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

Σμήμα Οικονομικοφ, Πλθροφορίεσ: Σμιμα Οικονομικοφ Σ. 2106988521.  

 
Αθήνα, 08-11-2016 
Αριθ. Πρωτ.: 18536 

 
 

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 
Τποβολήσ προςφορών για την προμήθεια και την παροχή υπηρεςιών ηλεκτροφωτιςμοφ και 

ρευματοδότηςησ χώρου αναμονήσ επωφελοφμενων αλλοδαπών του Περιφερειακοφ Γραφείου Αςφλου 
Αττικήσ, μζςω απευθείασ ανάθεςησ, ςτην Τπηρεςία Αςφλου του Τπουργείου Εςωτερικών και 

Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ. 
 

Η Τπθρεςία Αςφλου του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ προτίκεται να 

προβεί ςτθν ανάκεςθ προμικειασ και παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτροφωτιςμοφ και ρευματοδότθςθσ χϊρου 

αναμονισ επωφελοφμενων αλλοδαπϊν του Περιφερειακοφ Γραφείου Αςφλου Αττικισ, όπωσ αυτι 

περιγράφεται ςτο από 16-09-16 αίτθμα του Σμιματοσ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ (ΚΗΜΔΗ: 

16REQ005141013 2016-09-26) με κριτιριο κατακφρωςθσ την χαμηλότερη τιμή ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Ν. 4412/2016 όπωσ αυτόσ αντικατζςτθςε και τροποποίθςε το Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).  

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

μζγιςτθ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ, ςφμφωνα με το προαναφερκζν αίτθμα του Σμιματοσ 

Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ, παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον κάτωκι πίνακα: 

                Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

α/α  ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΕΜ. ΣΙΜΗ 

μονάδοσ 

χωρίσ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΦΩΣΙΣΙΚΟ  ΚΡΕΜΑΣΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑ 

ΦΩΣΙΜΟΤ LED 50W 

3       

260,00€ 

      780,00€ 

2 ΚΑΛΩΔΙΟ  ΝΤΜ 3Χ2,5 mm2 (μ2) 200     1,22€       244,00€ 

3 ΚΟΤΣΙΑ ΔΙΚΛΑΔΩΕΩ ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ Φ25                

9 

    4,50€         40,50€ 

4 ΑΦΑΛΕΙΑ  ΡΑΓΑ ΠΙΝΑΚΑ 16A  5     6,37€         31,85€ 

5 ΩΛΗΝΑ  ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ Φ25 (μ2) 200     2,44€       488,00€ 

6 ΠΡΙΖΑ ΟΤΚΟ ΣΕΓΑΝΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ IP66 

ΑΦΑΛΕΙΑ 

6    18,00€       108,00€ 

mailto:asylo@asylo.gov.gr
http://www.asylo.gov.gr/
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Οι εν λόγω υπθρεςίεσ κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ μζγιςτεσ ςυνολικζσ προχπολογιςκείςεσ δαπάνεσ, 

παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον κάτωκι πίνακα: 

              Β.ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΙΑ 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΣΟ 

ΕΡΓΑΙΑ 

 Χωρίσ Φ.Π.Α. 

1 Ηλεκτρολογικι εγκατάςταςθ ,καλωδίωςθσ φωτιςτικϊν ςθμείων και ςθμείων 

ρευματολθψίασ 

     600,00€ 

2 Σοποκζτθςθ, ςφνδεςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων και πριηϊν      150,00€ 

3 Μετατροπι –τροποποίθςθ υφιςτάμενου πίνακα για τθν τοποκζτθςθ νζων υλικϊν 

ράγασ πίνακα  

150,00€ 

φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ Εργαςίασ χωρίσ Φ.Π.Α.          900,00€  

φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ Εργαςίασ με 24% Φ.Π.Α.       1.116,00€ 

 

Γίνονται αποδεκτζσ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν για το ςφνολο των ανωτζρω, προμθκειϊν 

και παροχισ υπθρεςιϊν και όχι για μζροσ αυτϊν. Προςφορά για μζροσ τθσ εν λόγω προμικειασ και τθσ 

