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Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
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1.1 Του άρθρου24 του Ν.2198/1994 (Φ.Ε.Κ.43/Α’) «Περί αύξησης αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων
και άλλες διατάξεις».
1.2 Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α’) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».
1.3 Του άρθρου 91 του Ν. 4270/28-06-2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «διατάξεις Αρχές δημοσιονομικής

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες ».
1.4. Του άρθρου 8 του Ν.2741/1999, «Κρατικές Προμήθειες»
1.5. Του άρθρου 22 παρ. 1 περίπτωση 1Β και του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’/2000)
«Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
1.6. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και
παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.
1.7. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.8. Του αριθμ. πρωτ. 48356/912/26-10-2010 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα:
«Υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α/13.07.2010).
1.9. Του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ.173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
– Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335).».
1.10. Του Ν.3907/2011 «Ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη – μέλη για την επιστροφή των παρανόμως
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις».
1.11. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
1.12. Του Ν. 4038/2-2-2012 (ΦΕΚ 14/Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».
1.13. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο και άλλες διατάξεις».
1.14. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
1.15. Τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με Αριθμό 117/2009 σύμφωνα
με την οποία η αυτεπάγγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές
διαδικασίες.
2
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1.16. Του Π.Δ 195/95 (Φ.Ε.Κ. 102/Α΄) «Οργανισμός Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών».
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1.17. Του Π.Δ 151/98 (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄) «Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των
δαπανών του Δημοσίου».
1.18. Του Π.Δ 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές
Συναλλαγές».
1.19. Του Π.Δ 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
1.20. Του Π.Δ 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005».
1.21. Του Π.Δ 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α’) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.22. Του Π.Δ 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων » όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ56/Α΄), 28/2010 (ΦΕΚ 64/ Α΄), 50/2010
(ΦΕΚ 89/Α΄) και 96/2010 (ΦΕΚ170/Α΄).
1.23. Του Π.Δ 113/10 (221/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.24. Του Π.Δ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
1.25. Tου Π.Δ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2.

Τις αποφάσεις:

2.1. Της αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291Β/11.08.2010) Υπουργικής Απόφασης «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του Άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.2. Της αριθμ. ΕΜ/1-Β/89/03.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2420Β/03.09.2012) Απόφασης «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού,
τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, τον Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας, τους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
καθώς και τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής».
2.3. Της αριθμ. 106/ 07-01-2015 Απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου με την οποία
εγκρίθηκε Α) η σύσταση - συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
3

ΑΔΑ: 794Ω465ΦΘΕ-ΥΤΗ
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, Β) η σύσταση -συγκρότηση Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2
του Ν. 2522/1997 και Γ) η σύσταση -συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αγοραζόμενων ειδών κα
εκτελούμενων εργασιών των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου ανά την επικράτεια.
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2.4. Της με αριθμ. πρωτ. 871/03-02-2015 (ΑΔΑ: 71ΓΞΙ-628) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (που
καταχωρήθηκε με α/α 13761 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη
υποχρέωσης ποσού 15.683,00€ για το έτος 2015, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0851 «Αμοιβές
για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού,
αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων» και με κωδικό αριθμό ανάρτησης στο Κεντρικό
ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 15REQ002590754 2015-02-20.
2.5 Της με αριθμ. πρωτ. 872/03-02-2015 (ΑΔΑ: ΩΧ17Ι-8Δ9) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (που
καταχωρήθηκε με α/α 13760 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη
υποχρέωσης ποσού 15.498,00€ για το έτος 2015, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0851 «Αμοιβές
για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού,
αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων» και με κωδικό αριθμό ανάρτησης στο Κεντρικό
ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 15REQ002590704 2015-02-20.
2.6 Την αριθ. πρωτ. 930/4-2-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης περί ανανέωσης της θητείας της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου για τρία
έτη.

3.

