίου ώστε να είναι
ταυτάριθμα και έναρξη αρίθμησης από
το 708751-833751.

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με 24%Φ.Π.Α
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ΣΥΝΟΛΟ

