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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

Κεντρική Τπηρεςία, Π. Κανελλοποφλου 2, 10177 Ακινα, Σ 2106988500/ F 2106988586,  asylo@asylo.gov.gr,  www.asylo.gov.gr 

Σμήμα Οικονομικοφ, Πλθροφορίεσ: Σμιμα Οικονομικοφ Σ. 2106988521/2106988556.  

 
Αθήνα, 10-11-2016 
Αριθ. Πρωτ.: 18815 

 
 

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 
Τποβολήσ προςφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικοφ υλικοφ, μζςω απευθείασ ανάθεςησ, 

ςτην Τπηρεςία Αςφλου του Τπουργείου Μεταναςτευτικήσ Πολιτικήσ. 
 

Η Τπθρεςία Αςφλου του Τπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ προτίκεται να προβεί 

ςτθν ανάκεςθ προμικειασ θλεκτρολογικοφ υλικοφ για τον εφοδιαςμό όλων των περιφερειακϊν 

γραφείων, κλιμακίων και τμθμάτων τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο από 12-

10-16 αίτθμα του Σμιματοσ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ (ΚΗΜΔΗ: 16REQ005269463 2016-10-20) με 

κριτιριο κατακφρωςθσ την χαμηλότερη τιμή ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ 

αυτόσ αντικατζςτθςε και τροποποίθςε το Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςχετικισ προμικειασ υλικοφ, το μζγιςτο κόςτοσ ανά 

τεμάχιο και θ μζγιςτθ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ, ςφμφωνα με το προαναφερκζν 

αίτθμα του Σμιματοσ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ, παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον κάτωκι πίνακα: 

             Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

α/α  ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΕΜ. ΣΙΜΗ 

μονάδοσ 

χωρίσ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Πολφπριηο οφκο 5 κζςεων – Γωνία ρευματολιπτθ 

45ο – Με διακόπτθ – Καλϊδιο 3Χ1.0 – 

Μικοσ 5,0 μ.  

150 7,50 € 1.125,00€ 

2 Πολφπριηο οφκο 5 κζςεων – Γωνία ρευματολιπτθ 

45ο – Με διακόπτθ – Καλϊδιο 3Χ1.0 – 

Μικοσ 1,5 μ. 

150 3,00 € 450,00€ 

3 Προζκταςθ Ρεφματοσ ςοφκο, μικοσ 3 μ,  3Χ1.0 250 4,50 € 1.125,00€ 

4 Αντάπτορασ ταυρόσ 3Χ ςοφκο – Χρϊμα μαφρο. 300 1,70 €    510,00€ 

5 Κονζκτορ RAJ 11 Αρςενικό 200 0,05€       10,00€ 
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6 Κονζκτορ RAJ 45 Αρςενικό 200 0,05€       10,00€ 

φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ χωρίσ Φ.Π.Α. 3.230,00€  

φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ με 24%Φ.Π.Α. 4.005,20€   

Γίνονται αποδεκτζσ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν για το ςφνολο τθσ ανωτζρω 

προμικειασ και όχι για μζροσ αυτϊν. Προςφορζσ για μζροσ τθσ εν λόγω προμικειασ δεν 

γίνονται αποδεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το ςυνολικό κόςτοσ κάκε προςφοράσ δεν κα πρζπει να ξεπερνά το 

εγκεκριμζνο βάςει τθσ αρικ. πρωτ.17562/24-10-2016 Απόφαςθσ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ 

(ΑΔΑ:6Μ2Ω465ΦΘΕ-ΛΘ8) τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου το οποίο ανζρχεται ςε 4.005,20€  

(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%) για την παροχή προμήθειασ ηλεκτρολογικοφ υλικοφ για 

τον εφοδιαςμό όλων των Περιφερειακών Γραφείων, κλιμακίων και τμημάτων τησ Τπηρεςίασ 

Αςφλου. 

Προςφορζσ των οποίων το ςυνολικό κόςτοσ, υπερβαίνει το ποςό των 4.005,20€ για την 

παροχή τησ εν λόγω προμήθειασ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ κακϊσ δεν μποροφν να 

λθφκοφν υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.  

Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία Αςφλου, 

Π. Κανελλοποφλου 2, Σ.Κ. 10177, Ακινα ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου από 11-11-2016 ημζρα 

Παραςκευή μζχρι και 18-11-2016 ήμερα Παραςκευή θ οποία και ορίηεται ωσ θμερομθνία 

λιξθσ υποβολισ των Προςφορϊν. Αρμόδια για το άνοιγμα των προςφορϊν ορίηεται θ 

Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Οικονομικοφ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου κ. Μαροφςα Ποτιρθ (τοιχεία 

επικοινωνίασ για πλθροφορίεσ: 210-6988521, φαξ: 210-6988586, e-mail: 

m.potiri@asylo.gov.gr). Κατά το άνοιγμα των προςφορϊν ςτισ 21-11-2016 ήμερα Δευτζρα και 

ώρα 10:00, μποροφν να παρευρίςκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μποροφν να 

λάβουν γνϊςθ για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν Απευκείασ Ανάκεςθ κακϊσ επίςθσ και για τισ 

τιμζσ που αναγράφονται ςτισ προςφορζσ τουσ. 

Οι προςφορζσ κα πρζπει, επί ποινή αποκλειςμοφ, να πλθροφν απαρζγκλιτα τισ 

προδιαγραφζσ του από 12-10-16 αιτιματοσ του Σμιματοσ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ (πίνακασ 

ςελ.1 τθσ παροφςθσ). Εναλλακτικζσ προςφορζσ ΔΕΝ γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ από τθν Τπθρεςία. 

τισ προςφορζσ που κα κατατεκοφν, κα πρζπει να αναγράφεται ρθτά ο χρόνοσ ιςχφοσ 

τουσ. ε περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τουσ, αυτόσ κα ιςχφει για δφο (2) 

μινεσ από τθν παραλαβι τουσ  (προςφορϊν) ςτθν Τπθρεςία Αςφλου.  

Επιπλζον, κάκε προςφορά κα γίνει επί του εντφπου που επιςυνάπτεται ςτο 

Παράρτημα Α’ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Οι ενδιαφερόμενοι κα φζρουν αποκλειςτικά τθν 

ευκφνθ τθσ ζγκαιρησ υποβολισ των προςφορϊν τουσ. Οι προςφορζσ που κα υποβλθκοφν 

μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα, απορρίπτονται και επιςτρζφονται ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ χωρίσ να αποςφραγιςκοφν εκτόσ και αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Η διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τθν προμικεια του ςχετικοφ υλικοφ, είναι θ 

Απευκείασ Ανάκεςθ βάςει του Ν.4412/2016 – αρκ.118, με τθν οποία και ορίηεται ωσ ανϊτατο 
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όριο ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, μζςω Απευκείασ Ανάκεςθσ, ςε 20.000,00 ευρϊ χωρίσ 

ΦΠΑ. 

τθν περίπτωςθ που κατά τθν ανωτζρω προκεςμία υποβολισ προςφορϊν, ΔΕΝ 

υποβλθκεί καμία προςφορά, θ παροφςα πρόςκλθςθ επαναλαμβάνεται κακϊσ θ προκεςμία 

υποβολισ προςφορϊν κα τεκεί ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίςει θ ίδια θ Τπθρεςία με 

νεότερθ πρόςκλθςι τθσ. 

Η θμερομθνία παράδοςθσ του ςχετικοφ υλικοφ από τον Ανάδοχο ςτουσ υποδειχκζντεσ, 

από τθν Τπθρεςία, χϊρουσ, κα πραγματοποιθκεί με τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ φμβαςθσ 

κατόπιν ζκδοςθσ Απόφαςθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ από τθν Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ 

Οικονομικοφ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου του Τπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ. Για τθν 

παραλαβι τθσ εν λόγω προμικειασ κα ςυνταχκεί ςχετικό Πρωτόκολλο Παράδοςθσ – 

Παραλαβισ, από τθν Αρμόδια Επιτροπι τθσ Τπθρεςίασ θ οποία ζχει ςυςτακεί με τθν αρικ. 

