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Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2014-2020 

Asylum, Migration and Integration Fund 
of the European Union 2014-2020 

 
Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα  
Πληροφορίες: Κακοσίμου Βασιλική, Τ. 2106988602  / F. 2106988586/ e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr 

Αθήνα, 7/4/2016 
Αρ. Πρωτ. 5360 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Υποβολής προσφορών για την προμήθεια προωθητικού υλικού  
 

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

ανάθεση της «προμήθειας προωθητικού υλικού» στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή.  

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

 

ΤΜΗΜΑ Α 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) 

1 Banners δαπέδου πτυσσόμενα με 
μεταλλική βάση ανοξείδωτη, 
καμβάς, διαστάσεων 0,60mx2,00m 
και θήκη μεταφοράς. Εκτύπωση 4 
χρωμάτων. 

20 τεμάχια 65,00€ 1.300,00€ 1.599,00€ 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) 

1 Μπλοκ σημειώσεων Α5 (διαστάσεις 
15 cm * 21cm). Εκτυπωμένο 
εξώφυλλο και οπισθόφυλλο σε 2 
χρώματα μπλε και μαύρο. Οι 
εσωτερικές σελίδες με εκτύπωση 
λογοτύπων με 1 χρώμα,(λευκό), 
χωρίς γραμμές. 50 φύλλων 

2.000 τεμάχια 0,50€ 1.000,00€ 1.230,00€ 

2 Post It με σκληρό εξώφυλλο και 
οπισθόφυλλο διαστάσεων 
7cmx10cm. Εκτυπωμένο 
οπισθόφυλλο και εξώφυλλο σε 2 
χρώματα (μπλε και μαύρο) και 
εσωτερικά τα λογότυπα με ένα 
χρώμα. 50 φύλλων 

2.000 τεμάχια  0,70€ 1.400,00€ 1.722,00€ 
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3 Αυτοκόλλητα – Ετικέτες 
διαστάσεων έως 5x8,5cm, έγχρωμη 
εκτύπωση μιας όψης, με ματ υφή 
χωρίς κοπτικά. Εκτυπωμένο σε 1 
χρώμα (μπλε) σε λευκό φόντο 

1.000 τεμάχια 0,12€ 120,00€ 147,60€ 

4 Καρτ ποστάλ  σε χαρτί 300 gr, 
πλαστικοποίηση 1ης όψης, 
τετράχρωμο στη Α' όψη και 
μονόχρωμο πίσω. Διαστάσεις 
15x10cm. Εκτύπωση δύο όψεων 

500 τεμάχια 0,32€ 160,00€ 196,80€ 

ΣΥΝΟΛΟ 2.300,00€ 2.828,40€ 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) 

1 USB Sticks με θήκη διάφανη, με 
εκτυπωμένο το λογότυπο της 
υπηρεσίας και του προγράμματος 
(ένα σε κάθε όψη) σε 1 χρώμα 
(μπλε). 4GB 

1.600 τεμάχια 4,5€ 7.200,00€ 8.856,00€ 

2 USB Sticks με θήκη διάφανη, με 
εκτυπωμένο το λογότυπο της 
υπηρεσίας και του προγράμματος 
(ένα σε κάθε όψη) σε 1 χρώμα 
(μπλε).  16GB. 

400 τεμάχια 5,5€ 2.200,00€ 2.706,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ 9.400,00€ 11.562,00€ 

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) 

1 Στυλό λευκό με εκτυπωμένο το 
λογότυπο της υπηρεσίας και του 
προγράμματος σε 1 χρώμα (μπλε). 

