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Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλόπουλου  2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500 / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr 
Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Μ.Μπουραντά , Tηλ.: 2106988622, e-mail : oikonomiko.asylo@asylo.gov.gr  

 
 
 

Αθήνα, 13/09/2018 
Αρ. πρωτ.: 17540 
 
 
 
ΠΡΟΣ:   Κάθε ενδιαφερόμενο  
 

 
 
ΘΕΜΑ: «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» 
 
 

 
 
 
 
 

Αναθέτουσα Αρχή: 
Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής (Φιλόξενου 2-4 & Σπινθάρου, Αθήνα 116 36 
Αθήνα) (τηλ. 210 9270637) 

Ε.Φ.: 49 - 140 

ΚΑΕ: 
1111 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών 
συναφών υλικών» 

CPV : 30199230-1  

Κριτήριο Ανάθεσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α’) 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 

7.812,00€  με ΦΠΑ 24% (6.300,00 € χωρίς ΦΠΑ) σε βάρος 
του ΚΑΕ 1111, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ: 10805/25-05-
2018 (ΑΔΑ:653Ν465ΧΘΕ-4ΕΒ, ΑΔΑΜ:18REQ003253721 
2018-06-13 ) Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών: 

21/09/2018 

Διάρκεια ισχύος προσφορών: 
60 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
για την υποβολή των προσφορών 

mailto:asylo@asylo.gov.gr
http://www.asylo.gov.gr/
mailto:oikonomiko.asylo@asylo.gov.gr
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1.  Αντικείμενο προμήθειας  και προϋπολογισμός       
 
Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής δημοσιεύει επαναληπτική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 
προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια φακέλων της Αρχής Προσφυγών, με 
βάση όσα αναλυτικά αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ.: 10550/23-05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας 
με ΑΔΑΜ: 18REQ003149876  2018-05-24, το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο  www.eprocurement.gov.gr.  
 

Επισημαίνεται η παρούσα επαναληπτική πρόσκληση δημοσιεύεται κατόπιν:  

α) του από 10-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για 
την Αρχή Προσφυγών (όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 9755/11-05-2018 απόφαση του Διευθυντή 
της Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑ: 6Ε47465ΧΘΕ-41Φ), και το οποίο μεταξύ άλλων εισηγείται την - σύμφωνα με το 
άρ. 106 παρ. 5 του ν.4412/2016 – επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση των όρων που αφορούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές,   

β) της υπ’ αρ. πρωτ.16379/22.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΧΛ1465ΧΘΕ-ΠΞ6) απόφασης Ματαίωσης της 
υπ’αριθμ.πρωτ.12300/18.06.2018 (ΑΔΑ ΨΒΙΓ465ΧΘΕ-2ΨΙ) Πρόσκλησης και Ανάκλησης των 
υπ’αριθμ.πρωτ.14224/16.07.2018 (ΑΔΑ 7ΜΓ3465ΧΘΕ-ΚΑ2) και 15691/07.08.2018 Αποφάσεων της Αναπλ. 
Προϊσταμένης του Οικονομικού Τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου που αφορούν την προμήθεια φακέλων της 
Αρχής Προσφυγών, κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης (του ανωτέρω Πρακτικού) της αρμόδιας Επιτροπής και 

γ) της από 12-09-2018 ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εκ μέρους της Αρχής Προσφυγών, περί προσθήκης 
επιπλέον όρου στις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια φακέλων 
 
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος προμηθευτής που προσφέρει την χαμηλότερη συνολικά τιμή για το 
σύνολο των υπό προμήθεια φακέλων, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και προ ΦΠΑ 24%.  
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων 
οκτακοσίων δώδεκα ευρώ #7.812,00€#, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του τακτικού προϋπολογισμού του ΚΑΕ 1111, του ειδικού φορέα 49-140 (Αρχή Προσφυγών) του οικονομικού 
έτους 2018.  
 
Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος κάθε προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά το εγκεκριμένο, βάσει 
της υπ’ αρ. πρωτ.10805/25-05-2018 (ΑΔΑ:653Ν465ΧΘΕ-4ΕΒ, ΑΔΑΜ:18REQ003253721 2018-06-13) 
Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης, ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ #7.812,00€#, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  
 
Γίνονται αποδεκτές προσφορές που θα υποβληθούν για το σύνολο του υπό προμήθεια υλικού (των υπό 
προμήθεια φακέλων), σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της παρούσας.  
 
Προσφορά για μέρος μόνο της εν λόγω προμήθειας δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, καθώς και προσφορές που παρελήφθησαν 
εκπρόθεσμα. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, 
προσθήκες κλπ). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να 
φέρει τη μονογραφή του προσφέροντα.  
 
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Οι 
προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και 
δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως 
τους όρους αυτούς. Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν 
περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινήσεων. 
 