εν λόγω παροχισ υπθρεςίασ, δεν γίνονται αποδεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

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

εγκεκριμζνο βάςει τθσ αρικ. πρωτ.16477/11-10-2016 Απόφαςθσ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ 

(ΑΔΑ:Ω0ΖΔ465ΦΘΕ-ΞΧΧ) τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου το οποίο ανζρχεται ςε 2.240,87ευρώ 

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

ηλεκτροφωτιςμό και ρευματοδότηςη του χώρου αναμονήσ του ΠΓΑ Αττικήσ και ότι το ςυνολικό 

κόςτοσ κάκε προςφοράσ δεν κα πρζπει να ξεπερνά το εγκεκριμζνο βάςει τθσ αρικ. πρωτ.15259/26-09-

2016 Απόφαςθσ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ (ΑΔΑ:7Ι8Ψ465ΦΘΕ-Τ27) τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου το οποίο 

ανζρχεται ςε 1.116,00ευρώ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%) για τισ εργαςίεσ ηλεκτρολογικήσ 

εγκατάςταςησ, τοποθζτηςησ, ςφνδεςησ φωτιςτικών ςωμάτων, καλωδίωςησ, μετατροπήσ – 

τροποποίηςησ υφιςτάμενου πίνακα ςτο νζο χώρο αναμονήσ του ΠΓΑ Αττικήσ. 

Προςφορζσ των οποίων το ςυνολικό κόςτοσ, υπερβαίνει τα ποςά των 2.240,87€  για την 

παροχή προμήθειασ και των 1.116,00€ για την παροχή υπηρεςιών, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ 

κακϊσ δεν μποροφν να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν με κριτήριο την 

χαμηλότερη τιμή.  

7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΣΗ 24 ΩΡΕ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ  1    68,00€         68,00€ 

8 ΡΕΛΕ ΙΧΤΟ 4Χ40Α       

1 

  46,80€          46,80€ 

φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ χωρίσ Φ.Π.Α. 1.807,15€  

φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ με Φ.Π.Α.24% 2.240,87€   
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Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία Αςφλου, Π. 

Κανελλοποφλου 2, Σ.Κ. 10177, Ακινα ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου από 09-11-2016 ημζρα Σετάρτη μζχρι 

και 15-11-2016 ήμερα Σρίτη θ οποία και ορίηεται ωσ θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των Προςφορϊν. 

Αρμόδια για το άνοιγμα των προςφορϊν ορίηεται θ Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Οικονομικοφ τθσ 

Τπθρεςίασ Αςφλου κ. Μαροφςα Ποτιρθ (τοιχεία επικοινωνίασ για πλθροφορίεσ: 210-6988521, φαξ: 

210-6988586, e-mail: m.potiri@asylo.gov.gr). Κατά το άνοιγμα των προςφορϊν ςτισ 16-11-2016 ήμερα 

Σετάρτη 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 16-09-16 αιτιματοσ τθσ Τπθρεςίασ κακϊσ και τον χρόνο εγγφθςθσ ο οποίοσ δεν μπορεί να 

είναι μικρότεροσ των δφο (2) ετϊν. Εναλλακτικζσ προςφορζσ ΔΕΝ γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ από τθν Τπθρεςία. 

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

περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τουσ, αυτόσ κα ιςχφει για δφο (2) μινεσ από τθν 

παραλαβι τουσ  (προςφορϊν) ςτθν Τπθρεςία Αςφλου.  

Επιπλζον, κάκε προςφορά κα γίνει επί του εντφπου που επιςυνάπτεται ςτο Παράρτημα Α’ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ. Οι ενδιαφερόμενοι κα φζρουν αποκλειςτικά τθν ευκφνθ τθσ ζγκαιρησ 

υποβολισ των προςφορϊν τουσ. Οι προςφορζσ που κα υποβλθκοφν μετά τθν κακοριςμζνθ 

θμερομθνία και ϊρα, απορρίπτονται και επιςτρζφονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ χωρίσ να 

αποςφραγιςκοφν εκτόσ και αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Η διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τθν προμικεια υλικοφ και τθν παροχι υπθρεςιϊν 

θλεκτροφωτιςμοφ και ρευματοδότθςθσ χϊρου αναμονισ επωφελοφμενων αλλοδαπϊν του 

Περιφερειακοφ Γραφείου Αςφλου Αττικισ, 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. 