2.000 τεμάχια 0,29€ 580,00€ 713,40€ 

2 Μολύβι ξύλινο οικολογικό με 
σβύστρα με εκτυπωμένο το 
λογότυπο της υπηρεσίας και του 
προγράμματος σε 1 χρώμα (μπλε) 
και μαύρο.  Διαστάσεις 
αντικειμένου: 19cmx0,7cm. Χώρος 
εκτύπωσης: 4cmx0,4 cm 

2.000 τεμάχια 0,12€ 240,00€ 295,20€ 

ΣΥΝΟΛΑ 820,00€ 1.008,60€ 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός για όλα τα Τμήματα χωρίς ΦΠΑ: 14.200,00€ 

Συνολικός Προϋπολογισμός για όλα τα Τμήματα με ΦΠΑ: 17.466,00€ 

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας από 
ημέρα Πέμπτη 7/4/2016 μέχρι και ημέρα Τετάρτη 13/4/2016 και ώρα 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου. 
Ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 14/4/2016 και ώρα 10.00πμ. Αρμόδιος για 
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το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο Αν. Προϊσταμένος του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου κος Θεοφάνης Παπαδόπουλος. 

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες κα Βασιλική Κακοσίμου: 210-6988602, φαξ: 210-6985482, e-

mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr). 
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική 
προσφορά.  

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω Τμήματα. 

Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 14/4/2016 και ώρα 10:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι 
ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στην Απευθείας 
Ανάθεση καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις προσφορές τους. 

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του 
αιτήματος της Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
από την Υπηρεσία. 

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε 
περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο (2) μήνες από την παραλαβή 
των προσφορών στην Υπηρεσία Ασύλου.  

Επιπλέον, κάθε προσφορά θα γίνει επί του εντύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α’ της 
παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των 
προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα 
απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν, εκτός και αν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων 
διακοσίων ευρώ (14.200,00€) χωρίς ΦΠΑ ή δεκαεφτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (17.466,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η Απευθείας Ανάθεση.  

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

Στην περίπτωση που κατά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής προσφορών, ΔΕΝ υποβληθεί 
καμία προσφορά, η παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται καθώς η νέα προθεσμία υποβολής προσφορών 
θα αφορά χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η Υπηρεσία με νεότερη πρόσκλησή της. 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν : 

 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

 Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 Συνεταιρισμοί 

 Κοινοπραξίες 
 
Το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της Ε.Ε., ή 

του Ε.Ο.Χ. ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε., να 
είναι εγγεγραμμένο στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση και να έχει την καταστατική του 
έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος των ανωτέρω χωρών. Οι Ενώσεις και οι 
Κοινοπραξίες, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή Κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική 
μορφή, εάν της ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής 
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
Επίσης οφείλει πριν την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει στην Υπηρεσία Ασύλου τα εξής πρωτότυπα 
δικαιολογητικά:  
 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να φαίνεται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου σε αυτό 
και το επάγγελμα του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:  
 έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 

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

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

 δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης 
των προσφορών.    

3. Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία. 
 

Ο/Οι ανάδοχος/οι των Τμημάτων Α και Β παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία Ασύλου σε ηλεκτρονική 
μορφή τα αρχεία με το προς εκτύπωση περιεχόμενο και είναι υποχρεωμένοι να το εκτυπώσουν χωρίς 
τροποποίηση. 

Ο/Οι ανάδοχος/οι των Τμημάτων Γ και Δ παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία Ασύλου σε ηλεκτρονική 
μορφή δύο αρχεία για κάθε είδος (λογότυπο Υπηρεσίας και λογότυπο προγράμματος) και το εκτυπώνουν σε 
δύο όψεις ανάλογα με το είδος που προσφέρουν κατόπιν συνεννοήσεως για την τελική όψη με την Υπηρεσία 
Ασύλου. 

Τόπος παράδοσης της προμήθειας θα είναι η Αττική σε υποδειχθέντα, από την Υπηρεσία, χώρο της 
Υπηρεσίας Ασύλου.  

