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     Αθήνα, 15/03/2019 

    Αρ.πρωτ.: 6250 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης, περιοδικού ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων και αναβατορίου της Κεντρικής 
Υπηρεσίας Ασύλου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Πειραιά και του Περιφερειακού Γραφείου 
Ασύλου Αλίμου μέσω απευθείας ανάθεσης. 
 

Αναθέτουσα Αρχή Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής 

Κριτήριο ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή)  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.640,00 € άνευ ΦΠΑ ή 6.993,60 € με ΦΠΑ 24% 

Συνοπτική περιγραφή  

αντικειμένου ανάθεσης 

1. Τακτική μηνιαία συντήρηση, περιοδικός έλεγχος 

και πιστοποίηση 2 ανελκυστήρων στο κτήριο της 

Κεντρικής Υπηρεσίας. 

2. Τακτική μηνιαία συντήρηση, περιοδικός έλεγχος 

και πιστοποίηση ανελκυστήρα στο κτήριο του ΠΓΑ 

Πειραιά. 

3. Τακτική μηναία συντήρηση και περιοδικός έλεγχος 

του αναβατορίου για ΑμεΑ στο ΠΓΑ Αλίμου. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών 

20/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ 

   

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, περιοδικού ελέγχου και πιστοποίησης 

ανελκυστήρων και αναβατορίου της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, του ΠΓΑ Πειραιά και του ΠΓΑ Αλίμου μέσω 

απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (Β΄ 2604) ΚΥΑ όπως αυτή ισχύει 

και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από 01/04/2019 έως 31/03/2020. 

3. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420301001 του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2019 του Ε.Φ. 1049-401 Υπηρεσία Ασύλου, δυνάμει της 5585/07.03.2019 (ΑΔΑΜ 19REQ004616576 

2019-03-15, ΑΔΑ 7Χ0Ψ465ΧΘΕ-5ΑΝ) Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ύψους έξι χιλιάδων εννιακοσίων 

ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών #6.993,60€#. 

4. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

5. Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο των επιμέρους τμημάτων των υπό ανάθεση υπηρεσιών. 
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6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για διάστημα ενός 60 

ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών. 

7. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.  

8. Το κόστος κάθε προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την εγκεκριμένη προϋπολογισθείσα δαπάνη των 

5.640,00 € άνευ ΦΠΑ ή 6.993,60 € με ΦΠΑ 24% ούτε κατά το κόστος των επιμέρους τμημάτων ούτε στο 

σύνολό της. Προσφορές των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό (την εγκεκριμένη 

προϋπολογισθείσα δαπάνη) απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

9. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, καθώς και 

προσφορές για μέρος των προς παροχή υπηρεσιών.  

10. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες 

κλπ). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει αυτή να είναι καθαρογραμμένη και να έχει 

μονογραφεί από τον προσφέροντα.  

11. Οι προσφέροντες 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 

12. Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα (απαιτείται γνήσιο της υπογραφής) στην οποία να δηλώνουν ρητά τα κάτωθι: 

α) Αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 6250/15.03.2019 πρόσκλησης 

μαζί με τα παραρτήματα της. 

β) Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι 60 ημέρες, κατά τα οριζόμενα στην σχετική πρόσκληση, και η 

προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

γ) Δεν τελούμε σε καμιά από τις καταστάσεις των άρθρων 18, 73 και 74 του ν.4412/2016. 

δ)  Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να προσκομίσουμε πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά των άρθρων 73 και 80 του ν.4412/2016 ήτοι: 

 βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ 

 απόσπασμα ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος 

συμβούλου για τις Ανώνυμες Εταιρείες και των διαχειριστών για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες 

Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (αναλόγως την 

νομική μορφή του οικονομικού φορέα). 

Β. Το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ συμπληρωμένο για όλα τα τμήματα της προς 

ανάθεση υπηρεσίας. 

13. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: 

«Προσφορά για την 6250/15.03.2019 Πρόσκληση της Υπηρεσίας Ασύλου» 

 Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος οικονομικού φορέα):  
 
Επωνυμία:  
Διεύθυνση:  
Αριθμός τηλεφώνου:  
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Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax):  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):  

Προς: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 101 77, Αθήνα 

Υπόψη Οικονομικού τμήματος 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 

Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ή αποστέλλουν τον ανωτέρω σφραγισμένο φάκελο στην Κεντρική 

Υπηρεσία Ασύλου, στο γραφείο Πρωτοκόλλου (3ος όροφος), στη διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 

77, Αθήνα (ώρες: 7:00 - 15:00) μέχρι την Τετάρτη 20/03/2019 και ώρα 14:00. 

14. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Οικονομικού Τμήματος της 

Υπηρεσίας Ασύλου την Τετάρτη 20/03/2019 και ώρα 14:30 και μπορούν να παραστούν όσοι από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς το επιθυμούν. 

15. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να εσωκλείουν στον φάκελο της προσφοράς τους επιπλέον υλικό που 

θεωρούν ότι σχετίζεται με την προς ανάθεση υπηρεσία πχ διαφημιστικό υλικό, πιστοποιήσεις κτλ. 

16. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους της Υπηρεσίας προκειμένου να λάβουν 

γνώση της κατάστασης των ανελκυστήρων και του αναβατορίου κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα 

Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου στο τηλέφωνο 210-6988574. 

17. Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου θα εκδοθεί 

απόφαση ανάθεσης η οποία θα κοινοποιεί στον ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Ανάδοχος θα 

κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία Ασύλου δεν δεσμεύεται για την 

τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να 

επαναλάβει την διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

υποψηφίους. 

18. Η παρούσα αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου στη 

διαδρομή: http://asylo.gov.gr/ > Νέα & ανακοινώσεις > Προκηρύξεις διαγωνισμών. 

 

 

  Η Αν. Προϊσταμένη  
του Οικονομικού Τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου 

   

 

Μ.Βολονάκη 

 

Συνημμένα: 

1. Παράρτημα Ι : Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
2. Παράρτημα ΙΙ : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
Κοινοποίηση: 
Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Υπηρεσίας Ασύλου

http://asylo.gov.gr/
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Παράρτημα Ι : Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
 

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κόστος 

εργασίας 

χωρίς ΦΠΑ* 

1 Τακτική μηνιαία συντήρηση/περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρα  (ηλεκτροκίνητος 

ανελκυστήρας προσώπων) στο κτήριο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Πειραιά 

(διεύθυνση: Οδός: Ναυάρχου Νοταρά, αρ. 106, Πειραιάς) από 01/04/2019 – 31/03/2020.   

Αφορά το κόστος μηνιαίας συντήρησης (συμπεριλαμβάνων των απαιτούμενων υλικών & 

ανταλλακτικών). Εξαιρούνται βλάβες και φθορές που θα προκληθούν από μη ορθή χρήση. 

Δωρεάν επισκευή του αναβατορίου σε περίπτωση βλάβης, εξαιρουμένης την περίπτωσης 

όπου θα χρειαστεί ανταλλακτικό.  

Άμεση ανταπόκριση από τεχνικό, σε περίπτωση βλάβης και μη ομαλής λειτουργίας του 

ανελκυστήρα.  

Δωρεάν ετήσιο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης. 

Προμήθεια και αντικατάσταση  ανταλλακτικών (λάμπες, ροδάκια, αξονάκια, λιπαντικά 

υλικά καθαρισμού κ.α.). Όλα τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα και να 

διαθέτουν CE. 

Μηνιαίο κόστος:110,00 € 

 
1.320,00€ 

2 Τακτική μηναία συντήρηση/περιοδικός έλεγχος του αναβατορίου για ΑμεΑ στο 

Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλίμου (διεύθυνση: Δωδεκανήσου 6, Άλιμος) από 

01/04/2019 –31/03/2020. 

 Αφορά το κόστος μηνιαίας συντήρησης (συμπεριλαμβάνων των απαιτούμενων υλικών & 

ανταλλακτικών). Εξαιρούνται βλάβες και φθορές που θα προκληθούν από μη ορθή χρήση. 

Δωρεάν επισκευή του αναβατορίου σε περίπτωση βλάβης, εξαιρουμένης την περίπτωσης 

όπου θα χρειαστεί ανταλλακτικό.  

Άμεση ανταπόκριση από τεχνικό, σε περίπτωση βλάβης και μη ομαλής λειτουργίας του 

αναβατορίου.   

Δωρεάν ετήσιο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης. 

Προμήθεια και αντικατάσταση  ανταλλακτικών (λάμπες, ροδάκια, αξονάκια, λιπαντικά 

υλικά καθαρισμού κ.α.). Όλα τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα και να 

διαθέτουν CE. 

Μηνιαίο κόστος:100,00 € 

  
1.200,00€  

3 Τακτική μηναία συντήρηση/περιοδικός έλεγχος των δύο (2) ανελκυστήρων (ένας 

υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων και ένας υδραυλικός ανελκυστήρας φορτηγός) στην 

Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου (διεύθυνση: Π.Κανελλοπούλου 2, Αθήνα) από 01/04/2019-

31/03/2020.                                                                                                                                     

Αφορά δυο(2) συντηρήσεις μηνιαίως ανά ανελκυστήρα (συμπεριλαμβανομένου των 

απαιτούμενων υλικών & ανταλλακτικών). Εξαιρούνται βλάβες και φθορές που θα 

προκληθούν από μη ορθή χρήση. 

