INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.11.08 11:00:50
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω90Σ465ΦΘΕ-ΞΟΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ
Κεντρική Τπηρεςία, Π. Κανελλόπουλου 2, 10177 Ακινα, Τ 2106988500 / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr
Σμήμα: Οικονομικοφ, Tηλ.: 210-6988521

Αθήνα, 08-11-2016
Αριθ. Πρωτ.:18556

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ
ΣΟΤ Α.Κ.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΤΛΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ.
Η Υπθρεςία Αςφλου του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
προτίκεται να προβεί ςτθν ςυλλογι προςφορϊν για τθν ςυντιρθςθ και τθν καλι λειτουργία του
ανελκυςτιρα ςτο αυτοτελζσ κλιμάκιο αςφλου Πειραιά, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςχετικισ Σφμβαςθσ. Η επιλογι του Αναδόχου κα γίνει με κριτιριο τθν χαμηλότερη τιμή και
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ αυτόσ αντικατζςτθςε και τροποποίθςε το Π.Δ.
118/2007 (Κ.Π.Δ.).
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του ανελκυςτιρα και το μθνιαίο κόςτοσ αυτισ, ςφμφωνα με το
από 30/09/2016 αίτθμα του Τμιματοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ (ΚΗΜΔΗΣ: 16REQ005207573
2016-10-10), παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον κάτωκι πίνακα:
Α. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΙΑ
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΚΟΣΟ
ΕΡΓΑΙΑ
χωρίσ Φ.Π.Α.

1 Τακτικι μθνιαία ςυντιρθςθ ανελκυςτιρα ςτο κτίριο του Αυτοτελοφσ Κλιμακίου
Αςφλου Πειραιά (διεφκ/ςθ: Οδόσ: Ναυάρχου Νοταρά, αρ.: 106).

960,00

Αφορά το κόςτοσ μθνιαίασ ςυντιρθςθσ (ςυμπεριλαμβάνων των απαιτοφμενων
υλικϊν & ανταλλακτικϊν). Εξαιροφνται βλάβεσ και φκορζσ που κα προκλθκοφν από
μθ ορκι χριςθ.
Μθνιαίο κόςτοσ: 80,00 €
φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ Εργαςίασ χωρίσ Φ.Π.Α.
φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ Εργαςίασ με 24% Φ.Π.Α.

