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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Υποβολής προσφορών για την προμήθεια δέκα (10) φορητών πομποδεκτών
Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοινώνει ότι θα
προβεί στην απευθείας ανάθεση της «προμήθειας δέκα (10) φορητών πομποδεκτών» για την κάλυψη των
αναγκών σε επικοινωνιακό εξοπλισμό των κλιμακίων που δημιουργούνται μέσω του προγράμματος ΑMIF
(Αsylum Μigration and Integration Fund), όπως αυτή περιγράφεται στο αίτημα του Τμήματος Διοικητικής
Υποστήριξης (ΚΗΜΔΗΣ: 15REQ002969432 2015-08-12) με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή.
Η προμήθεια και η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, σύμφωνα με το προαναφερθέν αίτημα
του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, παρουσιάζονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

α/α
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Φορητός
Πομποδέκτης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπου PMR 446 με
κρυπτοφωνία- μπαταρία
λιθίου – επιτραπέζιο
ταχυφορτιστή και φορτιστή
αυτοκινήτου.

ΤΕΜ.

10

ΤΙΜΗ μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

100,00

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.
Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με 23%Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

1.000,00€

1.000,00€

1.230,00€

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας από
ημέρα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και ημέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα, στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η Προϊσταμένη του Τμήματος
Οικονομικού της Υπηρεσίας Ασύλου κ. Μαρούσα Ποτήρη (Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες: 2106988521, φαξ: 210-6985482, e-mail: m.potiri@asylo.gov.gr).
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική
προσφορά.
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Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 22/9/2015 και ώρα 12:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι
ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στην Απευθείας
Ανάθεση καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις προσφορές τους.
Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του
αιτήματος της Υπηρεσίας καθώς και τον χρόνο εγγύησης ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2)
ετών. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Υπηρεσία.
Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε
περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο (2) μήνες από την παραλαβή
των προσφορών στην Υπηρεσία Ασύλου.
Επιπλέον, κάθε προσφορά θα γίνει επί του εντύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α’ της
παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των
προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα
απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν, εκτός και αν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων τριάντα
ευρώ (1.230,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η
Απευθείας Ανάθεση.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας.
Στην περίπτωση που κατά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής προσφορών, ΔΕΝ υποβληθεί
καμία προσφορά, η παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται καθώς η νέα προθεσμία υποβολής προσφορών
θα αφορά χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η Υπηρεσία με νεότερη πρόσκλησή της.
Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί πρέπει να έχει έδρα σε χώρα της Ε.Ε., να είναι ανεγνωρισμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που μπορεί να αναλάβει την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένο
στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. Επίσης οφείλει πριν την υπογραφή της Σύμβασης να
προσκομίσει στην Υπηρεσία Ασύλου τα εξής πρωτότυπα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να φαίνεται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου σε αυτό
και το επάγγελμα του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.
2. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:
 έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και
ανεπιφύλακτα
 δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας
 δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση
 δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης
των προσφορών.
3. Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.
Η ημερομηνία παράδοσης των δέκα (10) φορητών πομποδεκτών από τον Ανάδοχο σε υποδειχθέντα,
από την Υπηρεσία, χώρο της Υπηρεσίας Ασύλου θα οριστεί κατόπιν έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης.
Για την παραλαβή των εν λόγω φορητών πομποδεκτών θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Καλής εκτέλεσης
Εργασιών από την Αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας η οποία έχει συσταθεί με την αριθ. πρωτ.
106/07.01.2015 Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑ: 633ΞΙ-0Κ0).
Το απαιτούμενο παραστατικό (τιμολόγιο) θα είναι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (επί πιστώσει) και η
πληρωμή της αξίας του (τιμολογίου) στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί δια της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. μετά την
έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υ.Δ.Ε./τέως Υ.Δ.Τ.&Π.Τ.Π., εφόσον υποβληθούν τα
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απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Υπηρεσία. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 43-630
Υπηρεσία Ασύλου και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1725 του οικονομικού έτους 2015. Τον Ανάδοχο θα τον
βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.asylo.gov.gr.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εσωτερική διαμονή:
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
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