Δωρεάν επισκευή του ανελκυστήρα σε περίπτωση βλάβης, εξαιρουμένης την περίπτωσης 

όπου θα χρειαστεί ανταλλακτικό.  

Άμεση ανταπόκριση από τεχνικό, σε περίπτωση βλάβης και μη ομαλής λειτουργίας του 

ανελκυστήρα.  

Δωρεάν ετήσιο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης. 

Προμήθεια και αντικατάσταση  ανταλλακτικών (λάμπες, ροδάκια, αξονάκια, λιπαντικά 

υλικά καθαρισμού κ.α.). Όλα τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα και να 

διαθέτουν CE. 

Μηνιαίο κόστος: 220,00 €   

 
2.640,00€ 
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4 α. Πιστοποίηση των δύο (2) ανελκυστήρων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου σύμφωνα με 

την οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (Β΄ 2604) ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει. 

Έλεγχος και έκδοση Έκθεσης Ελέγχου και Πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που απαιτηθεί 

επανέλεγχος για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, εξαιτίας λόγων που δεν οφείλονται 

σε υπαιτιότητα του ελεγκτή μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, αυτός 

παρέχεται δωρεάν. 

300,00€ 

β. Πιστοποίηση του ανελκυστήρα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Πειραιά 

σύμφωνα με την οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (Β΄ 2604) ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει. 

Έλεγχος και έκδοση Έκθεσης Ελέγχου και Πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που απαιτηθεί 

επανέλεγχος για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, εξαιτίας λόγων που δεν οφείλονται 

σε υπαιτιότητα του ελεγκτή μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, αυτός 

παρέχεται δωρεάν. 

180,00€ 

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας χωρίς ΦΠΑ 5.640,00€ 

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας με 24% ΦΠΑ 6.993,60€ 

 
Κόστος εργασίας χωρίς ΦΠΑ* 

Η οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό ανά τμήμα της υπό ανάθεση υπηρεσίας το οποίο 

αποτελεί και ανώτατο όριο κόστους. 

 

Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων: 

1. Επιθεώρηση τοιχωμάτων, οροφής, πυθμένα φρεατίου.  

2. Επιθεώρηση ισοζυγίου ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών).  

3. Επιθεώρηση εύκαμπτου καλωδίου (μανούβρας) και κουτιών σύνδεσης.  

4. Επιθεώρηση και καθαρισμός διακοπτών ασφαλείας και προμανδαλώσεως εντός του φρέατος.  

5. Επιθεώρηση και έλεγχος συσκευής αρπάγης και της καλής λειτουργίας του διακόπτη αυτής.  

6. Επιθεώρηση και έλεγχος διακοπτών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου θαλάμου και 

ψευδοδαπέδου, εφόσον υφίσταται.  

7. Επιθεώρηση σημείων προσδέσεως συρματόσχοινων στο θάλαμο και στο αντίβαρο.  

8. Επιθεώρηση συρματόσχοινων και έλεγχος κομμένων συρματιδίων, σε όλο το μήκος τους.  

9. Έλεγχος καλής κατάστασης των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος αυτών έναντι μηχανικής καταπονήσεως 

ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα τότε γίνεται αλλαγή του. Αν σπάσει ένα τότε γίνεται αλλαγή όλων. Για την 

πρόληψη της φθοράς πρέπει η τάνυση τους να είναι ίδια και να ελέγχεται με δυναμόμετρο ανά τετράμηνο.  

10. Λίπανση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα.  

11. Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάσταση σήματος κινδύνου και επικοινωνίας (τηλεφώνων θαλάμων).  

12. Επιθεώρηση και έλεγχος πέδης, φερμουίτ των φρένων και των πέδιλων των ευθυντηρίων ράβδων.  

13. Έλεγχος και συμπλήρωση ελαίου στον ατέρμονα και το κιβώτιο αυτομάτου.  

14. Ωμομέτρηση των κύριων ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για έλεγχο τυχόν διαρροών ή βλαβών.  

15. Έλεγχος επαφών και της λειτουργίας των ηλεκτρονόμων ορόφων, των ηλεκτρονόμων ανόδου-καθόδου, 

παρουσία τάσεως έναντι γης σε μεταλλικά μέρη.  

16. Έλεγχος και καθαρισμός επαφών πηνίων ορόφων και διακοπτών ανόδου καθόδου.  

17. Έλεγχος ολίσθησης συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας.  

18. Έλεγχος καλής λειτουργίας πηνίου διαφυγής ρεύματος (ΔΔΕ).  

19. Έλεγχος ασφαλειών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και του ηλεκτρικού πίνακα.  