Τα έγγραφα:

3.1. Το με αριθ. πρωτ. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30-05-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων περί «τελών χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για τις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011».
3.2 To 85762/03-12-2014 (αριθ. διεκπεραίωσης 55898) έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με το οποίο
καταργούνται οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ για δαπάνες που αφορούν προμήθειες, εργολαβίες,
εργασίες, πάγια αντιμίσθια κτλ.
3.3. Την ανάγκη κάλυψης των δαπανών για την αναδιαμόρφωση των χώρων του Περιφερειακού
Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης.
3.4 Τα από 19-01-2015 αιτήματα α) παροχής υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και β)
εργασιών κατασκευής περίφραξης στους χώρους του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου
Θεσσαλονίκης με αριθμό ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
15REQ002552385 2015-02-02 και 15REQ002552291 2015-02-02 .
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Αποφασίζουμε
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1.

Τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την α) τοποθέτηση

περίφραξης με συρματόπλεγμα και β) παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών και εγκατάσταση
δομημένης καλωδίωσης στους χώρους του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, σε ΕΥΡΩ, προϋπολογισμού τριάντα ενός χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ
(31.181,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0851 «Αμοιβές για
συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού,
αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» του ειδικού φορέα 43-630 Υπηρεσία Ασύλου
του Υπουργείου Δημοσίας τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Ασύλου και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ –
www.eprocurement.gov.gr).

2.

α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

06-03-2015
Παρασκευή

15.00

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΎΛΟΥ 2, Τ.Κ. 101 77- ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 3ος ΟΡΟΦΟΣ

β. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, δεν
θα γίνουν δεκτές και επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους από την Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό.
γ. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και
περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, μέρος Β’, της παρούσας προκήρυξης.
δ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες (ημερολογιακές),
προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

15PROC002590984
2015-02-20
i.
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
ii.

Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά

iii.

Συνεταιρισμοί

iv.

Κοινοπραξίες

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.
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. και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή του στο έδαφος των ανωτέρω χωρών.
4. Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται:
α) οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, για
συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
β) οι προσφέροντες, που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού.
γ) οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή,
βάσει απόφασης τελεσίδικης ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να
διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
δ) οι προσφέροντες που έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία ή
Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
ε) οι προσφέροντες που έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
στ) οι προσφέροντες που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις στο εξωτερικό.
ζ) οι προσφέροντες που δεν είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
η) οι προσφέροντες που δεν είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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5. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι α) η τοποθέτηση περίφραξης με συρματόπλεγμα
και β) η παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στους
χώρους του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αναλυτικά, οι εργασίες περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
1. Τοποθέτηση περίφραξης με συρματόπλεγμα ύψους (1,60m).
2. Συρόμενες πόρτες περίφραξης (2 τεμ.)
ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
1. Εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα.
2. Δημιουργία δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος τριάντα τεσσάρων (34) νέων θέσεων εργασίας
3. Τοποθέτηση είκοσι επτά (27) νέων φωτιστικών και επανατοποθέτηση των υπαρχόντων
φωτιστικών
1. Δημιουργία τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων εργασίας αποτελούμενων από δύο (2) συνδέσεις Data, μία
(1) Voice και ένα(1) ρευματοδότη τύπου schuco .
2. Τοποθέτηση Rack και δύο(2)Data switch.
3. Πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Η’ της παρούσας και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης και τα
επισυναπτόμενα σε αυτή, παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄
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7. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της
διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας
και ουσίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με τις περιπτώσεις α, β, γ και δ της
παρ.2 του άρθρου άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. Με την ένσταση που ασκείται κατά της
κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και
νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση (παρ.1 του ΠΔ 118/2007).
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Ο ανάδοχος, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού ή έχει ασκήσει και έχει απορριφθεί , θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους όρους της διακήρυξης.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών που υποβάλλονται
μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν εξετάζονται.

8. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης, και τις τεχνικές
προδιαγραφές – απαιτήσεις, παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικού της Υπηρεσίας Ασύλου του
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη , τηλ: 210-6988521, 210-6988570, Fax:
210-6988586.
9. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.asylo.gov.gr), από το
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τέλος από την ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων. (ΚΗΜΔΗΣ – www.eprocurement.gov.gr).
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
Τμήμα Πληροφορικής της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(για τη δημοσίευση της παρούσας στη διαδικτυακή πύλη της Υπηρεσίας – www.asylo.gov.gr)
2.
Γραφείο Διευθύντριας Υπηρεσίας Ασύλου.
3.
Τμήμα Οικονομικού της Υπηρεσίας Ασύλου
4.
Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού
–
Κανιός Χρήστος (Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων)
–
Λαμπράκου Έλλη (τακτικό μέλος)
–
Σταθογιάννη Χαρά (τακτικό μέλος)
–
Καλαμάρης Ιωακείμ (τακτικό μέλος)
–
Καλαντζή Μαρία (τακτικό μέλος και γραμματέας)

8

ΑΔΑ: 794Ω465ΦΘΕ-ΥΤΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

15PROC002590984
2015-02-20
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι α) η τοποθέτηση
περίφραξης με συρματόπλεγμα και β) η παροχή
ηλεκτρολογικών εργασιών και εγκατάσταση δομημένης
καλωδίωσης στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
όπως αυτές (υπηρεσίες) αναλυτικά αναφέρονται στο
Παράρτημα Η’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»
παρούσης προκήρυξης, εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης μέχρι την
ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης .

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ (CPV)

34928200-0 Περιφράξεις
45259000-7 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

#31.181,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη (Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 10177, 3ος
όροφος, Αθήνα)

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών βάσει της αριθ.
πρωτ. 106/ 07-01-2015 Απόφασης της Διευθύντριας της
Υπηρεσίας Ασύλου . (επιτροπή Αθήνας ή Θες/κης)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΓΩΙΣΜΟΥ

06-03-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

09/03/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

Τακτικός Προϋπολογισμός για το έτος 2015, Ειδικού Φορέα 43630 (Υπηρεσία Ασύλου) του Προϋπολογισμού εξόδων του
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Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ΚΑΕ
0851 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά,
εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και
λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» .
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ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο Περιφερειακό Γραφείο
Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, που εδρεύει στην οδό Πόντου 56,
Καλοχώρι Μενεμένη (πρώην κτίριο Β’ ΚΤΕΟ) κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα, στο Παράρτημα Η’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» παρούσης (προκήρυξης) .

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης θα
ολοκληρωθούν από τον πάροχο εντός δύο (2) μηνών από την
υπογραφή σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα Η΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»
παρούσης (προκήρυξης) .
Ανάλυση κρατήσεων:


ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ




ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Φόρος 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
3% τέλος χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επί του 3 % τέλους
χαρτοσήμου.

Η παρούσα δαπάνη υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν και για ελεύθερο επαγγελματία 20%
επί της καθαρής αξίας.
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ΜΕΡΟΣ Α’: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές πρέπει:
1.1.1. Να είναι συνταγμένες ή επίσημα ή νόμιμα μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα, (όπως
και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού) με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους
για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί
να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα.
1.1.2. Να έχουν χρόνο ισχύος εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες , προσμετρούμενες από
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
1.1.3. Να μην έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης
των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄αυτή διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
1.1.4. Nα υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 06-03-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην
έδρα της Υπηρεσίας Ασύλου, Π. Κανελλοπούλου 2, Αθήνα 101 77 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου
της Υπηρεσίας (3ος όροφος) με τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου
περιβλήματος. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα
θεωρούνται εκπρόθεσμες.
1.1.5. Nα υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή που θα τεθούν μέσα στον ίδιο
φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι
μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του
άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η τεχνική και η οικονομική
προσφορά πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή έκαστη σε ξεχωριστό οπτικό
δίσκο (2 αντίγραφα σε οπτικό δίσκο CD).
1.1.6. Να περιέχουν αριθμημένες σελίδες.
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις:


τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα



η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ



ο αριθμός της διακήρυξης
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1.2. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)
επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, επί ποινή αποκλεισμού, οι οποίοι
θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου:
I. Επιμέρους φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα πρωτότυπα
δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών, τα οποία περιγράφονται
αναλυτικά στο Παράρτημα Ζ’ της παρούσας Προκήρυξης.
II. Επιμέρους φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρωτότυπη Τεχνική
Προσφορά με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε
σελίδα και υπογράφεται στο τέλος της από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου,
καθώς και το αντίστοιχο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς, με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε
κάθε σελίδα του. Η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση
διαφορών μεταξύ τους. Μαζί με το αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται και
η Τεχνική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή σε δύο αντίτυπα (2cd), σε πλήρως επεξεργάσιμη
μορφή (Word).
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
III. Επιμέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρωτότυπη Οικονομική
Προσφορά με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε
σελίδα και υπογράφεται στο τέλος της από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου,
καθώς και το αντίστοιχο αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»
σε κάθε σελίδα του. Η πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε
περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Μαζί με το αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς θα
περιλαμβάνεται και η Οικονομική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή σε δύο αντίτυπα (2cd),
σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον.
Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της
οικονομικής, θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο . Σε περίπτωση
συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους,
τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη ‘’πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα’’. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
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αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερομένου .
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Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε’ της παρούσας Προκήρυξης.
Αναφορικά με την υποβολή των προσφορών επισημαίνεται ότι:
1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης,
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες .
2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο
είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη
σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
3. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό
αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
4. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε μόνο για μία εκ των δύο
ομάδων, είτε και για τις δύο ομάδες διαχωρίζοντας τα ποσά για κάθε ομάδα. Η σύγκριση
των προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, θα γίνει για κάθε ομάδα ξεχωριστά
καθώς οι εργασίες περίφραξης (ομάδα Α’) αποτελούν ξεχωριστή και ανεξάρτητη ομάδα
υπηρεσιών σε σχέση με τις εργασίες της Ομάδας Β’.
5. Η ένωση παρόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλους τους παρόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

ΜΕΡΟΣ Β’ :ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Υπηρεσίας Ασύλου
του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η εν λόγω Επιτροπή θα προβεί στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών στις 09-03-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
12:00 που ορίζεται από την προκήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες .
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Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:
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α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και
μονογράφονται και σφραγίζονται τόσο οι φάκελοι όσο και τα πρωτότυπα έγγραφα ανά φύλλο από
όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.
γ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την αποδοχή των τεχνικών
προσφορών. Οι πρωτότυποι φάκελοι και τα πρωτότυπα έγγραφα θα μονογραφούν κατά φύλλο
από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
ε) Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της διακήρυξης. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών
οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος
αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής,
περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, σύμφωνα με το
άρθρο 5α Β.1α του π.δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα … της παρούσας προκήρυξης.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο
αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

ΜΕΡΟΣ Γ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ. 60/2007,
σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και αξιολογεί τα τεχνικά
και οικονομικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό ή
πρακτικά, το/τα οποίο/α παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών, εις τριπλούν (3).
Τονίζεται ότι:
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 Προσφορές που παρουσιάζουν απόκλιση από τους όρους της Προκήρυξης απορρίπτονται.
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 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές κι απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα,
απορρίπτεται προσφορά που:
i. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή αιρέσεις.
ii. αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
iii. αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολο της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου.
iv. αφορά σε μέρος μόνο του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
v. δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια και
παραρτήματα της παρούσας.
vi. δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα, από την προκήρυξη, δικαιολογητικά συμμετοχής.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ΄αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 6 παρ. 2 & 3 και τα άρθρα 8 και 8α (όπως αυτά ζητούνται από την παρούσα) του Π.Δ.
118/2007 δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάσει του άρθρου 20 του Π.Δ.
118/2007 περιγράφονται στο Παράρτημα Ζ’ της παρούσας Προκήρυξης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
i.

