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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586,  asylo@asylo.gov.gr,  www.asylo.gov.gr   

Τμήμα Οικονομικού,  Πληροφορίες: M.Ποτήρη,  Τ. 2106988521, e-mail: m.potiri@asylo.gov.gr   

 

Αθήνα,   19- 07 - 2016 
Αριθ. Πρωτ.: 11127 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Υποβολής προσφορών για την άμεση και επείγουσα παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου 

του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Ν. Έβρου μέσω απευθείας ανάθεσης με 
διαπραγμάτευση.  

 

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. πρωτ. 11126/19-07-2016 Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας 

Ασύλου περί εγκρίσεως της απευθείας Ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης για 

την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο ΠΓΑ Ν. Έβρου.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22  του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/ τ.Α’/10-07-2007). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ. Α’/01-02-1995).  

4. Την αριθ. πρωτ. Π1/7446 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

112/τ.Β’/31-01-2002). 

προτίθεται να προβεί στην συλλογή προσφορών για την επιλογή του Αναδόχου που θα 

αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου 

Ν. Έβρου, με την διαδικασία της Απευθείας ανάθεσης, μέσω διαπραγμάτευσης. Η επιλογή του 

Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα, από 

οικονομικής άποψης προσφορά,  με τους ίδιους όρους και τις ίδιες διατάξεις της αριθ. πρωτ. 

2335/19-02-2016 Διακήρυξης και της αριθ. πρωτ. 6223/22-04-2016 επαναληπτικής Διακήρυξης 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού με θέμα «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων 

της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». Τα 

κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της πλέον συμφέρουσας από άποψη 

οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται στο Μέρος Δ’ των ανωτέρω Προκηρύξεων και 

περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας πρόσκλησης.  

 Πιο συγκεκριμένα, η παροχή υπηρεσιών φύλαξης αφορά το κτίριο του ΠΓΑ Ν. Έβρου, 

συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας διακοσίων τριάντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (235 τ.μ.) 

με προαύλιο χώρο το οποίο βρίσκεται  στην οδό Λ. Μάκρης 1-Β, Τ.Κ 68100, Νέα Χιλή 

Αλεξανδρούπολης. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα 

πέντε ευρώ (12.875,00€) χωρίς ΦΠΑ. 

mailto:asylo@asylo.gov.gr
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης  

αυξηθούν  οι ανάγκες φύλαξης ενός ή περισσοτέρων Τμημάτων του έργου, η Υπηρεσία 

Ασύλου δύναται να μεταβάλλει το συνολικό κόστος του συγκεκριμένου τμήματος με 

αντίστοιχη επέκταση της σύμβασης έως 10% του συνολικού τιμήματος (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Τμήμα ΠΓΑ Ωράριο 

Αριθμός 

φυλάκων 

Ημέρες 

ανά 

εβδομάδα* 

Διάρκεια 

παρεχόμενης 

υπηρεσίας 

σε μήνες 

(περίπου) 

Γ’ 

Ν. ΕΒΡΟΣ (Σύνδεση  με 

Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου 

Τηλεφωνική Ειδοποίηση- 

Παρακολούθηση 

Σημάτων Συναγερμού ) 

07.00-19.00 1 5 8* 

Άμεση Επέμβαση και 

περιπολία (2 βραδινές 

περιπολίες) από 

επανδρωμένο όχημα της 

επιχείρησης η οποία θα 

πιστοποιείται με το 

σύστημα tag. 

21:00 – 07:00 2 5 8 

Μέσα ελέγχου 

1. Φορητές συσκευές ανίχνευσης μετάλλων. 

2. Κεντρικό σύστημα συναγερμού. 

Το σύστημα πυρόσβεσης αφορά  φορητούς πυροσβεστήρες αφρού και σκόνης. 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι, για το ΠΓΑ Ν. Έβρου, απαιτείται 

συμπληρωματικά η παροχή υπηρεσιών σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με το Κέντρο 

Λήψης Σημάτων Συναγερμού, με τηλεφωνική ειδοποίηση και άμεση επέμβαση σε περίπτωση 

λήψης σήματος και σύστημα περιπολίας από επανδρωμένο όχημα, η οποία θα πιστοποιείται με 

σύστημα tag, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Οι ευθύνες και υποχρεώσεις του αναδόχου οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται 

απαρέγκλιτα από τον Ανάδοχο, περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. πρωτ. 6223/21-04-2016 

Επαναληπτική Προκήρυξη και συγκεκριμένα α) στην παρ. Α.7 «ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» και 

συγκεκριμένα στην περ. «Α.7.4 Υποχρεώσεις αναδόχου» (σελ. 32 και 33), β) στην παρ. Β.4. 

«ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ» (σελ. 40 έως και 46). 
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Τονίζεται ότι το συνολικό κόστος κάθε προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 

εγκεκριμένο βάσει του από 27-01-2016 (κωδικός αριθμός ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 

16REQ003728199 2016-01-29) αιτήματος της Υπηρεσίας Ασύλου το οποίο ανέρχεται σε 

12.875,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Προσφορές των οποίων το συνολικό κόστος, υπερβαίνει το 

ανωτέρω ποσό, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, 

Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου από 19-07-2016 μέχρι και 

21-07-2016 και ώρα 14:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής των 

Προσφορών. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η Αναπλ. Προϊσταμένη του 

Οικονομικού Τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου κ. Μαρούσα Ποτήρη (Στοιχεία επικοινωνίας για 

πληροφορίες: 210-6988521, φαξ: 210-6985586, e-mail: m.potiri@asylo.gov.gr). Κατά το 

άνοιγμα των προσφορών στις 22-07-2016 και ώρα 10:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι 

ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στην 

Απευθείας Ανάθεση, μέσω διαπραγμάτευσης, καθώς επίσης και για τις τιμές που 

αναγράφονται στις προσφορές τους. 

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος 

τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για έξι (6) 

μήνες από την παραλαβή τους  στην Υπηρεσία Ασύλου.  

Επιπλέον, κάθε προσφορά θα γίνει επί του εντύπου που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Α’ της παρούσας πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Υπηρεσία. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των 

προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και 

ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν 

εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης είναι η 

Απευθείας Ανάθεση, μέσω διαπραγμάτευσης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22  του ΠΔ 

118/2007 (ΦΕΚ 150/ τ.Α’/10-07-2007), των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 

19/τ. Α’/01-02-1995) και της αριθ. πρωτ. Π1/7446 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

112/τ.Β’/31-01-2002). 

Σύμφωνα με την περ. 4 της παρ. Α.7.1 «Κατάρτιση – Υπογραφή Σύμβασης – Εγγυήσεις» 

της αριθ. πρωτ. 6223/21-04-2016 Επαναληπτικής Διακήρυξης, κατά την υπογραφή της 

σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο κόμμα πέντε τοις εκατό (2,5 %) 

του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αορίστου διαρκείας, από 

αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

ΜΕΡΟΥΣ Ε’ της εν λόγω Προκήρυξης (βλ. Παράρτημα Γ’ της παρούσας). 

Η ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο του ΠΓΑ Ν. Έβρου από 

τον Ανάδοχο, θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή σχετικής Σύμβασης η οποία θα έχει 

mailto:m.potiri@asylo.gov.gr
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διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31/03/2017. Η πληρωμή των 

σχετικών τιμολογίων θα πραγματοποιείται, τμηματικά, κατόπιν έκδοσης σχετικού 

Πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας βάσει της αριθ. πρωτ. 483/14.01.2016 

Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑ: Ω8ΡΥ465ΦΘΕ-Κ1Λ).  

Τα απαιτούμενο παραστατικό (τιμολόγιο) θα είναι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (επί 

πιστώσει) και η πληρωμή της αξίας του στον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται δια της αρμοδίας 

Δ.Ο.Υ. μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υ.Δ.Ε./τέως Υ.Δ.Τ.&Π.Τ.Π., 

εφόσον υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Υπηρεσία. Η δαπάνη θα βαρύνει 

τις πιστώσεις του Ε.Φ. 07-440 Υπηρεσία Ασύλου και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0873 του 

οικονομικού έτους 2016. Τον Ανάδοχο θα τον βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα 

της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.asylo.gov.gr.  

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 
       κ.α.α.          

     
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΓΑΛΗΣ 
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
Εσωτερική διαμονή: 
1. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και 

διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

2. Γραφείο Πρωτοκόλλου της  Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και διοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 

3. Γραφείο Διευθύντριας Υπηρεσίας Ασύλου. 

4. Τμήμα Οικονομικού της Υπηρεσίας Ασύλου. 

5. Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμών  

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαγωνισμών  

http://www.asylo.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 
Μέρος Γ’ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» της αριθ. πρωτ. 

2335/19-02-2016 Διακήρυξης και της αριθ. πρωτ. 6223/22-04-2016 επαναληπτικής 

Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού με θέμα «Παροχή υπηρεσιών 

φύλαξης κτιρίων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης». 

Συμπληρωματικά στην οικονομική προσφορά που θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο σημείο Α.3.4. της παρούσης, ο Ανάδοχος πρέπει µε ποινή αποκλεισµού και σύμφωνα με το 
άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς 
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 
4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση 
και στην αγορά εργασίας», να εξειδικεύσει σε χωριστό αρχείο της προσφοράς του, τα εξής: 
 

α) Τον αριθµό των εργαζοµένων. 

β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές 

αυτών των εργαζοµένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 

υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ 

∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.  

Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 

σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.  

Κατόπιν τούτου, η οικονομική προσφορά θα περιέχει συμπληρωμένο, επί ποινή απόρριψης, 

τον ακόλουθο πίνακα:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΗΝΙΑΙΑ * Χ 

ΜΗΝΕΣ) 

1.  
Μικτές αποδοχές 

προσωπικού  
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2.  
Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου     

3.  

Κόστος επιδόματος αδείας 

(περιλαμβανομένων και 

εισφορών ΙΚΑ του 

εργοδότη) 

    

4.  

Κόστος δώρων Πάσχα - 

Χριστουγέννων 

(περιλαμβανομένων και 

εισφορών ΙΚΑ του 

εργοδότη) 

    

5.  