Η ημερομηνία παράδοσης του υπό προμήθεια προωθητικού υλικού από τον Ανάδοχο θα είναι εντός 
σαράντα ημερών (40) ημερών από την υπογραφή σχετικής Σύμβασης κατόπιν έκδοσης Απόφασης Απευθείας 
Ανάθεσης. Για την παραλαβή του υπό προμήθεια προωθητικού υλικού θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο 
Παραλαβής από την Αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας η οποία έχει συσταθεί με την αριθ. πρωτ. 145/7.1.2016 
Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑ: 65ΩΤ465ΦΘΕ-772), και όπως αυτή τροποποιείται 
κάθε φορά.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 2016ΣΕ35520003, βάσει της υπ’ αρ. 3397/07.03.2016 
Απόφασης Χορήγησης (ΑΔΑ: ΩΓ1Φ465ΦΘΕ-ΒΥ1). Τον Ανάδοχο θα τον βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.asylo.gov.gr. 
Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
 

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

ΤΜΗΜΑ Α 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) 

1 Banners δαπέδου πτυσσόμενα με 
μεταλλική βάση ανοξείδωτη, 
καμβάς, διαστάσεων 0,60mx2,00m 
και θήκη μεταφοράς. Εκτύπωση 4 
χρωμάτων. 

20 τεμάχια    

 

ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) 

1 Μπλοκ σημειώσεων Α5 (διαστάσεις 
15 cm * 21cm). Εκτυπωμένο 
εξώφυλλο και οπισθόφυλλο σε 2 
χρώματα μπλε και μαύρο. Οι 
εσωτερικές σελίδες με εκτύπωση 
λογοτύπων με 1 χρώμα,(λευκό), 
χωρίς γραμμές. 50 φύλλων 

2.000 τεμάχια    

2 Post It με σκληρό εξώφυλλο και 
οπισθόφυλλο διαστάσεων 
7cmx10cm. Εκτυπωμένο 
οπισθόφυλλο και εξώφυλλο σε 2 
χρώματα (μπλε και μαύρο) και 
εσωτερικά τα λογότυπα με ένα 
χρώμα. 50 φύλλων 

2.000 τεμάχια     

3 Αυτοκόλλητα – Ετικέτες 
διαστάσεων έως 5x8,5cm, έγχρωμη 
εκτύπωση μιας όψης, με ματ υφή 
χωρίς κοπτικά. Εκτυπωμένο σε 1 
χρώμα (μπλε) σε λευκό φόντο 

1.000 τεμάχια    

4 Καρτ ποστάλ  σε χαρτί 300 gr, 
πλαστικοποίηση 1ης όψης, 
τετράχρωμο στη Α' όψη και 
μονόχρωμο πίσω. Διαστάσεις 
15x10cm. Εκτύπωση δύο όψεων 

500 τεμάχια    

ΣΥΝΟΛΟ   

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) 

1 USB Sticks με θήκη διάφανη, με 
εκτυπωμένο το λογότυπο της 
υπηρεσίας και του προγράμματος 
(ένα σε κάθε όψη) σε 1 χρώμα 
(μπλε). 4GB 

1.600 τεμάχια    

2 USB Sticks με θήκη διάφανη, με 
εκτυπωμένο το λογότυπο της 

400 τεμάχια    
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υπηρεσίας και του προγράμματος 
(ένα σε κάθε όψη) σε 1 χρώμα 
(μπλε).  16GB. 

ΣΥΝΟΛΑ   

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) 

1 Στυλό λευκό με εκτυπωμένο το 
λογότυπο της υπηρεσίας και του 
προγράμματος σε 1 χρώμα (μπλε). 

2.000 τεμάχια    

2 Μολύβι ξύλινο οικολογικό με 
σβύστρα με εκτυπωμένο το 
λογότυπο της υπηρεσίας και του 
προγράμματος σε 1 χρώμα (μπλε) 
και μαύρο.  Διαστάσεις 
αντικειμένου: 19cmx0,7cm. Χώρος 
εκτύπωσης: 4cmx0,4 cm 

2.000 τεμάχια    

ΣΥΝΟΛΑ   
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