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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Υποβολής προσφορών για την προμήθεια προτζέκτορα και οθόνης για προτζέκτορα 

 

Το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της 

«προμήθειας προτζέκτορα και οθόνης για προτζέκτορα» στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της 

διαδικασίας Ασύλου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», με κριτήριο επιλογής την 

χαμηλότερη τιμή για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 

Η προμήθεια και η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη παρουσιάζονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Προτζέκτορας 

Τεχνολογία DLP 
Απόσταση προβολής ≥1m - ≤12m 
Aspect Ratio 16:9 / 4:3 
Native Resolution 1920 x 1080 
Φωτεινότητα ≥ 3000 Ansi Lumens 
Αντίθεση ≥ 10000:1 
Διάρκεια Ζωής Λάμπας (Μέγιστη) ≥6000 Hours 
Συνδεσιμότητα: HDMI 2 x VGA Composite 
Audio In 3.5mm 
Audio Out 3.5mm 
VGA Out 
S-Video 
LAN (RJ45) 
RS232 
USB 
Εγγύηση ≥ 2 έτη 

1 1.200,00€ 1.200,00€ 

2 Οθόνη για 
προτζέκτορα 

Τύπος οθόνης: χειροκίνητη 
Οθόνη με τρίποδα 
Περιοχή προβολής: 160x160cm 
Gain ≥ 1.0 
Γωνία θέασης ≥ 120ο 
Μαύρο πλαίσιο περιμετρικά της οθόνης 
Μηχανισμός auto lock 
Εγγύηση ≥ 2 έτη 

1 100,00€ 100,00€ 

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. 1.300,00€ 

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με Φ.Π.Α. 24% 1.612,00€ 
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Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας από ημέρα Τετάρτη 

19/10/2016 μέχρι και ημέρα Πέμπτη 27/10/2016 και ώρα 12:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Κεντρική 

Υπηρεσία Ασύλου, στη διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου. 

Ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 27/10/2016 και ώρα 14:00. Αρμόδιος για το άνοιγμα 

των προσφορών ορίζεται ο αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της 

Υπηρεσίας Ασύλου, κος Θεοφάνης Παπαδόπουλος. 

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες: Καραπαναγιώτου Μαρία, τηλ.: 210 6988544, fax: 210 6988586, e-mail: 

m.karapanagiotou@asylo.gov.gr. 

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. 

Κατά το άνοιγμα των προσφορών, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν 

να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στην Απευθείας Ανάθεση καθώς επίσης και για τις τιμές που 

αναγράφονται στις προσφορές τους. 

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του αιτήματος της 

Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Υπηρεσία. 

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 δύο (2) μήνες από την παραλαβή των προσφορών από την 

Υπηρεσία Ασύλου. 

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. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00€) χωρίς 

Φ.Π.Α. ή χιλίων εξακοσίων δώδεκα ευρώ (1.612,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η διαδικασία 

που θα ακολουθηθεί είναι η Απευθείας Ανάθεση. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 

της προμήθειας. 

Στην περίπτωση που κατά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής προσφορών, ΔΕΝ υποβληθεί καμία 

προσφορά, η παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται καθώς η νέα προθεσμία υποβολής προσφορών θα αφορά 

χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η Υπηρεσία με νεότερη πρόσκλησή της. 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: 

1. Τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα 

2. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

3. Συνεταιρισμοί 

4. Κοινοπραξίες 

Το Νομικό Πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή 

των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε., να είναι 

εγγεγραμμένο στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση και να έχει την καταστατική του έδρα, την 

κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος των ανωτέρω χωρών. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες, 

μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα 

ένωση ή Κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η 

εκτέλεση της σύμβασης, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Επίσης οφείλει εντός του φακέλου προσφοράς του να συμπεριλάβει τα εξής πρωτότυπα δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 
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 έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της ανακοίνωσης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

 δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

 δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση, 

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών. 

2. Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά, εφόσον πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία. 

Τόπος παράδοσης της προμήθειας θα είναι η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου στη διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 

101 77, Αθήνα, σε χώρο υποδειχθέντα από την Υπηρεσία. 

Η ημερομηνία παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών από τον Ανάδοχο θα είναι εντός 20 ημερών κατόπιν έκδοσης 

Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης. Για την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο 

Παράδοσης – Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

16617/12.10.2016 (ΑΔΑ: Ω9Κ2465ΦΘΕ-ΦΨΚ) Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, και όπως αυτή 

τροποποιείται κάθε φορά. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις τις ΣΑΕ 2016ΣΕ75520006, βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 11576/28.07.2016 (ΑΔΑ: 

ΩΟΨΕ465ΦΘΕ-ΨΦΚ) Απόφασης Χορήγησης. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asylo.gov.gr. 

 
 
 

 

 

 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
 
 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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