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ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1.
2.

3.
4.

Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως συμπληρώθηκε με τον
Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α΄154) και τροποποιήθηκε με το Ν.2469/97 (ΦΕΚ Α΄ 38)
Του Ν.3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7) «΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη− μέλη για την επιστροφή των παρανόμως
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις.».
Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄20 ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει.
Την υπ΄ αριθμ. Υ5 /27.1.15 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 204) «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
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5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

Του Π.Δ. 65/2015 (ΦΕΚ Α΄ 106) «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Την υπ. αρθμ. Υ22/30.08.2015 Απόφαση της Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β’ 1866) περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στους Υπουργούς Επικρατείας και Αναπληρωτές Υπουργούς.
Τα άρθρα 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
Της ΕΜ/1-Β/89/3.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2420 Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον
Γενικό Διευθυντή Συντονισμού, του Προϊσταμένους Διευθύνσεων, τον Διευθυντή του Κέντρου
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας καθώς και τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και της
Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».
Την αριθ. 3782/28-04-2015 (ΦΕΚ Β’ 823) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Διευθύντρια της Υπηρεσίας
Ασύλου.
Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις».
Του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9,
παρ.4β).
Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Α΄ 1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1317) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο
Έγγραφο».
Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ Β΄ 401) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και
τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση
ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των
φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ».
Του Ν. 2190/1920 και του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012,
(ΦΕΚ Α΄ 86) ‘Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες
Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις’.
Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Του Ν.2198/94(ΦΕΚ Α΄ 43) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις, όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 24.
Του Π.Δ. 150/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 99/93/Ε.Κ.
Σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για της ηλεκτρονικές υπογραφές».
Του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και της διατάξεις».
Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29.06.2000 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών της εμπορικές συναλλαγές».
Του Ν. 3469/2006, άρθρο 5 (ΦΕΚ Α΄131 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις».
Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», εφαρμοζόμενου
αναλογικά, για της περιπτώσεις που ρητά ρυθμίζονται με το παρόν.
Του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του
κοινού λεξιλογίου για της δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως ισχύει
Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου
1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)», ο οποίος καταργεί τον Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α΄ 178) και τον Ν.
2854/2000 (ΦΕΚ 243/Α/2000), με εξαίρεση του άρθρο 6 και ισχύει.
Του N. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εταιριών και της διατάξεις» όπως ισχύει
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26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

Του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
Του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής
οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα
Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
Του άρθρου 9, περ. 3, του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄ 212) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»
Του Π.Δ. 113/2010 ( ΦΕΚ Α΄ 194 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως
ισχύει
Της αριθμ. πρωτ. 2/3344/0026/11.01.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΤΗ-ΩΤ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
με θέμα : «Καθορισμός ορίων και προϋποθέσεων σύναψης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
του άρθρου 83 παρ. 1 εδαφ. Έκτο του Ν. 2362/1995».
Των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
Της με αριθμ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Την με Α.Π. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3414/2005».
Την αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291Β/11.08.2010) Υπουργικής Απόφασης «Αύξηση των χρηματικών
ποσών του Άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
Το με αριθ. πρωτ. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30-05-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων περί «τελών χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για τις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011».
To 85762/03-12-2014 (αριθ. διεκπεραίωσης 55898) έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με το οποίο
καταργούνται οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ για δαπάνες που αφορούν προμήθειες, εργολαβίες,
εργασίες, πάγια αντιμίσθια κτλ.
Την αριθμ. 106/07.01.2015 Απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑ: 633ΞΙ-0Κ0) με
την οποία εγκρίθηκε Α) η σύσταση - συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, Β) η σύσταση -συγκρότηση Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του
Ν. 2522/1997.
Την αριθ. πρωτ. 930/4-2-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης περί ανανέωσης της θητείας της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου για τρία έτη.
Το από 21/10/2015 αίτημα του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης προς το Τμήμα Οικονομικού της
Υπηρεσίας Ασύλου για την προμήθεια συσκευών ελέγχου γνησιότητας ταξιδιωτικών εγγράφων για
τον εξοπλισμό των ΠΓΑ Αττικής και Θεσσαλονίκης ποσού 73,800.00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
με αριθμό ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων: 15REQ003220734
2015-10-27.
Την με αριθμ. πρωτ. 12899/9.11.2015 (ΑΔΑ: 7ΠΡΞ465ΦΘΕ-Ξ9Κ, ΑΔΑΜ: 15REQ003354761, 2015-1123) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης ποσού 73,800.00€ για το έτος
2015 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1725 του ειδικού φορέα 43-630 Υπηρεσία Ασύλου του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Την ανάγκη για τον εξοπλισμό των ΠΓΑ Aττικής και Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιείται
έλεγχος γνησιότητας ταξιδιωτικών εγγράφων
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την
προμήθεια συσκευών ελέγχου γνησιότητας ταξιδιωτικών εγγράφων για τον εξοπλισμό των ΠΓΑ Αττικής
και Θεσσαλονίκης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε ΕΥΡΩ, συνολικού προϋπολογισμού
εβδομήντα τριών χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (73,800.00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος της
πίστωσης του ΚΑΕ 1725 του ειδικού φορέα 43-630 Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.asylo.gov.gr) και στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr).
2.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Π. Κανελλοπούλου 2, 101 77 – ΑΘΗΝΑ

15/12/2015

Τρίτη

10.00π.μ.