πρωτ. 16617/12.10.2016 Απόφαςθ τθσ Διευκφντριασ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου 

(ΑΔΑ:Ω9Κ2465ΦΘΕ-ΦΨΚ).  

Σο απαιτοφμενο παραςτατικό (τιμολόγιο) κα είναι τιμολόγιο προμθκειϊν (επί 

πιςτϊςει): θ πλθρωμι τθσ αξίασ του (τιμολογίου προμθκειϊν) ςτον Ανάδοχο κα 

πραγματοποιθκεί δια τθσ αρμοδίασ Δ.Ο.Τ. μετά τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ 

από τθν Τ.Δ.Ε./τζωσ Τ.Δ.Σ.&Π.Σ.Π., εφόςον υποβλθκοφν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά από 

τθν Τπθρεςία. Η δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ε.Φ. 07-440 Τπθρεςία Αςφλου και 

ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 1699 «Λοιπζσ Προμικειεσ» του οικονομικοφ ζτουσ 2016. Σον Ανάδοχο 

κα τον βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 

Η παροφςα πρόςκλθςθ κα δθμοςιευκεί ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου του Τπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.asylo.gov.gr.  

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΤΛΟΤ 
 

 
       ΜΑΡΟΤΑ ΠΟΣΗΡΗ 

 

 

 
 

Εςωτερική διαμονή: 
Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικοφ υλικοφ για τον εφοδιαςμό όλων των περιφερειακών 

γραφείων, κλιμακίων και τμημάτων τησ Τπηρεςίασ Αςφλου του Τπουργείου 
Μεταναςτευτικήσ Πολιτικήσ. 

 
ΣΟΤ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ΟΔΟ 

......................................................................................................................................................... 

ΣΗΛΕΦΩΝΑ:....................................................................FAX:.......................................................... 

Π Ρ Ο  

Τπηρεςία Αςφλου του Τπουργείου Μεταναςτευτικήσ Πολιτικήσ / Σμήμα Οικονομικοφ 
 

          Για τθν προμικεια του ςχετικοφ υλικοφ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον παρακάτω 

πίνακα: 

α/α  ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΕΜ. ΣΙΜΗ 

μονάδοσ 

χωρίσ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Πολφπριηο οφκο 5 κζςεων – Γωνία ρευματολιπτθ 

45ο – Με διακόπτθ – Καλϊδιο 3Χ1.0 – 

Μικοσ 5,0 μ.  

       150   

2 Πολφπριηο οφκο 5 κζςεων – Γωνία ρευματολιπτθ 

45ο – Με διακόπτθ – Καλϊδιο 3Χ1.0 – 

Μικοσ 1,5 μ. 

     150   

3 Προζκταςθ Ρεφματοσ ςοφκο, μικοσ 3 μ,  3Χ1.0      250   

4 Αντάπτορασ ταυρόσ 3Χ ςοφκο – Χρϊμα μαφρο.      300   

5 Κονζκτορ RAJ 11 Αρςενικό      200   

6 Κονζκτορ RAJ 45 Αρςενικό      200   

φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ χωρίσ Φ.Π.Α.  

φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ με 24%Φ.Π.Α.  

φμφωνα με το (16REQ005269463 2016-10-20) αίτθμα του τμιματοσ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ, 

προςφζρω τθν τιμι:  (ολογράφωσ) 

............................................................................................................... 
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…………………………………….….(αρικμθτικά) ………………………€.  

 
τθν παραπάνω τιμι ςυμπεριλαμβάνονται : Φ.Π.Α.  24% και οι νόμιμεσ κρατιςεισ.  
         Χρόνοσ παράδοςθσ :……………………………….(……)  θμερολογιακζσ θμζρεσ.  

 

 

                                                                       ΑΘΗΝΑ:    /      / 2016 
                                                                      Ο    Π Ρ Ο  Φ Ε Ρ Ω Ν  
                                                                      (Τπογραφή- φραγίδα) 
 

 