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται η παροχή υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της κατακυρωτικής απόφασης να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, με την οποία θα καθορισθούν τυχόν λοιπές λεπτομέρειες.

ii.

Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί για να υπογράψει
τη σύμβαση, τότε κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ.
118/07(ΦΕΚ 266/Α/96 «Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου»).

iii.

Ως προς τα δικαιολογητικά και έγγραφα της προσφοράς, υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της παρ.2α του άρθρου 11 του Ν.2690/1999
(ΦΕΚ Α΄-45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄-74) ή των
ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
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ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της παραγράφου 2α του
άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄-45), όπως ισχύει. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τυχόν έγγραφα για τα
οποία προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου η υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή, θα
υποβάλλονται από τον υποψήφιο ανάδοχο σε πρωτότυπη μορφή.
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iv.

Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα. Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και
την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης για την
κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5.10.1961)
και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄- 188).

v.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης
συνιστά λόγο αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό.

Γ1. ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε
ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ.
Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος
που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της παράδοσης.
Η αναγραφή σε ευρώ μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία εφόσον
χρησιμοποιούνται σε ενδιάμεσους λογαριασμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5)
και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς το κόστος παροχής υπηρεσιών
αναδιαμόρφωσης των χώρων του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης. Υπηρεσία η
οποία αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά
ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιμές
μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε
επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος
της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι
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δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με
την τιμή προσφοράς.
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Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
1. Προσφερόμενη τιμή όλων των εργασιών κάθε ομάδας ξεχωριστά, σε ευρώ,
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, χωρίς Φ.Π.Α.
2. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) της ανωτέρω συνολικής τιμής των εργασιών και συνολικό
ποσό ΦΠΑ σε ευρώ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται
από την Υπηρεσία.
3. Προσφερόμενη συνολική τιμή των εργασιών σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων καθώς και ο ΦΠΑ.
4. Αν για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές
[άρθρο 52 Π.Δ. 60/2007 (Α΄-64)] σε σχέση με το αντικείμενό της, η Υπηρεσία Ασύλου, πριν να
απορρίψει τις προσφορές αυτές, θα ζητεί, εφόσον κρίνει σκόπιμο, γραπτώς τις διευκρινήσεις
για τη σύνθεση της προσφοράς.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι προσφορές θα υποβάλλονται βάσει του παρακάτω πίνακα:
Α/Α
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΤΙΜΗ (ΑΝΕΥ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΦΠΑ)

Τοποθέτηση περίφραξης με συρματόπλεγμα ύψους (1,60m).
Συρόμενες πόρτες περίφραξης (2 τεμ.)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων,
χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α
ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΙΜΗ (ΑΝΕΥ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΦΠΑ)

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
1

Εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα.

2

Δημιουργία δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος τριάντα τεσσάρων (34) νέων
θέσεων εργασίας.

3
1

Τοποθέτηση είκοσι επτά (27) νέων φωτιστικών και
επανατοποθέτηση των υπαρχόντων φωτιστικών.
Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης
Δημιουργία τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων εργασίας αποτελούμενων
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από δύο (2) συνδέσεις Data , μία (1) Voice και ένα(1) ρευματοδότη
τύπου schuco.
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2
Τοποθέτηση Rack και δύο (2)Data switch.
3
Πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων,
χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει από τους υποψηφίους στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων
τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης και αυξομείωσης, παραμένουν
σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στην συνολική τελική τιμή κάθε ομάδας των
παρεχόμενων προς το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης υπηρεσιών, κατόπιν
υπολογισμού των προβλεπόμενων από το νόμο κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Γ2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα του αναδόχου στο Περιφερειακό Γραφείο
Ασύλου Θεσσαλονίκης, οδός Πόντου 56, Καλοχώρι Μενεμένη (πρώην κτίριο Β’ ΚΤΕΟ), η δε
ολοκλήρωση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή Παραλαβής μετά από
σχετικό έλεγχο και σύνταξη πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης των εργασιών.
Οι διαγωνιζόμενοι θα αναλάβουν την μεταφορά όλων των απαραίτητων υλικών στις
εγκαταστάσεις που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών σύμφωνα με την
παρούσα προκήρυξη σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές που παρέχονται στο Παράρτημα
Η’ εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες αμέσως μετά το πέρας της αξιολόγησης της προσφοράς.
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Γ3. ΠΛΗΡΩΜΗ
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Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την