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
α. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως μέχρι την 14/12/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσης και του ΠΔ 118/07. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί
αποδείξει τις προσφορές τους με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην
Yπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στην εξής διεύθυνση:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Π. Κανελλοπούλου 2,
101 77 – ΑΘΗΝΑ , 3ος όροφος, Πρωτόκολλο
β. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης που ορίζεται στο Μέρος Α’
του Παραρτήματος Β’ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ), καθώς και στο Παράρτημα Β’ 1.1.4 δεν θα
γίνουν δεκτές και επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
γ. Η αποσφράγιση των προσφορών περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, από την Υπηρεσία Ασύλου.
δ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες (ημερολογιακές), προσμετρούμενες
από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
i.
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
ii.
Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά
iii.
Συνεταιρισμοί
iv.
Κοινοπραξίες
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.
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. και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος
των ανωτέρω χωρών.
5. Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται:
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α) οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, για συμμετοχή στην
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
β) οι προσφέροντες, που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
γ) οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή, βάσει
απόφασης τελεσίδικης ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με
οποιονδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
δ) οι προσφέροντες που έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ.
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
ε) οι προσφέροντες που έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
στ) οι προσφέροντες που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις στο εξωτερικό.
ζ) οι προσφέροντες που δεν είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
η) οι προσφέροντες που δεν είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Χρονοδιάγραμμα έργου
Η παράδοση των συσκευών θα γίνει εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
στην έδρα της Υπηρεσίας Ασύλου, Π. Κανελλοπούλου 2, Αθήνα.
7. Αντικείμενο του έργου
Αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης είναι η προμήθεια συσκευών ελέγχου γνησιότητας ταξιδιωτικών
εγγράφων για τις ανάγκες σε εξοπλισμό των ΠΓΑ Αττικής και Θεσσαλονίκης όπως αναλυτικά
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1 Συσκευές Ελέγχου

Πλαστότητας
Ταξιδιωτικών

Εγγράφων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συσκευές Ελέγχου
Πλαστότητας Ταξιδιωτικών
Εγγράφων, ώστε να
επιτυγχάνεται ο έλεγχος της
γνησιότητας ταξιδιωτικών
εγγράφων και εγγράφων
αποδεικτικών ταυτότητας,
προκειμένου να διαπιστωθεί
εάν είναι αυθεντικά, εξ
υπαρχής πλαστά ή έχουν
αλλοιωθεί (νοθευθεί)
ορισμένα από τα
χαρακτηριστικά τους.

ΤΕΜ.

3

ΤΙΜΗ μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

60.000,00€

Η προσφορά πρέπει να
καλύπτει κάθε απαίτηση της
διακήρυξης που θα
δημοσιευτεί, γεγονός το
οποίο θα αποδεικνύεται με
παραπομπές σε τεχνικά
φυλλάδια και άλλο υλικό
τεκμηρίωσης.
Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

60.000,00€

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με 23%Φ.Π.Α.

73,800.00€
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8. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (73,800.00€),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
9. Επιπλέον τονίζεται ότι:

Προσφορές που παρουσιάζουν απόκλιση από τους όρους της Προκήρυξης απορρίπτονται.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές κι απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιμές των ειδών παραμένουν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι τιμές των προσφερόμενων
ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα,
απορρίπτεται προσφορά που:
i.Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή αιρέσεις
ii.αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά
iii.αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολο της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου
iv.δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια και
παραρτήματα της παρούσας
v.δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
10. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης και τα
επισυναπτόμενα σε αυτή, παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’

11. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του
έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με τις περιπτώσεις α, β, γ και δ της παρ.2 του άρθρου άρθρο 15
του ΠΔ 118/2007. Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει
ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (παρ.1 του ΠΔ 118/2007).
Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού ή έχει ασκήσει και έχει απορριφθεί , θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους όρους της διακήρυξης.
12. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με
Α) Τους όρους της Προκήρυξης, παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικού της Υπηρεσίας Ασύλου του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τηλ: 210-6988521, Fax: 210-6988586.
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Β) Τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις, παρέχονται απευθείας από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου στα τηλ.210-6988574, 210-6988521,
6985050080.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΘΗΝΑ 26-11-2015

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Σοφία Πολιτικού / Sofia Politikou
e-mail: s.politikou@asylo.gov.gr
Tel: 2106988570 Fax: 2106988586
2015.11.26 14:46:45 EET
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ (ΜΕ ΑΓΟΡΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 Συσκευές Ελέγχου

Συσκευές Ελέγχου
Πλαστότητας Ταξιδιωτικών Πλαστότητας Ταξιδιωτικών
Εγγράφων, ώστε να
επιτυγχάνεται ο έλεγχος της
γνησιότητας ταξιδιωτικών
εγγράφων και εγγράφων
αποδεικτικών ταυτότητας,
προκειμένου να διαπιστωθεί
εάν είναι αυθεντικά, εξ
υπαρχής πλαστά ή έχουν
αλλοιωθεί (νοθευθεί)
ορισμένα από τα
χαρακτηριστικά τους.

ΤΕΜ.

3

ΤΙΜΗ μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

60.000,00€

Η προσφορά πρέπει να
καλύπτει κάθε απαίτηση της
διακήρυξης που θα
δημοσιευτεί, γεγονός το
οποίο θα αποδεικνύεται με
παραπομπές σε τεχνικά
φυλλάδια και άλλο υλικό
τεκμηρίωσης.
Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

60.000,00€

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με 23%Φ.Π.Α.