 
 
 
 
 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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2.  Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
 
Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων), καλούνται να 
υποβάλουν την Τεχνική και Οικονομική τους Προσφορά (βλ. Παραρτήματα Α’ και Β’ αντίστοιχα) σε ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο στον οποίο να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 

 
 
Ο φάκελος θα πρέπει επίσης να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία». 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής (Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 10177, Αθήνα, 3ος όροφος) από την Παρασκευή 
14/09/2018 μέχρι και την Παρασκευή 21/09/2018, η οποία ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών. 
 
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση: 
1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους, 
2. Ταχυδρομικώς,  επί αποδείξει, 
3.Με υπηρεσίες ταχυμεταφορών. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 Στην περίπτωση κατάθεσης των προσφορών προσωπικώς ή με εκπρόσωπο, το ωράριο εξυπηρέτησης 
κοινού στο Γραφείο Πρωτοκόλλου είναι 8:00 έως 15:00 μ.μ. 

 Στην περίπτωση αποστολής των προσφορών ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών, το 
εμπρόθεσμο της προσφοράς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην προσφορά των υποψήφιων προμηθευτών. 

 
Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και 
αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 9755/11-05-2018 απόφαση του Διευθυντή της 
Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑ: 6Ε47465ΧΘΕ-41Φ). 
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 26/09/2018 και ώρα 10:00 π.μ. Οι συμμετέχοντες, εφόσον 
επιθυμούν, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι κατά το άνοιγμα των προσφορών. 
 
 
 
2.1 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 
 
α)  Δύο (2) αντίγραφα του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Παράρτημα Α’) της παρούσας, με όλες τις σελίδες αριθμημένες και υπογεγραμμένες από το νόμιμο 
εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
(αρ. πρωτ.17540/13.09.2018 πρόσκλησης) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: Επωνυμία:  

Διεύθυνση:  

Τηλ./ Fax:  

Εmail:  
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β) Δύο (2) αντίγραφα του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β’) της παρούσας, με όλες τις σελίδες αριθμημένες και υπογεγραμμένες από το 
νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα. 
 
γ)  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο 
Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ’). 
 
Διευκρινήσεις: 
1. Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. 
2. Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από κάθε νόμιμο εκπρόσωπο, ήτοι: 
 Τους διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. 
 Τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
 Σε κάθε άλλη περίπτωση, από τους νόμιμους εκπροσώπους του νομικού προσώπου. 
 Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή  κοινοπραξία,  η  δήλωση  υπογράφεται από  κάθε  μέλος  

που συμμετέχει σε αυτήν. 
3. Στην Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύεται η 
ιδιότητα του υπογράφοντος ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (πχ. Καταστατικό Εταιρείας, Βεβαίωση 
Έναρξης Εργασιών αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση κλπ).  
 
 
3.  Ισχύς προσφορών 
 
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  συμμετέχοντες  στην  πρόσκληση  για  εξήντα  (60)  ημέρες  
από την  επόμενη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών.  Προσφορές  που  αναφέρουν  
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η  ανακοίνωση  επιλογής  αναδόχου  μπορεί  να  γίνει  και  μετά  τη  λήξη  της  ισχύος  της  προσφοράς,  
δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του 
επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής υποψήφιο. 
 
 
4.  Τιμές 
 
Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς Φ.Π.Α) θα περιλαμβάνονται: 

• Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ΕΥΡΩ. 

 Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή 
άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος μεταφοράς). 

• Εάν  μετά  την  ημερομηνία  της  πρόσκλησης  επιβληθούν  φόροι,  τέλη  και  κρατήσεις  ή  καταργηθούν 
υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους  λογαριασμούς του αναδόχου. 

 Όλες  οι  δαπάνες  ασφάλισης  των  ειδών,  μέχρι  την οριστική  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  τους 
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αρχής Προσφυγών. 

 
Η Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνει την συνολική τιμή της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς), 
το ποσοστό Φ.Π.Α., και τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς (Παράρτημα Β’).  
(Σημείωση: στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις). 
 
Ο ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας, οι 
όποιες έχουν ως εξής: 

1.  

 κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 
375 του Ν.4412/2016. 

 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% 

 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 
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2.  

 κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 
του Ν.4412/2016. 

 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% 

 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 
 
3.  

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

 Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια αγαθών (άρθρο 64 του Ν. 
4172/2013, ΦΕΚ 167/Α’/23-7-2013), όπως ισχύει. 

 
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 

 
 

 
5.  Ειδικοί όροι 
 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα παρέχουν. 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. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις σχετικές υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της ΕΕ, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται  στο Παράρτημα Χ  του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
6.  Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση 
 
Κριτήριο  επιλογής - ανάθεσης   είναι   η   πλέον   συμφέρουσα   από   οικονομική   άποψη   προσφορά   
βάσει   της   τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπό προμήθεια φακέλων της Αρχής Προσφυγών, 
καθώς επίσης και επίσης οι εξής όροι: 
 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες 
 Τα δικαιολογητικών συμμετοχής 
 Η πληρότητα του φακέλου 
 
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με 
κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών.  Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.  
 