τθν περίπτωςθ που κατά τθν ανωτζρω προκεςμία υποβολισ προςφορϊν, ΔΕΝ υποβλθκεί 

καμία προςφορά, θ παροφςα πρόςκλθςθ επαναλαμβάνεται κακϊσ θ προκεςμία υποβολισ προςφορϊν 

κα τεκεί ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίςει θ ίδια θ Τπθρεςία με νεότερθ πρόςκλθςι τθσ. 

Η θμερομθνία παράδοςθσ του ςχετικοφ υλικοφ κακϊσ επίςθσ και θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν από 

τον Ανάδοχο ςτουσ υποδειχκζντεσ, από τθν Τπθρεςία, χϊρουσ, κα πραγματοποιθκοφν με τθν 

υπογραφι ςχετικισ φμβαςθσ κατόπιν ζκδοςθσ Απόφαςθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ από τθν Προϊςταμζνθ 

του Σμιματοσ Οικονομικοφ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ. Για τθν παραλαβι τθσ εν λόγω προμικειασ και τθν παροχι τθσ εν λόγω υπθρεςίασ κα 

ςυνταχκοφν ςχετικά Πρωτόκολλα Παράδοςθσ – Παραλαβισ και Καλισ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν αντίςτοιχα, 

από τθν Αρμόδια Επιτροπι τθσ Τπθρεςίασ θ οποία ζχει ςυςτακεί με τθν αρικ. πρωτ. 16617/12.10.2016 

Απόφαςθ τθσ Διευκφντριασ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου (ΑΔΑ:Ω9Κ2465ΦΘΕ-ΦΨΚ).  

Σα απαιτοφμενα παραςτατικά (τιμολόγια) κα είναι τιμολόγια προμθκειϊν (επί πιςτϊςει) και 

παροχισ υπθρεςιϊν (επί πιςτϊςει): θ πλθρωμι τθσ αξίασ του (τιμολογίου προμθκειϊν) ςτον Ανάδοχο 

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

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

Η δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ε.Φ. 07-440 Τπθρεςία Αςφλου και ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 1311 

«Προμικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ εγκαταςτάςεων» του οικονομικοφ ζτουσ 2016. Σον 

Ανάδοχο κα τον βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. Η πλθρωμι τθσ αξίασ του (τιμολογίου παροχισ 

υπθρεςιϊν) ςτον Ανάδοχο κα πραγματοποιθκεί δια τθσ αρμοδίασ Δ.Ο.Τ. μετά τθν ζκδοςθ χρθματικοφ 

mailto:m.potiri@asylo.gov.gr
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εντάλματοσ πλθρωμισ από τθν Τ.Δ.Ε./τζωσ Τ.Δ.Σ.&Π.Σ.Π., εφόςον υποβλθκοφν τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά από τθν Τπθρεςία. Η δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ε.Φ. 07-440 Τπθρεςία 

Αςφλου και ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 0851 «Αμοιβζσ για ςυντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων γενικά, 

εγκαταςτάςεων ςτρατωνιςμοφ, ελλιμενιςμοφ, αερολιμζνων και λοιπϊν μόνιμων εγκαταςτάςεων» του 

οικονομικοφ ζτουσ 2016. Σον Ανάδοχο κα τον βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 

Η παροφςα πρόςκλθςθ κα δθμοςιευκεί ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Τπθρεςίασ Αςφλου του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ www.asylo.gov.gr.  