73,800.00€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ







1.
Οι προσφορές πρέπει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 &12 του Π.Δ. 118/2007:
1.1.1. Nα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται
στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
1.1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες ,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
1.1.3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
1.1.4. Nα υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14/12/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην έδρα της
Υπηρεσίας Ασύλου, Π. Κανελλοπούλου 2, Αθήνα 101 77 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας (3ος
όροφος) με τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Προσφορές που
υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
1.1.5. Nα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο
προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα
γράφεται ή λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση
διαφοράς μεταξύ τους. Η τεχνική και η οικονομική προσφορά πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική
μορφή έκαστη σε ξεχωριστό οπτικό δίσκο (2 αντίτυπα σε οπτικό δίσκο CD).
1.1.6. Οι σελίδες θα πρέπει να είναι αριθμημένες.
1.1.7. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις:
τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Π. Κανελλοπούλου 2, Αθήνα 101 77
ο αριθ. πρωτ. της διακήρυξης
1.1.8. Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνει την χώρα καταγωγής του
τελικού προϊόντος που προσφέρει και, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, την επιχειρηματική
μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της
(πλήρης Δ/νση).
1.2. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου:
I. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται
στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας Προκήρυξης.
II. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά με την ένδειξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα και υπογράφεται στο τέλος της
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και το αντίστοιχο αντίγραφο της Τεχνικής
Προσφοράς, με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε κάθε σελίδα του. Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει
να περιλαμβάνει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται στο Παράρτημα Ε΄ της
παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά
υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Μαζί με το αντίγραφο της Τεχνικής
Προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η Τεχνική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή σε δύο αντίτυπα (2cd),
σε πλήρως επεξεργάσιμη μορφή (Word).
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Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Επισήμανση:
III. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά με την
ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα και υπογράφεται στο
τέλος της από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και το αντίστοιχο αντίγραφο της
Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε κάθε σελίδα του. Η πρωτότυπη Οικονομική
Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Μαζί με το αντίγραφο της
Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η Οικονομική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή σε δύο
αντίτυπα (2cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον.
Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος ΣΤ.
Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της
οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών
φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο . Για ευχερέστερη
αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται
το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα
συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-35 κ.ο.κ.).
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη ‘’πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα’’. Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου .
Αναφορικά με την υποβολή των προσφορών επισημαίνεται ότι:
1.
Στον διαγωνισµό θα γίνονται δεκτές προσφορές σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής
προσφοράς του Παραρτήματος ΣΤ’ της παρούσας Προκήρυξης.
2.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης,
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες .
3.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την
ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του
συλλογικού οργάνου.
4.
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο
5.
Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μεταβληθεί α) ο
χρόνος παράδοσης – παραλαβής των υπό προμήθεια υλικών ή β) ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών
που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την
σύμβαση ανάλογα με την δυνατότητα παράδοσής τους από τον Ανάδοχο. Η παράταση της σύμβασης
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης της
Υπηρεσίας από τον Ανάδοχο και εντός δέκα (10) ημερών προ της ημερομηνίας λήξεως ισχύος της
σύμβασης.
6.
Η ένωση παρόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους παρόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος
της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
ΜΕΡΟΣ Β’ :ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου
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Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η εν λόγω Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται και
σφραγίζονται τόσο οι φάκελοι όσο και τα πρωτότυπα έγγραφα ανά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής
Διενέργειας.
γ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών
και των τεχνικών προσφορών. Οι πρωτότυποι φάκελοι και τα πρωτότυπα έγγραφα θα μονογραφούν κατά
φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό ή πρακτικά,
το/τα οποίο/α παραδίδει στο Τμήμα Οικονομικών, εις τριπλούν.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, σύμφωνα με το
άρθρο 5α Β.1α του π.δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά συμμετοχής,
όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας προκήρυξης.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο
αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
ΜΕΡΟΣ Γ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ΄αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6
παρ. 2 & 3 και τα άρθρα 8 και 8α (όπως αυτά ζητούνται από την παρούσα) του Π.Δ. 118/2007 κάτωθι
δικαιολογητικά :
1. Οι ΄Ελληνες πολίτες:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
(1) Κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, ήτοι:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.2998, σελ. 1).
Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166
της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας , η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το
Ν.2331/1995 (Α΄-173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α΄-305).
(2) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(3) Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις .
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β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους .
Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να
είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το
πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σ΄αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί κύριας και
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές για
το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό (εφόσον υπάρχει μεταβολή από όσα δηλώθηκαν στη υπεύθυνη
δήλωση που κατατέθηκε ως δικαιολογητικό συμμετοχής).
2.

Οι αλλοδαποί :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 1 Μέρους Γ’
παρόντος Παραρτήματος .(Παράρτημα Β’).
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό της, κατά περίπτωση, αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης .
στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί κύριας και
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές για
το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό (εφόσον υπάρχει μεταβολή από όσα δηλώθηκαν στη υπεύθυνη
δήλωση που κατατέθηκε ως δικαιολογητικό συμμετοχής).
3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το
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νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους
του.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990
(Α΄-101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α, 1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.
4.

Οι συνεταιρισμοί :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 1, Μέρους Γ’ παρόντος Παραρτήματος.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 1, εφόσον πρόκειται για
ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 2, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης β της παραγράφου 3 παρόντος κεφαλαίου
(Β).
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή
σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά
στοιχεία, τα οποία μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας ή σύμπραξης, είτε
στο όνομα ενός τούτων.
5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
i. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με
την οποία θα καθορισθούν τυχόν λοιπές λεπτομέρειες, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10
ημερών, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
ii. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί για να υπογράψει τη
σύμβαση, τότε κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07(ΦΕΚ
266/Α/96 «Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου»).
iii. Ως προς τα δικαιολογητικά και έγγραφα της προσφοράς, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και
τους φορείς της παρ.2α του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄-45), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄-74) ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της παραγράφου 2α του άρθρου 11
του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄-45), όπως ισχύει. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
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iv.

v.