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Υπηρεσία Ασύλου. Πριν την έκδοση 
απόφασης ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας 
2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρ. 73  του Ν.4412/2016 
3. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρ.73 και παρ. 2 β 

του άρ. 80 του Ν.4412/2016 
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7.  Παράδοση – Παραλαβή 
 
Μετά  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει να παραδώσει εφάπαξ το σύνολο 
των υπό προμήθεια φακέλων στη διεύθυνση της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής (Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου 116 36, Αθήνα) ή σε άλλη τυχόν διεύθυνση (εντός Αθηνών), σε 
περίπτωση μετεγκατάστασης της Αρχής Προσφυγών.  
Τα προς προμήθεια είδη θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτίο αποστολής), στα οποία 
υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης. Τα έξοδα αποστολής - παράδοσης των 
υπό προμήθεια φακέλων στα γραφεία της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 
επιβαρύνουν των ανάδοχο.  
Η παράδοση των υπό προμήθεια φακέλων θα  γίνεται  κατόπιν  συνεννόησης  του αναδόχου με  την  αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής της Αρχής Προσφυγών (η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 
12172/15-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΒΜ465ΧΘΕ-ΤΥ5) απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου), και  δεν  
μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  60  ημερολογιακές  ημέρες  από  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Η παραλαβή της σχετικής προμήθειας θα γίνεται από την ανωτέρω Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής, 
και εφόσον τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της παρούσας πρόσκλησης. Η 
Επιτροπή θα συντάσσει  σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις και 
παραστατικά. Σε περίπτωση ελαττωματικών ειδών ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους 
με δική του επιβάρυνση. Η παραλαβή των σχετικών ειδών καθώς και τυχόν παράταση της σύμβασης 
διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016. 
 
 
8.   Πληρωμή 
 
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  παρεχόμενων  ειδών θα  γίνει  σε  Ευρώ,  βάσει τιμολογίου  του  αναδόχου, στο 
οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών  από 
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018, και 
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1111 του Ε.Φ. 49-140 (Αρχή Προσφυγών). Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις. 
 
 
9. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής των προφορών 
 
Διευκρινήσεις ή απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που θα τεθούν, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας Ασύλου και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο:  www.asylo.gov.gr. 
Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο 
της Υπηρεσίας Ασύλου στον σύνδεσμο:  www.asylo.gov.gr. 
 
 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

Η Αν. Προϊσταμένη 
του Οικονομικού Τμήματος 

της Υπηρεσίας Άσυλου 
 
 
 

Μ. Βολονάκη 
 

http://www.asylo.gov.gr/
http://www.asylo.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της υπ’ αρ. πρωτ.17540/13.09.2018 πρόσκλησης: 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ            /     /2018 

Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / Ε-MAIL  

ΑΦΜ – ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ: 

NAI/OXI 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Φάκελος Φάκελος από χαρτόνι   

Τύπου πρεσπάν   

Με λάστιχο   

Μέγεθος:  Α4   

Διαστάσεις: 25,5cm x 35cm   

Χρώμα: κόκκινο   

Με πτερύγια   

Αριθμός Τεμαχίων: δεκαοκτώ χιλιάδες 

(18.000) φάκελοι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της υπ’ αρ. πρωτ.17540/13.09.2018 πρόσκλησης: 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

 

 

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 10550/23-05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003149876 2018-05-24, προσφέρω:  

1) χωρίς Φ.Π.Α. 24% την συνολική τιμή:  

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… (αριθμητικά) ……………………€,.  

2) με Φ.Π.Α. 24% την συνολική τιμή:  

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… (αριθμητικά) ……………………€,.  

 

 

 

ΑΘΗΝΑ            /     /2018 

Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / Ε-MAIL  

ΑΦΜ – ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

χωρίς ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΟΣ  

με ΦΠΑ24% 

Φάκελος Φάκελος από χαρτόνι με λάστιχο, τύπου 

πρεσπάν, μεγέθους  Α4, διαστάσεων        

25,5cm x 35cm, χρώματος κόκκινου, με 

πτερύγια. 

  18.000                        €                               € 

Προσφερόμενη τιμή για 18.000 τεμάχια χωρίς Φ.Π.Α. 24%                                 € 

Προσφερόμενη τιμή για 18.000 τεμάχια με Φ.Π.Α. 24%                                 €   

ΑΔΑ: 6Θ2Σ465ΧΘΕ-ΛΔΙ
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της υπ’ αρ. πρωτ.17540/13.09.2018 πρόσκλησης:  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3 ), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω με γνώση των συνεπειών του Νόμου περί «Ψευδούς δηλώσεως», ότι: 

 

Α.   αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη-υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν τις 

ζητούμενες προδιαγραφές. 

 

Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

•  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

•   δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

•   απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών  

συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. 

•   νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  

2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  

του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. 

 

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας. 

 

Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
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Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). 

 

Γ.   αναλαμβάνω την υποχρέωση  προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 
η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
 
 
 

Ημερομηνία:   ……. /…… /2018 
 

Ο – Η Δηλ………-Εξουσιοδοτ……. 
 
 

(Υπογραφή) 
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