960,00
1.190,40€

Επιςθμαίνεται ότι το ςυνολικό κόςτοσ κάκε προςφοράσ δεν κα πρζπει να ξεπερνά το
εγκεκριμζνο βάςει τθσ αρικ. πρωτ.16476/11-10-2016 Απόφαςθσ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ
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(ΑΔΑ:6ΘΔΛ465ΦΘΕ-Γ09) τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου το οποίο ανζρχεται ςε 1.190,40€
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%) για τθν παροχι υπθρεςιϊν τακτικισ μθνιαίασ ςυντιρθςθσ
του ανελκυςτιρα του ΑΚΑ Πειραιά για τθν καλι λειτουργία του ανελκυςτιρα.
Προςφορζσ των οποίων το ςυνολικό κόςτοσ, υπερβαίνει το ποςό των 1.190,40€ για τθν
παροχι των εν λόγω υπθρεςιϊν, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ κακϊσ δεν μποροφν να
λθφκοφν υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία Αςφλου,
Π. Κανελλοποφλου 2, Τ.Κ. 101 77, Ακινα ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου από 09/11/2016 ημζρα
Σετάρτη μζχρι και 16/11/2016 ημζρα Σετάρτη θ οποία και ορίηεται ωσ θμερομθνία λιξθσ
υποβολισ των Προςφορϊν. Αρμόδια για το άνοιγμα των προςφορϊν ορίηεται θ Προϊςταμζνθ
του Τμιματοσ Οικονομικοφ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου κ. Μαροφςα Ποτιρθ (Στοιχεία επικοινωνίασ
για πλθροφορίεσ: 210-6988521, φαξ: 210-6988586, e-mail: m.potiri@asylo.gov.gr). Κατά το
άνοιγμα των προςφορϊν ςτισ 17/11/2016 ημζρα Πζμπτη και ώρα 12:00, μποροφν να
παρευρίςκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ για τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτθν απευκείασ ανάκεςθ κακϊσ επίςθσ και για τισ τιμζσ που αναγράφονται
ςτισ προςφορζσ τουσ.
Οι προςφορζσ κα πρζπει, επί ποινή αποκλειςμοφ, να πλθροφν απαρζγκλιτα τισ
προδιαγραφζσ του από 30/09/2016 αιτιματοσ τθσ Υπθρεςίασ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ ΔΕΝ
γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ από τθν Υπθρεςία.
Στισ προςφορζσ που κα κατατεκοφν, κα πρζπει να αναγράφεται ρθτά ο χρόνοσ ιςχφοσ
τουσ. Σε περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τουσ, αυτόσ κα ιςχφει για δφο (2)
μινεσ από τθν παραλαβι τουσ (προςφορϊν) ςτθν Υπθρεςία Αςφλου.
Επιπλζον, κάκε προςφορά κα γίνει επί του εντφπου που επιςυνάπτεται ςτο
Παράρτημα Α’ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Οι ενδιαφερόμενοι κα φζρουν αποκλειςτικά τθν
ευκφνθ τθσ ζγκαιρησ υποβολισ των προςφορϊν τουσ. Οι προςφορζσ που κα υποβλθκοφν
μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα, απορρίπτονται και επιςτρζφονται ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ χωρίσ να αποςφραγιςκοφν εκτόσ και αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Η διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τθν επιλογι αναδόχου που κα αναλάβει τθν
ςυντιρθςθ ανελκυςτιρων είναι θ Απευκείασ Ανάκεςθ βάςει του Ν.4412/2016 – αρκ.118, με
τθν οποία και ορίηεται ωσ ανϊτατο όριο ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, μζςω Απευκείασ
Ανάκεςθσ, ςε 20.000,00 ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ.
Στθν περίπτωςθ που κατά τθν ανωτζρω προκεςμία υποβολισ προςφορϊν, ΔΕΝ
υποβλθκεί καμία προςφορά, θ παροφςα πρόςκλθςθ επαναλαμβάνεται κακϊσ θ προκεςμία
υποβολισ προςφορϊν κα τεκεί ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίςει θ ίδια θ Υπθρεςία με
νεότερθ πρόςκλθςι τθσ.
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται μθνιαίωσ, κατόπιν ςχετικοφ τιμολογίου, με τθν
ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ, που κα εκδοκεί ςτο όνομά του από τθν αρμόδια Υπθρεςία
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου/τζωσ Υ.Δ.Τ.&Π.Τ.Π και από τισ πιςτϊςεισ του Τακτικοφ
Προχπολογιςμοφ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου Ειδικοφ Φορζα 07-440, και ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ
0869 «Αμοιβζσ για ςυντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ» του οικονομικοφ ζτουσ 2016.
Τον Ανάδοχο κα τον βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ.
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Τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν ορίηεται το Αυτοτελζσ Κλιμάκιο Αςφλου Πειραιά που
εδρεφει ςτθν οδό Ναυάρχου Νοταρά, αρ.: 106, ςτον Πειραιά, Τ.Κ. 18535. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ
παροχισ των υπθρεςιϊν κα οριςκεί με τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ κατόπιν ζκδοςθσ
Απόφαςθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ από τθν Προϊςταμζνθ του Τμιματοσ Οικονομικοφ τθσ
Υπθρεςίασ Αςφλου.
Η παροφςα πρόςκλθςθ κα δθμοςιευκεί ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.asylo.gov.gr.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ
ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΤΛΟΤ

ΜΑΡΟΤΑ ΠΟΣΗΡΗ

Εςωτερική διαμονή:
Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Αφορά την παροχή υπηρεςιών τησ ςυντήρηςησ και τησ καλήσ λειτουργίασ του ανελκυςτήρα
του Α.Κ.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ τησ Τπηρεςίασ Αςφλου του Τπουργείου Εςωτερικών και Διοικητικήσ
Αναςυγκρότηςησ.
ΤΟΥ ………………………………………………………………………………………………………………………………
ΟΔΟΣ .................................................................................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:....................................................................FAX:............................................

ΠΡΟ
Τπηρεςία Αςφλου του Τπουργείου Εςωτερικών και Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ /Σμήμα
Οικονομικοφ
Για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και καλισ λειτουργίασ του ανελκυςτιρα του ΑΚΑ
Πειραιά, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα:
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ

1 Τακτικι μθνιαία ςυντιρθςθ ανελκυςτιρα ςτο κτίριο του Αυτοτελοφσ Κλιμακίου Αςφλου
Πειραιά (διεφκ/ςθ: Οδόσ: Ναυάρχου Νοταρά, αρ.: 106).
Αφορά το κόςτοσ μθνιαίασ ςυντιρθςθσ (ςυμπεριλαμβάνων των απαιτοφμενων υλικϊν &
ανταλλακτικϊν). Εξαιροφνται βλάβεσ και φκορζσ που κα προκλθκοφν από μθ ορκι χριςθ.
Μθνιαίο κόςτοσ: 80,00 €
φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ Εργαςίασ χωρίσ Φ.Π.Α.
φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ Εργαςίασ με 24% Φ.Π.Α.

Σφμφωνα με το (16REQ005207573 2016-10-10) αίτθμα του τμιματοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ,
προςφζρω

τθν

τιμι:

(ολογράφωσ)

...................................................................................................................................................
…………………………………….….(αρικμθτικά) ………………………€.
Στθν παραπάνω τιμι ςυμπεριλαμβάνονται : Φ.Π.Α. 24% και οι νόμιμεσ κρατιςεισ.
ΑΘΗΝΑ: / / 2016
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
(Τπογραφή- φραγίδα)
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