επικυρωθεί από δικηγόρο. Τυχόν έγγραφα για τα οποία προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου η
υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή, θα υποβάλλονται από τον υποψήφιο ανάδοχο σε πρωτότυπη
μορφή.
Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει
απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Προκειμένου
περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των
διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄- 188).
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης συνιστά
λόγο αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Η εγγύηση έχει τον τύπο της εγγυητικής επιστολής που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και εκδίδεται από
πιστωτικό ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Το αντίστοιχο έγγραφο της εγγύησης, αν δεν είναι
διατυπωμένο στην Ελληνική, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
Η εγγυητική επιστολή θα συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο και το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Ζ΄. Οι εγγυητικές επιστολές δύναται να έχουν διαφορετική του σχετικού
υποδείγματος διατύπωση, όταν δεν παρεκκλίνουν κατ’ ουσίαν από τα οριζόμενα στο εν λόγω υπόδειγμα.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/τ. Α’) ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η
κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να
είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ και τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 5 του
Π. Δ/τος 118/2007 (Κ.Π.Δ.) και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014.
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.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 25
του π.δ. 118/2007 και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014.

ΤΙΜΕΣ
Τιμές Προσφορών –Νόμισμα
Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόμενη ποσότητα θα εκφράζονται σε
Ευρώ (€). Η αναγραφή σε ΕΥΡΩ μπορεί να γίνεται με δύο ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου)
εφόσον χρησιμοποιούνται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) και προς
τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από τον Φ.Π.Α.
Αναφορικά με τις τιμές , επισημαίνονται τα εξής:
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ
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αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προβεί σε
έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενη
προμήθεια είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση.
Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
α) Συνολικό κόστος κάθε συσκευής (τιμή ανά τεμάχιο), όπως εμφαίνονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της
παρούσης προκήρυξης, χωρίς ΦΠΑ,
β) Προσφερόμενη Συνολική Τιμή συσκευών χωρίς ΦΠΑ.
γ) Ποσό του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσοστό 23%).
δ) Προσφερόμενη συνολική τιμή συσκευών σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους (ανά τύπο) χωρίς
ΦΠΑ.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το
αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, θα ζητεί γραπτώς τις
διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινήσεις αυτές
μπορούν να αφορούν ιδίως :
α. Τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων.
β. Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων για την εκτέλεση της προμήθειας – παροχής υπηρεσίας .
γ. Την πρωτοτυπία της προμήθειας, που προτείνει ο προσφέρων .
δ. Την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που
ισχύουν .
ε. Την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο
προϊόν, ούτως ώστε να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές του κόστος. Προσφερόμενη ποσότητα που
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η τιμή
χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας
μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Προσφορά που δε δίδει
τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συμπληρωθεί η
οικονομική προσφορά, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή να υποβάλλουν νέους
πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Απαγορεύεται ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να
μεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η σύμβαση .

15

ΑΔΑ: Ω1ΙΑ465ΦΘΕ-Ε4Ξ
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να
παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των
προβλεπομένων κυρώσεων, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου (άρθρα 26 και 32 του π.δ. 118/2007).
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή
εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.
Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών .
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική τοποθέτηση των σκιάστρων - στεγάστρων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Λόγω του τμηματικού χαρακτήρα της προμήθειας, η παραλαβή της προμήθειας του/της αναδόχου
δύναται να γίνει τμηματικά κατόπιν εκδόσεως σχετικού παραστατικού.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο
35 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης (για την προμήθεια σκιάστρων) και του
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (για την κατασκευή στεγάστρων) δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης των
εργασιών αντίστοιχα.
Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή θα γίνει από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού
Ελέγχου τέως Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά την οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του και εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών της Υπηρεσίας Ασύλου τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1725 του εκτελούμενου προϋπολογισμού
του ΕΦ 43-630 της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται:

με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για την προμήθεια αγαθών και παρακράτηση 8% για
παροχή υπηρεσιών (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94).

με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων
οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.

με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15-92011(Α΄204).
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και στις προθεσμίες
που προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α /150) και συνάδουν με τη
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. Ενστάσεις ή προσφυγές για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν γίνονται
δεκτές.
Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης Ενστάσεων, που έχει οριστεί με τις υπ’αρ. 106/07.01.2015 και 744/30-01-2015 Αποφάσεις
της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου και εν συνεχεία πρωτοκολλούνται.
Επί των ενστάσεων και προσφυγών γνωμοδοτεί η ως άνω Επιτροπή και αποφασίζει η Αναθέτουσα
Αρχή.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
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Στους πρόχειρους διαγωνισμούς, όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην προκήρυξη, το άρθρο 8α του ιδίου Δ/τος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον πάροχο προμηθειών /
υπηρεσιών που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή .
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από
αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω
των 15 ετών.












ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, μεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στο άρθρο 25 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους
υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμιά δέσμευση για την Υπηρεσία. Η σύμβαση θα
καταρτισθεί με βάση τους όρους της Προκήρυξης, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των ζητούμενων προϊόντων και τουλάχιστον τα εξής :
Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
Τα συμβαλλόμενα μέρη
Την περιγραφή των προϊόντων / υπηρεσιών.
Την τιμή
Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης (εκτέλεσης) των ζητούμενων προϊόντων (υπηρεσιών)
Τις τεχνικές προδιαγραφές
Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
Τις προβλεπόμενες ρήτρες
Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές.
Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από την σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά, η παρούσα
διακήρυξη, η τεχνική προσφορά και η οικονομική του προσφορά του αναδόχου, εφαρμοζόμενων επίσης
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Η Υπηρεσία Ασύλου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης,
χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα
ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα,
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή άλλη επιβάρυνση για το Δημόσιο:
i.Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
ii.Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης.
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iii.Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ
150/Α/2007).