20. Έλεγχος λειτουργίας φωτισμού του θαλάμου, μηχανοστασίου και φρέατος. Αντικατάσταση των καμένων.  

21. Έλεγχος διακοπτών και ομαλής λειτουργίας των θυρών.  

22. Έλεγχος συσσωρευτών κουδουνιών ασφαλείας.  

23. Έλεγχος και ρύθμιση ισοστάθμισης δαπέδου θαλάμου.  

24. Έλεγχος ταχύτητας ανόδου – καθόδου.  

25. Έλεγχος χειροκίνητων και αυτόματων μηχανισμών απεγκλωβισμού.  
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26. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του ζυγού υπέρβαρου και του σήματος που δίνει.  

27. Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κομβιοδόχων και οδηγιών χρήσης 

προς τους χρήστες.  

28. Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάσταση φωτεινών ενδείξεων ορόφων και κατεύθυνσης.  

29. Έλεγχος ύπαρξης και αποκατάσταση ενδεικτικών κατεύθυνσης (βελάκια) και οδηγιών χρήσης, εξωτερικά 

και εσωτερικά των θαλάμων.  

30. Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος φωνητικής ειδοποίησης, όπου υφίσταται.  

31. Γενικότερος έλεγχος καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για 

την αποκατάσταση των φθορών, ελλείψεων ή βλαβών, που έχουν διαπιστωθεί και αφορούν στην ασφαλή 

και κανονική λειτουργία.  

32. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των άνω εργασιών, θα αναρτάται σε όλες τις πόρτες του υπό συντήρηση 

ανελκυστήρα (σε όλους τους ορόφους) η επιγραφή: <<ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ>>. 

33. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα καταχωρούνται κατά τα προβλεπόμενα, με αποκλειστική 

ευθύνη του Αναδόχου, στο αντίστοιχο βιβλιάριο συντήρησης κάθε ανελκυστήρα.  

34. Η χρονική διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα, πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) 

λεπτά της ώρας ή όσο περισσότερο απαιτηθεί κατά την κρίση του συνεργείου συντήρησης. 
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Παράρτημα ΙΙ : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 6250/15.03.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Αφού έλαβα υπόψη την πρόσκληση 6250/15.03.2019, τους όρους της οποίας αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως, υποβάλλω την κάτωθι προσφορά. 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κόστος ανά μήνα 

χωρίς ΦΠΑ σε € 

Ετήσιο κόστος 

χωρίς ΦΠΑ σε € 

1 Τακτική μηνιαία συντήρηση και περιοδικός έλεγχος 

ανελκυστήρα στο κτήριο του Περιφερειακού Γραφείου 

Ασύλου Πειραιά (διεύθυνση: οδός: Ναυάρχου Νοταρά, 

αρ.106, Πειραιάς) από 01/04/2018 έως και 31/03/2020.                                            

  

2 Τακτική μηνιαία συντήρηση και περιοδικός έλεγχος 

αναβατορίου για ΑμεΑ στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου 

Αλίμου (διεύθυνση: Δωδεκανήσου, αρ.: 6) από 01/04/2018 

έως και 31/03/2020.                                            

  

3 Τακτική μηνιαία συντήρηση και περιοδικός έλεγχος των δύο 

(2) ανελκυστήρων στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου από 

01/04/2018 έως και 31/03/2020.                                                                                                                                    

Αφορά δυο(2) συντηρήσεις μηνιαίως ανά ανελκυστήρα.  

  

4 α. Πιστοποίηση των δύο (2) ανελκυστήρων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. 

Έλεγχος και έκδοση Έκθεσης Ελέγχου και Πιστοποιητικού.   

     

β. Πιστοποίηση του ανελκυστήρα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Πειραιά. 

Έλεγχος και έκδοση Έκθεσης Ελέγχου και Πιστοποιητικού. 

 

Πίνακας 1. Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝA  

ΦΑΞ  

Ε-MAIL  

ΑΦΜ   

ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
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Σύνολο Εργασίας χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς) σε €    

Σύνολο Εργασίας χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως) σε €  

 

Σύνολο Εργασίας με 24% ΦΠΑ (αριθμητικώς) σε €    

Σύνολο Εργασίας με 24% ΦΠΑ (ολογράφως) σε €  

 

 

Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι 60 ημέρες. 

Στην  παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Ημερομηνία :    

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος:            

 

 

Υπογραφή - Σφραγίδα  

 

Σημείωση:  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την Οικονομική τους Προσφορά χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το παρόν 

υπόδειγμα χωρίς τροποποίηση της μορφής του και συμπληρώνουν υποχρεωτικά το σύνολο των πεδίων του. 

Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του υποδείγματος Οικονομικής 

Προσφοράς. 

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η 

Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν. 
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