Επιπλέον κόστος Κυριακών-

αργιών (περιλαμβανομένων 

και εισφορών ΙΚΑ του 

εργοδότη) 

    

6.  

Επιπλέον κόστος 

νυχτερινών 

(περιλαμβανομένων και 

εισφορών ΙΚΑ του 

εργοδότη) 

    

7.  

Κόστος αντικαταστατών 

εργαζομένων σε κανονική 

άδεια 

    

  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ * Χ 

ΜΗΝΕΣ) 

Μισθολογικό κόστος   

8.  
Διοικητικό κόστος παροχής 

των υπηρεσιών 

    

9.  Αναλώσιμα     

10.  

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Εφόσον 

δηλωθούν, να αναφερθούν 

επιγραμματικά) 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΕΡΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΕΡΔΟΣ  

(ΜΗΝΙΑΙΟ * Χ 

ΜΗΝΕΣ) 

11.  Εργολαβικό κέρδος   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΗΣΙΟ  ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ * Χ 

ΜΗΝΕΣ) 

12.  Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΥΛΟΥ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΗΣΙΟ  

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΥΛΟΥ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ * Χ 

ΜΗΝΕΣ) 

13.  
ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)   

14.  
ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.)   

 

Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους 
υποψήφιους αναδόχους, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.  
 
 
 
     ΑΘΗΝΑ:    /      / 2016 
                                                                        Ο    Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν  
                                                                      (Υπογραφή- Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

Μέρος Δ’ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ» της αριθ. πρωτ. 2335/19-02-2016 Διακήρυξης 

και της αριθ. πρωτ. 6223/22-04-2016 επαναληπτικής Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Εθνικού 

Ανοικτού Διαγωνισμού με θέμα «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Υπηρεσίας Ασύλου 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». 

 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης και 

περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στάδια – βήματα.  

Ελέγχονται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως προαναφέρονται στην παρ.Α.2.4. της 

παρούσας και στοιχεία για την ορθότητα και πληρότητά τους και με βάση τα προβλεπόμενα στη 

Διακήρυξη και την κείμενη νομοθεσία.  

Η αξιολόγηση – βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς, γίνεται μόνο για τους υποψήφιους, 

που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής, 

εκπληρώνουν τα παρακάτω κριτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται ως 

μη πληρούσα τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις. 

Κριτήρια σύναψης σύμβασης (ΠΔ 60/2007) 

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της συμφερότερης από οικονομική 

άποψη προσφοράς, έχουν ως εξής: 

Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού Φακέλου σε 

σχέση με τα ακόλουθα επιμέρους κριτήρια : 

Α/Α Κριτήριο 
Συντελεστής 

βαρύτητας 

1 

Αναλυτική περιγραφή και αξιοπιστία της μεθοδολογίας και του 

τρόπου οργάνωσης και παροχής των υπηρεσιών που προβλέπει 

η Πρόσκληση 

30 % 

2 
Αναλυτική περιγραφή και αξιοπιστία της διαδικασίας Διοίκησης 

και Διασφάλισης Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών  
20 % 

3 

Αναλυτική περιγραφή και αξιοπιστία του τρόπου κάλυψης των 

Ειδικών απαιτήσεων του έργου (υποχρεώσεις προσωπικού 

ασφάλειας – υποχρεώσεις του αναδόχου) 

15 % 

4 Μέθοδος επόπτευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 15% 
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5 
Αναλυτική περιγραφή και αξιοπιστία ενιαίας πολιτικής 

ασφάλειας 
10 % 

6 
Αναλυτική περιγραφή και αξιοπιστία χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης έργου 
10 %  

 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις 

που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτούμενες προδιαγραφές και όλοι οι απαράβατοι όροι. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι 

απαιτούμενες προδιαγραφές. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της 

κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και 

των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία βάσει των παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 

βαθμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

Αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς – τελικό αποτέλεσμα: 

Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

Πρόσκληση και δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του έργου 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., υπολογίζεται το συνολικό τίμημα της προσφοράς του 

Αναδόχου. 

Προσφορά με μεγαλύτερο κόστος από αυτό του προϋπολογισμού του έργου θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται με φθίνουσα σειρά του Α που 

προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

 
Aj = 0,80x Tj / Tmax +0,20 x Kmin / Kj 

Όπου: 
Tmax η μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών 
Tjτο σταθμισμένο άθροισμα της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς 
Kmin η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 
Kjη τιμή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά του 
Υποψηφίου. 
To Kj θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το συνολικό κόστος (χωρίς Φ.Π.Α.) υπηρεσιών  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες 
με τους όρους της παρούσας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ της αριθ. πρωτ. 2335/19-02-2016 Διακήρυξης 

και της αριθ. πρωτ. 6223/22-04-2016 επαναληπτικής Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Εθνικού 

Ανοικτού Διαγωνισμού με θέμα «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Υπηρεσίας Ασύλου 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 
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ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος 

σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 

να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

                                                           
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 
του πδ 118/2007. 

7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της 
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 
χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες 
ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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