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα προκήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά συμβατικά
τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
Κάθε διαφορά / διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση της
σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων (Αθηνών).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

1. Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνο οι
προσφορές που έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
προκήρυξης.
1.
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη συνολική
τιμή προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για
παράδοση αυτών, χωρίς Φ.Π.Α.
2.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερόμενων
χωρίς ΦΠΑ.

συσκευών,

3.
Προσφορά με μεγαλύτερο κόστος από αυτό του προϋπολογισμού της διακήρυξης θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
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 Διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του π.δ. 118/2007 και τις οικείες
διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 82/1996, όπως ισχύουν, όπως αναλυτικά περιγράφονται
κατωτέρω:
A.

Α1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και δηλώνεται ότι, μέχρι
και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ήτοι :
i.
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.2998, σελ.1).
ii.
Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ.2).
iii.
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
iv.
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166
της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας , η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το
Ν.2331/1995 (Α΄-173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α΄-305).
v.
Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
vi.
Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο
Α του παρόντος δηλώνει/ουν:
Α2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕκ 75/τ. Α’) όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται
ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:
α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α¨-101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση.
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία .
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δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και
επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους .
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το
αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα
ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο
Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή δε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της
χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού .
στ. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για ψευδή δήλωση αναφορικά με τα στοιχεία που απαιτούνται
κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 .
ζ. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
η. Δεν αποκλείονται από διαγωνισμούς δυνάμει αμετάκλητης απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης κατά
τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ. 118/2007.
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
ι. Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
ια. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και ότι
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
ιβ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των
παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος .
Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, βάσει του άρθρου
3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Β’) θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
B. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007, εφόσον οι προσφέροντες
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους.
Γ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, όπως το Φ.Ε.Κ.
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του
(για Ο.Ε. και Ε.Ε. ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους και να
εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού
προσώπου .
Δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις
αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και επαγγελματικών προϋποθέσεων και τα όρια τους όπως
αυτά καθορίζονται στο μέρος Γ’ ‘’ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ’’ παρόντος Παραρτήματος, καθώς και
ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του Π.Δ.
118/2007 και της παρούσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.
Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας Προμηθευτών, πρέπει να κατατεθούν για κάθε μέλος της
Ένωσης οι υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων Α, Β και Δ καθώς και τα δικαιολογητικά των ανωτέρω
περιπτώσεων. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο
με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
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Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με το ίδιο τίμημα και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω
Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι:
 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
 Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από
τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1. Αριθμός συσκευών.
2. Όλες οι προαναφερόμενες συσκευές θα πρέπει σε επίπεδο
εξαρτήματος να είναι ακριβώς όμοιας σύνθεσης
(κατασκευαστής και μοντέλο).
3. Η συσκευή πρέπει να έχει εργονομικό σχεδιασμό, ώστε να
είναι απλή, φιλική στο χρήστη και αποτελεσματική,
παρέχοντας άμεσα και μη αμφισβητήσιμα αποτελέσματα.
4. Η συσκευή να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους. Να
συνοδεύεται απαραίτητα από Η/Υ, οθόνη, λογισμικό και
όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα προκειμένου να
καθίσταται πλήρως λειτουργική.
5. Η συσκευές και ο συνοδευτικός εξοπλισμός τους πρέπει να
είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους
τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της
προσφοράς, να είναι αχρησιμοποίητες και να μην υπάρχει
ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής τους, το
οποίο θα πρέπει να προκύπτει από έγγραφο του
κατασκευαστικού οίκου
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ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

6. Σύστημα παραγωγής ειδώλων και φωτισμού
Η συσκευή να διαθέτει:


Έγχρωμη ψηφιακή IR κάμερα, με δυνατότητα οπτικής
μεγέθυνσης τουλάχιστον x20 φορές, η οποία θα
εμφανίζεται κατά τη χρήση του λογισμικού.



Δυνατότητα εμφάνισης επί της οθόνης, κάθε φορά, των
παραμέτρων λειτουργίας.



Εκπεμπόμενο υπέρυθρο (ΙR) και ορατό φωτισμό με λυχνίες
κατάλληλης ισχύος.



Διερχόμενο (transmitted) ορατό φωτισμό.



Πλάγιο, αμφίπλευρο, φωτισμό με μία λυχνία κατάλληλης
ισχύος σε κάθε πλευρά, ανεξάρτητα επιλεγόμενη.



Διερχόμενο (transmitted) ορατό φωτισμό υψηλής έντασης
(spot).



Προσπίπτοντα και διερχόμενο (transmitted) υπεριώδη
φωτισμό (UV) μεγάλου μήκους κύματος στα 365 nm, με
τουλάχιστον δύο (2) λυχνίες κατάλληλης έντασης.



Φωτισμός
διερεύνησης
αντανακλαστικών
ασφαλείας (co-axial ή retro light ή αντίστοιχο).



Ειδική μονάδα φωτισμού για εξέταση μελανιών Anti-Stocks.



Προσπίπτοντα υπεριώδη φωτισμό (UV) μικρού μήκους
κύματος (254 nm), με σύστημα ασφαλείας, προκειμένου να
αποκλείεται η έκθεση του χρήστη στο φως.



Προσπίπτοντα υπεριώδη φωτισμό (UV) μεσαίου μήκους
κύματος (313 nm), με σύστημα ασφαλείας, προκειμένου να
αποκλείεται η έκθεση του χρήστη στο φως.