 

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ      
ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΤΛΟΤ 

 
 
   ΜΑΡΟΤΑ ΠΟΣΗΡΗ 

 

 

 
 

Εςωτερική διαμονή: 
Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 
  

http://www.asylo.gov.gr/
ΑΔΑ: 7163465ΦΘΕ-62Π
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Αφορά την προμήθεια υλικοφ ςχετικά με τον ηλεκτροφωτιςμό και την ρευματοδότηςη χώρου 

αναμονήσ επωφελοφμενων αλλοδαπών του Περιφερειακοφ Γραφείου Αςφλου Αττικήσ τησ 
Τπηρεςίασ Αςφλου του Τπουργείου Εςωτερικών και Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ. 

 
ΣΟΤ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ΟΔΟ ................................................................................................................................................... 

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

 

Π Ρ Ο  

Τπηρεςία Αςφλου του Τπουργείου Εςωτερικών και Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ/ Σμήμα 
Οικονομικοφ 

 
          Για τθν προμικεια υλικοφ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

α/α  ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΕΜ. ΣΙΜΗ 

μονάδοσ 

χωρίσ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΦΩΣΙΣΙΚΟ  ΚΡΕΜΑΣΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑ 

ΦΩΣΙΜΟΤ LED 50W 

3   

2 ΚΑΛΩΔΙΟ  ΝΤΜ 3Χ2,5 mm2 (μ2) 200   

3 ΚΟΤΣΙΑ ΔΙΚΛΑΔΩΕΩ ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ Φ25                

9 

  

4 ΑΦΑΛΕΙΑ  ΡΑΓΑ ΠΙΝΑΚΑ 16A  5   

5 ΩΛΗΝΑ  ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ Φ25 (μ2) 200   

6 ΠΡΙΖΑ ΟΤΚΟ ΣΕΓΑΝΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ IP66 

ΑΦΑΛΕΙΑ 

6   

7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΣΗ 24 ΩΡΕ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ  1   

8 ΡΕΛΕ ΙΧΤΟ 4Χ40Α       

1 

  

φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ χωρίσ Φ.Π.Α.  

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

ΑΔΑ: 7163465ΦΘΕ-62Π
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φμφωνα με το (16REQ005141013 2016-09-26) αίτθμα του τμιματοσ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ, 

προςφζρω τθν τιμι:  (ολογράφωσ) ............................................................................................................. 

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

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

 

 

 

Αφορά την παροχή υπηρεςιών ςχετικά με τον ηλεκτροφωτιςμό και την ρευματοδότηςη χώρου 
αναμονήσ επωφελοφμενων αλλοδαπών του Περιφερειακοφ Γραφείου Αςφλου Αττικήσ τησ 

Τπηρεςίασ Αςφλου του Τπουργείου Εςωτερικών και Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ. 
 

ΣΟΤ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ΟΔΟ ....................................................................................................................................................... 

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

 

 

Π Ρ Ο  

Τπηρεςία Αςφλου του Τπουργείου Εςωτερικών και Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ / Σμήμα 

Οικονομικοφ 

 

Για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςχετικά με τον θλεκτροφωτιςμό και τθν ρευματοδότθςθ χϊρου αναμονισ 

επωφελοφμενων αλλοδαπϊν ςτο Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου Αττικισ, όπωσ αναλυτικά 

περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΙΑ 

1 Ηλεκτρολογικι εγκατάςταςθ ,καλωδίωςθσ φωτιςτικϊν ςθμείων και ςθμείων ρευματολθψίασ 

2 Σοποκζτθςθ, ςφνδεςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων και πριηϊν 

3 Μετατροπι –τροποποίθςθ υφιςτάμενου πίνακα για τθν τοποκζτθςθ νζων υλικϊν ράγασ πίνακα  

φνολο Προχπολογιςθείςασ Δαπάνησ Εργαςίασ χωρίσ Φ.Π.Α. 

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

 

φμφωνα με το από (16REQ005141013 2016-09-26) αίτθμα του Σμιματοσ Διοικθτικισ και Σεχνικισ 

Τποςτιριξθσ, προςφζρω τθν τιμι:  (ολογράφωσ) 

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

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

                                                         
 

 

 

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