οριστική παραλαβή των υλικών.
Η πληρωμή των παρεχομένων από τον Ανάδοχο υπηρεσιών θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών προς το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του
Παραρτήματος Η’ της παρούσας Προκήρυξης καταθέτοντας τα τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά
πληρωμής που τον αφορούν, στο τμήμα Οικονομικού της Υπηρεσίας Ασύλου. Η εξόφληση των
τιμολογίων θα πραγματοποιείται μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου με την
κατάθεση του ποσού που αναγράφεται στα χρηματικά εντάλματα σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό
του αναδόχου.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 35 του π.δ. 118/2007 «Κ.Π.Δ.».
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας
Ασύλου για το έτος 2015, ΚΑΕ 0851 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά,
εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων»,
Ειδικού Φορέα 43-630 (Υπηρεσία Ασύλου) του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη.

Γ4 . ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η παρούσα δαπάνη υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
και για ελεύθερο επαγγελματία 20% επί της καθαρής αξίας.
Ο ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με νόμιμες κρατήσεις οι οποίες αναλύονται ως εξής:




Φόρος 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων
3% τέλος χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων.
20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επί του 3 % τέλους χαρτοσήμου.

Γ5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και στις
προθεσμίες που προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α /150) και
συνάδουν με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. Ενστάσεις ή προσφυγές για οποιοδήποτε
άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές.
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Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης Ενστάσεων, που έχει οριστεί με την αριθμ. 359/17-01-2014 Απόφαση της
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου και εν συνεχεία πρωτοκολλούνται.
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Επί των ενστάσεων και προσφυγών γνωμοδοτεί η ως άνω Επιτροπή και αποφασίζει η
Αναθέτουσα Αρχή.

Γ6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Στους πρόχειρους διαγωνισμούς, όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην προκήρυξη, το
άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση
γίνεται στον πάροχο υπηρεσιών που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Γ7. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Γ8. ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, μεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου
Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου. Τυχόν υποβολή
σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμιά
δέσμευση για την Υπηρεσία.
Η σύμβαση θα καταρτισθεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους της Προκήρυξης και
την τεχνική προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην
εκτέλεση της σύμβασης , ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών
Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης υπηρεσίας και τουλάχιστον τα
εξής :
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Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης



Την περιγραφή της υπηρεσίας και την έκταση αυτής



Την τιμή



Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της ζητούμενης υπηρεσίας



Τις τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης υπηρεσίας



Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις



Τις προβλεπόμενες ρήτρες
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Τα συμβαλλόμενα μέρη


Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα
επιλύονται οι τυχόν διαφορές.


Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.

Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και της Αναδόχου, ρυθμίζονται από την σύμβαση, την
ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με τη διαλαμβανόμενη σε αυτή
(σύμβαση) παροχή υπηρεσιών.
Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους
που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου
κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών,
ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
α) την υπογραφείσα σύμβαση.
β) την παρούσα Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου.
γ) την προσφορά του Αναδόχου.
Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύμβαση,
τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα
αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
Επιπλέον, η Υπηρεσία Ασύλου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώσει ή εκπληρώσει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάσει ουσιώδη όρο
της σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε
ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση και οι προθεσμίες χωρίς
μεταθέσεις.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :



Εκτελέστηκαν οι εργασίες κανονικά και στην ποιότητα που περιγράφεται στην
σύμβαση.
Στην περίπτωση που οι εργασίες δεν εκτελεστούν, δεν παραδοθούν σύμφωνα με τα
ανωτέρω, θα υπάρχει απομείωση του συμβατικού τιμήματος κατά 15%.
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Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν
οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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Γ9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Α. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 25 του ΠΔ 118/2007 και το άρθρο 157 του Ν.4281/2014
η εγγύηση συμμετοχής δεν είναι υποχρεωτική στους Πρόχειρους Διαγωνισμούς και συνεπώς δεν
απαιτείται στην παρούσα προκήρυξη.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/τ. Α’) ο προμηθευτής στον οποίο
έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων
της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής συμβατικής αξίας,
χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και
πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Θ΄ και τα οριζόμενα
στο άρθρο 25 παρ. 5 του Π. Δ/τος 118/2007 (Κ.Π.Δ.) και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
παροχής των υπηρεσιών , κατά τον χρόνο που, με βάση τη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να
ολοκληρώσει τις εργασίες, πλέον δύο (2) μήνες.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 25 του π.δ. 118/2007 και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014.

Γ10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το
δικαίωμα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή άλλη επιβάρυνση για το Δημόσιο:
i.

Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.

ii.

Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή
μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης.

iii.

Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007).
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Γ11. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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Η παρούσα προκήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά

συμβατικά τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
Κάθε διαφορά / διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση
της σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων (Αθηνών).
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1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η «Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη», Λ. Π. Κανελλοπούλου 2, ΤΚ 101 77 ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο: 210-2106988521, 210-6988570, Φαξ : 2106988586, Πληροφορίες: α) Προϊσταμένη Τμήματος
Οικονομικού κ. Μ. Ποτήρη, e-mail: m.potiri@asylo.gov.gr, β) Σοφία Πολιτικού, υπαλλήλου
του Τμήματος Οικονομικού της Υπηρεσίας Ασύλο, e-mail: s.politikou@asylo.gov.gr
2. H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και
μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.
3. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των προς παροχή υπηρεσιών και
δικαιούται να τις αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του
λόγου στους συμμετέχοντες.
4. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται
η χρηματοδότηση της υπηρεσίας και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος, με
υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα με τη σύμβαση ανάθεση.
5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
6. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/07) καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες
και εργασίες» (ΦΕΚ 431/τ.Β/7-5-98).
7. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, πλην τεχνικών φυλλαδίων,
είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα.
8. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου
ξενόγλωσσου κειμένου.
9. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για
οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.
10. Η διαπίστωση της υποδομής των παρεχομένων υπηρεσιών μπορεί να γίνει από επιτροπή που
θα συγκροτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
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1. Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.
2. Για την τελική επιλογή του αναδόχου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη
συνολική τιμή προσφοράς των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών, χωρίς Φ.Π.Α.
3. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερόμενων
υπηρεσιών κάθε ομάδας ξεχωριστά. Κατά συνέπεια, η επιλογή της προφοράς με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, θα γίνει κατόπιν σύγκρισης των τιμών κάθε ομάδας
ξεχωριστά.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).
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Α/Α
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΤΙΜΗ (ΑΝΕΥ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΦΠΑ)

Τοποθέτηση περίφραξης με συρματόπλεγμα ύψους (1,60m).
Συρόμενες πόρτες περίφραξης (2 τεμ.)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων,
χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α
ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΙΜΗ (ΑΝΕΥ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΦΠΑ)

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
1

Εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα.

2

Δημιουργία δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος τριάντα τεσσάρων (34) νέων
θέσεων εργασίας.

3

1

Τοποθέτηση είκοσι επτά (27) νέων φωτιστικών και
επανατοποθέτηση των υπαρχόντων φωτιστικών.
Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης
Δημιουργία τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων εργασίας αποτελούμενων
από δύο(2) συνδέσεις Data , μία (1) Voice και ένα(1) ρευματοδότη
τύπου schuco.