Συστοιχία πολλαπλών λυχνιών τύπου LED για διαδοχική
απεικόνιση των οπτικά μεταβαλλόμενων εικόνων (OVDsOptical Variable Devices) και τυχόν συναφών κατηγοριών
και υποκατηγοριών.

ΝΑΙ

μέτρων

7. Σύστημα φίλτρων κάμερας και φωτισμού
Η συσκευή να διαθέτει:



Τουλάχιστον δώδεκα (12) φίλτρα κάμερας.
Ισχυρό φωτισμό (spot) με εννέα (9) τουλάχιστον
φίλτρα δέσμης.
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8. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Η συσκευή να συνοδεύεται από Η/Υ και οθόνη με τις
παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:


Μητρική πλακέτα που να υποστηρίζει PCI express
V.3.



Επεξεργαστής: τουλάχιστον τεσσάρων (4) πυρήνων



Προεγκατεστημένο
και
ενεργοποιημένο
λειτουργικό σύστημα (OS) σε Ελληνικό γραφικό
περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης
του και το επίσημο CD εγκατάστασης.



Nα
προσφερθεί
εγκατεστημένο
λογισμικό
αυτοματισμού γραφείου, πλήρως εξελληνισμένο
ενεργοποιημένο, τελευταίας ελεγμένης έκδοσης, που να
παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας.





Μνήμη RAM: Κατ’ ελάχιστο 8Gb.

NAI

Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: Κατ’ ελάχιστο
500Gb, με ταχύτητα περιστροφής στα 7200rpm.
Οδηγό DVD-RW.



Κάρτα γραφικών τοποθετημένη σε δίαυλο PCI
express, με επιταχυντή γραφικών (GPU) ταχύτητας ≥
800MHz και μνήμη ≥ 1 Gb και επιπρόσθετα διασύνδεση
με DSUB, DVI & HDMI.



Οθόνη: έγχρωμη, επίπεδη, τουλάχιστον 22 ιντσών,
ελάχιστης ανάλυσης 1920x1080.



Θύρες USB: Κατ’ ελάχιστο 5, ταχύτητας 2.0
τουλάχιστον.



Ποντίκι και πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο smart
card reader που να υποστηρίζει Smart Card 16KB, 32KB
και 64ΚΒ, συμβατό με κάρτες ISO 7816 1/2/3/4.

9. Κάμερα και λειτουργίες
Αυτόματος ή χειροκίνητος έλεγχος της κάμερας (εστίαση zoom-, φωτεινότητα).
Χειρισμός φωτεινών πηγών και φίλτρων χρησιμοποιώντας
εικονίδια (icons) επί της οθόνης.
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10. Αποθήκευση - ανάκτηση
Τα παραγόμενα είδωλα να αποθηκεύονται ως BITMAP,
JPEG, JPEG2000, TIF.
Δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκτησης παραμέτρων
δημιουργίας ενός ειδώλου. Το σύστημα θα πρέπει να
επανέρχεται στις αρχικές του ρυθμίσεις αυτόματα, όταν
του ζητηθεί από τον χειριστή.

ΝΑΙ

11. Αυτόματη εξέταση ειδώλου
Δυνατότητα προγραμματισμού συγκεκριμένων βημάτων
αυτόματης εξέτασης/ανάλυσης με παραγωγή αντίστοιχων
ειδώλων, τα οποία να μπορούν να αποθηκεύονται.

ΝΑΙ

12. Επεξεργασία ειδώλου
Δυνατότητα μετρήσεων του υπό εξέταση εγγράφου και
τμημάτων αυτού.

ΝΑΙ

13. Ενίσχυση/βελτίωση ειδώλου
Ύπαρξη λειτουργιών βελτίωσης εικόνας, που να
περιλαμβάνει ρυθμίσεις αντίθεσης χρωμάτων, αλλαγής
ποσοστών χρωμάτων (HSL), αριθμητικής αντιστοιχίας
χρωμάτων με κριτήριο την έντασή τους στο κόκκινο,
πράσινο και μπλε (RGB), φίλτρων, διόρθωσης της έντασης
του φωτός (Gamma correction) και δημιουργίας
ευδιάκριτου περιγράμματος (sharpen).

ΝΑΙ

14. Σύγκριση ειδώλου
Ύπαρξη δυνατότητας σύγκρισης ζωντανού με
αποθηκευμένο είδωλο: δίπλα-δίπλα, του ενός επί του
άλλου, αφαίρεσης, στροβοσκοπικής παρατήρησης αυτών,
περιστροφής κατά 90 και/ή 180 μοιρών, αναστροφής
(inversion) και αντιστροφής (mirror) ειδώλων.

ΝΑΙ

15. Οπτικός αναγνώστης (OCR)
Δυνατότητα ανάγνωσης και πιστοποίησης Ζώνης
Μηχανικής Ανάγνωσης σε διαβατήρια, λοιπά ταξιδιωτικά
έγγραφα, προξενικές θεωρήσεις, άδειες διαμονής και
έγγραφα αποδεικτικά ταυτότητας όλων των επίσημων
τύπων – μεγεθών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής
Αεροπλοΐας - ICAO (τύποι ΙD1, ID2 και ID3).
16. Συνδεσιμότητα
Η συσκευή να συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω USB
ταχύτητας τουλάχιστον 2.0 και να προσφέρεται το ανάλογο
καλώδιο
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17. Ο κατασκευαστής της συσκευής να έχει υλοποιήσει
τουλάχιστον
μία
εγκατάσταση
επιχειρησιακής
λειτουργίας, συσκευής ελέγχου πλαστότητας ταξιδιωτικών
εγγράφων, σε κράτος της Ε.Ε. ή στις Η.Π.Α. Να
αναφερθούν συγκεκριμένα στοιχεία (references) για
επικοινωνία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ

Β1. ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1.
Χρονικό διάστημα σε έτη από την ημερομηνία
οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού (πίνακας Α), για το
οποίο ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση
εγγύησης καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης όλων
των προσφερομένων ειδών και επισκευής κάθε βλάβης
όλων των ειδών της Σύμβασης. Θα θεωρηθεί ως
υπερκάλυψη και θα αξιολογηθεί κατά την βαθμολόγηση η
παροχή εγγύησης επί πλέον αυτής που ζητείται και η οποία
θα πρέπει να προσδιορισθεί με σαφήνεια.
2.
Η εγγύηση θα περιλαμβάνει το σύνολο του
εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού.
3.
Κατά το διάστημα της εγγύησης οι εργασίες
συντήρησης – αποκατάστασης και τα ανταλλακτικά θα
βαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή.
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≥3

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Β1. ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
4. Στο χρονικό διάστημα της εγγύησης όσον αφορά τον
εξοπλισμό (hardware), ο Ανάδοχος υποχρεούται, να
αντικαθιστά τα φθαρμένα εξαρτήματα ή μέρη, λόγω κακής
κατασκευής, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της
σχετικής ειδοποιήσεως από το Γραφείο Πληροφορικής της
Υπηρεσίας Ασύλου. Μετά την τρίτη (3η) επισκευή της ιδίας
συσκευής, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη εντός ενός (1)
έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, η
συσκευή που εμφάνισε την βλάβη θα επιστρέφεται στον
προμηθευτή με την υποχρέωση της αντικαταστάσεώς της
με άλλη καινούργια. Ως βλάβες για τις οποίες ισχύει η
παραπάνω δέσμευση, δεν νοούνται εκείνες που
οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής από τον
χρήστη. Σε περίπτωση αδυναμίας ή μη συμμόρφωσης του
προμηθευτή να την αντικαταστήσει, τότε η συμβατική αξία
της συσκευής και των παρελκόμενων της θα εκπίπτει από
το ποσό της εγγυητικής επιστολής. Αν διαπιστωθεί η ίδια
βλάβη υποτροπιάζουσα σε αναλογία 1/3 των συσκευών
ελέγχου πλαστότητας ταξιδιωτικών εγγράφων εντός ενός
(1) έτους από την έναρξη της εγγύησης, ολόκληρη η
συμβατική ποσότητα των συσκευών αυτών επιστρέφεται
στον Προμηθευτή, με την υποχρέωσή του να καταβάλλει
στην Υπηρεσία Ασύλου την ολική συμβατική αξία των
συσκευών και των τυχόν παρελκομένων τους. Για την μέχρι
τότε πιθανή χρήση του υλικού που επιστρέφεται σύμφωνα
με την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον
προμηθευτή κανένα απολύτως τίμημα.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Β2. ΕΠΙΠΕΛΟΝ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Χρονικό διάστημα σε έτη, για το οποίο ο προμηθευτής
αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης όλων των
προσφερόμενων ειδών και της εφαρμογής. Το χρονικό
≥5
διάστημα
της
προσφερόμενης
συντήρησης
συμπεριλαμβάνει και αυτό της προσφερόμενης εγγύησης.
Να αναφερθεί ο αριθμός σε έτη.
2. Ο προμηθευτής στα πλαίσια των συμβατικών
υποχρεώσεων έχει την ευθύνη για:
2.1 Την σχετική ενημέρωση του αγοραστή και παράδοση
των νέων εκδόσεων (Versions) του λογισμικού.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής version ή
ΝΑΙ
release του S/W θα πρέπει να μη δημιουργούνται
διενέξεις – δυσλειτουργίες (conflicts) στο σύνολο του
υπάρχοντος εξοπλισμού και λογισμικού.
2.2 Την ενημέρωση του έντυπου υλικού (MANUALS) που
συνοδεύει το S/W, καθώς και όλου του υλικού
ΝΑΙ
τεκμηρίωσης συστημάτων, στην ελληνική γλώσσα.
2.3 Την παροχή βοήθειας για βελτιστοποίηση (Tuning)
ΝΑΙ
της απόδοσης του εξοπλισμού.
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Β2. ΕΠΙΠΕΛΟΝ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3. Η αποκατάσταση των βλαβών για το σύνολο του
εξοπλισμού θα γίνεται στο χώρο που θα είναι
εγκατεστημένος. Μετά την επισκευή, ο εν λόγω εξοπλισμός
θα τίθεται σε λειτουργία με ευθύνη του Προμηθευτή. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας
Ασύλου η επισκευή θα μπορεί να γίνει στα εργαστήρια του
ΝΑΙ
προμηθευτή. Επισημαίνεται πως σε κάθε περίπτωση που
δεν δύναται να αποκατασταθεί βλάβη μιας συσκευής, στην
οποία μπορεί να υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα, τότε η
οριστική καταστροφή της πραγματοποιείται παρουσία
τεχνικών του Αγοραστή.
4. Η τεχνική υποστήριξη που θα προσφερθεί, θα καλύπτει,
όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο,
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (365x24x7). Ο χρόνος
απόκρισης αρχίζει να υπολογίζεται από τη γνωστοποίηση
του προβλήματος στην εταιρεία, σύμφωνα με τις
ΝΑΙ
παραγράφους Β1.4 και Β2.3.
Ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει μηχανισμό
για την αναγγελία βλαβών σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.
5. Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος απόκρισης (έναρξη
εργασιών αποκατάστασης) από την αναγγελία της βλάβης,
ΝΑΙ
για το σύνολο του εξοπλισμού, είναι μέχρι την 24:00 της
επόμενης εργάσιμης ημέρας.
6. Κατά το χρονικό διάστημα της συντήρησης-επισκευής ο
προμηθευτής υποχρεούται εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από της ειδοποιήσεως εκ μέρους της Υπηρεσίας
Ασύλου, να προβαίνει στην επισκευή της συσκευής,
ΝΑΙ
διαφορετικά πρέπει να την αντικαταστήσει αμέσως μετά την
εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, με άλλη του ιδίου τύπου ή
ίσων δυνατοτήτων με αυτήν, μέχρι την επισκευή της.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1. Αντικείμενο σεμιναρίων εκπαίδευσης: Χρήση του
συνόλου των προσφερόμενων συσκευών για 9 άτομα.
2. Διάρκεια εκπαίδευσης (σε ώρες διδασκαλίας).
3. Χαρακτήρας σεμιναρίων:
3.1 Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας να είναι έως 6
ώρες ημερησίως.
3.2 Σε κάθε εκπαιδευόμενο να χορηγηθεί από ένα βοήθημα
και σημειώσεις στην Ελληνική γλώσσα.
4. Στην τεχνική προσφορά να δοθεί πίνακας στον οποίο θα
αναφέρονται όλες οι προσφερόμενες κατά προϊόν
εκπαιδεύσεις, η διάρκειά τους και η διδακτέα ύλη.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
5. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν:
α) σε χώρο που θα ορισθεί την Υπηρεσίας Ασύλου με την
χρήση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού προσφερόμενο
από τον Ανάδοχο.
β) στην ελληνική γλώσσα ή στην περίπτωση που η
εκπαίδευση πραγματοποιηθεί σε έτερη γλώσσα θα
παρίσταται διερμηνέας προκείμενου να μεταφράζει στην
ελληνική.
6. Η ως άνω αναφερόμενη εκπαίδευση θα παρέχεται από
τον Ανάδοχο χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ. ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1. Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί σε πλήρη
λειτουργία με όλο το απαραίτητο Λογισμικό και τις
ανάλογες άδειες χρήσης.
2. Κατάθεση δείγματος συσκευής ελέγχου πλαστότητας
ταξιδιωτικών εγγράφων μετά την κατακύρωση του
διαγωνισμού και πριν την παραλαβή, από το μειοδότη
προμηθευτή, συνοδευόμενο από το απαραίτητο για τη
λειτουργία της συσκευής λογισμικό προκειμένου η
Ελληνική Αστυνομία να ελέγξει την καταλληλότητα της
συσκευής. Η κατάθεση του δείγματος θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί στην Υπηρεσία Ασύλου.
3. Χρόνος παράδοσης: Εντός 45 ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης.
4. Τόπος παράδοσης: Η έδρα της Υπηρεσίας Ασύλου.
5. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να
αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, ο τύπος, το
εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης των
προσφερομένων συσκευών και των τυχόν παρελκόμενων
τους.
6. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει,
χωρίς πρόσθετο κόστος συνοδευτικά εγχειρίδια του
εξοπλισμού H/W & λογισμικού S/W στην ελληνική και
στην αγγλική ισάριθμα με τις συσκευές.
7. Ο Προμηθευτής προ της οριστικής παραλαβής του
συνόλου των ειδών είναι υποχρεωμένος να παραδώσει,
χωρίς πρόσθετο κόστος, σε ηλεκτρονικό αρχείο τα serial
numbers όλου του εξοπλισμού H/W & λογισμικού S/W.
8. Ο Προμηθευτής προ της οριστικής παραλαβής
υποχρεούται να συντάξει και να παράσχει εγχειρίδιο
αντιμετώπισης προβλημάτων (Trouble Shooting Guide)
γραμμένο στην Ελληνική και Αγγλική για κάθε είδος
προσφερόμενου εξοπλισμού.
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ΑΔΑ: Ω1ΙΑ465ΦΘΕ-Ε4Ξ
ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
9. Όλα τα εγχειρίδια, τόσο αυτά που θα δημιουργηθούν
από τον Προμηθευτή όσο και τα συνοδευτικά του υλικού
τα οποία υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή, να
παραδοθούν προ της οριστικής παραλαβής στην
Υπηρεσία Ασύλου
10. Χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι έως δύο
(2) μήνες από την παράδοση των συσκευών.
11. Σε κάθε μία από τις συσκευές θα διενεργηθούν:
α) Μακροσκοπικός έλεγχος για το επιμελημένο της
κατασκευής, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.
β) Λειτουργικός έλεγχος, προς διαπίστωση του κανονικού
της λειτουργίας.

31

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΑΔΑ: Ω1ΙΑ465ΦΘΕ-Ε4Ξ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ

1

ΤΕΜΑΧΙΑ

Συσκευές Ελέγχου Πλαστότητας Ταξιδιωτικών
Εγγράφων

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ

3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΠΟΣΟ ΦΠΑ (23%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΔΑ: Ω1ΙΑ465ΦΘΕ-Ε4Ξ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ……………………………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ fax)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ……………
ΕΥΡΩ………….…………………………….
Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 2
101 77 – ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ………………
ΕΥΡΩ…………………………………………………….
-΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ …………………………………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας
………………………………………………. Δ/νση …………………………………. …………………………….…… για την καλή εκτέλεση
από αυτήν των όρων της με αριθμό ………..…… σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας, για την προμήθεια
………………………………………….. (αρ. προκήρυξης …………..…….) και το οποίο ποσό καλύπτει το 2,5% της
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας .
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύος
τέλος χαρτοσήμου .
- Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………..
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:
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 την προκήρυξη.
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