2
Τοποθέτηση Rack και δύο (2) Data switch.
3
Πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων,
χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Οι προσφέροντες υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του π.δ. 118/2007 και τις
οικείες διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 82/1996, όπως ισχύουν, όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω:

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και δηλώνεται
ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,
ήτοι :
1.

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351
της 29.1.2998, σελ.1).

2.

Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ.2).

3.

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE
C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

4.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991,
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας , η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (Α΄-173) και
τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α΄-305).

5.

Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.

6.

Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
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A. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και
δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες

α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης,
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α¨-101),
όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία .
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους .
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, αν και εφόσον προβλέπεται, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή δε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού .
στ. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για ψευδή δήλωση αναφορικά με τα στοιχεία που
απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 .
ζ. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

28

ΑΔΑ: 794Ω465ΦΘΕ-ΥΤΗ
η. Δεν αποκλείονται από διαγωνισμούς δυνάμει αμετάκλητης απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ. 118/2007.

15PROC002590984 2015-02-20

θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς)
ι. Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
ια. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης της οποίας έλαβαν
γνώση κα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της.
ιβ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού
Διατάγματος .

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης βάσει του
άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Β’) θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών, ήτοι μέχρι της 06-03-2015 και δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου της υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.

Γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007, εφόσον οι
προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους.

Δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο,
όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των
εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε. ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει
να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους και να εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο και
τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι
πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και επαγγελματικών προϋποθέσεων
και τα όρια τους όπως αυτά καθορίζονται στο Μέρος Γ’ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ» του Παραρτήματος Β’, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και
προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007 και της παρούσης
τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.
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Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας Εργοληπτών , πρέπει να κατατεθούν για κάθε μέλος της
Ένωσης η υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων. Η ένωση
προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
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Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με το ίδιο τίμημα και τους ίδιους
όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό
μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι:


Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής.



Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο
εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.



Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο
το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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1. Οι ΄Ελληνες πολίτες:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
(1) Κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, ήτοι:
-

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351
της 29.1.2998, σελ. 1).

-

Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

-

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE
C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991,
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας , η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (Α΄-173) και
τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α΄-305).

(2) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(3) Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις .
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
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γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
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δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους .
Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά
να είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με
το πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ

2. Οι αλλοδαποί :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α
της ως άνω παραγράφου 1 Μέρους Γ’ παρόντος Παραρτήματος.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό της, κατά περίπτωση, αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης .

3.Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα.
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Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους
Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου
τους νόμιμους εκπροσώπους του.
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β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α΄-101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα
στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α, 1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας
της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.

4.Οι συνεταιρισμοί :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 1, Μέρους
Γ’ παρόντος Παραρτήματος.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 1, εφόσον πρόκειται για
ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 2, εφόσον πρόκειται
για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης β της παραγράφου 3 παρόντος
κεφαλαίου (Β).
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή
σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και
λοιπά στοιχεία, τα οποία μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας ή
σύμπραξης, είτε στο όνομα ενός τούτων.
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5.Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
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Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην

ένωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
3. Τοποθέτηση περίφραξης με συρματόπλεγμα ύψους (1,60m).
4. Συρόμενες πόρτες περίφραξης (2 τεμ.)
ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
4. Εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα.
5. Δημιουργία δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος τριάντα τεσσάρων (34) νέων θέσεων εργασίας
6. Τοποθέτηση είκοσι επτά (27) νέων φωτιστικών και επανατοποθέτηση των υπαρχόντων
φωτιστικών
1. Δημιουργία τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων εργασίας αποτελούμενων από δύο (2) συνδέσεις Data, μία
(1) Voice και ένα(1) ρευματοδότη τύπου schuco .
2. Τοποθέτηση Rack και δύο(2)Data switch.
3. Πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Υπηρεσία Ασύλου

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………
Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….» και
συγκεκριμένα για την παροχή…………..……………….. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με την
αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η ισχύς της παρούσας είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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