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Αθήνα, 26/04/2017
Αρ. Πρωτ.: 8064
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013
(Δουβλίνο ΙΙΙ)» εκτιμώμενης αξίας επτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατό είκοσι ευρώ (716.120,00€)
(συμπεριλαμβανόμενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων), με δικαίωμα προαίρεσης 50%, ήτοι τριακόσιες σαράντα τρεις
χιλιάδες εξήντα ευρώ (343.060,00€) (συμπεριλαμβανόμενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων) [συνολική εκτιμώμενη
αξία: ένα εκατομμύριο πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (1.059.180,00€) (συμπεριλαμβανόμενων των
υπέρ τρίτων κρατήσεων)]. Το αντικείμενο της σύμβασης υποδιαιρείται σε τρία (3) όπως περιγράφονται στον
παρακάτω πίνακα:
ΤΜΗΜΑ

Α΄

Β΄

Γ΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έκδοση (κατ’ εκτίμηση) δυο χιλιάδων (2.000) αεροπορικών εισιτηρίων, για απλή
μετάβαση αιτούντων διεθνή προστασία, με προγραμματισμένες και μη
προγραμματισμένες πτήσεις, π.χ. charter,
από: τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», τον Κρατικό Αερολιμένα
Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», τον Κρατικό Αερολιμένα Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης»,
τον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «Όμηρος», τον Κρατικό Αερολιμένα Σάμου «Αρίσταρχος ο
Σάμιος», τον Κρατικό Αερολιμένα Κω «Ιπποκράτης», τον Δημοτικό Αερολιμένα Λέρου,
τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και τον Κρατικό Αερολιμένα
Ρόδου «Διαγόρας»,
προς: Διεθνείς Αερολιμένες σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. που προσδιορίζεται ως υπεύθυνο
για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
604/2013.
Μεταφορά (κατ’ εκτίμηση) δυο χιλιάδων (2.000) αιτούντων διεθνή προστασία κατά την
ημέρα της αναχώρησής τους, από: α) κεντρικά σημεία εντός του Νομού Αττικής
(Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Βόρειου
Τομέα Αθηνών και Δυτικού Τομέα Αθηνών) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος» και β) κεντρικά σημεία εντός της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης προς: τον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»,
με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα με οδηγό, και την παροχή συνδρομής κατά
τη διάρκεια έκδοσης των εγγράφων επιβίβασης (check-in).
Έκδοση (κατ’ εκτίμηση) εκατόν πενήντα (150) αεροπορικών εισιτηρίων, για μετάβαση με
επιστροφή, προσώπων που συνοδεύουν ευάλωτους αιτούντες διεθνή προστασία, με
προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες πτήσεις, π.χ. charter,
από: τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», τον Κρατικό Αερολιμένα
Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», τον Κρατικό Αερολιμένα Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης»,
τον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «Όμηρος», τον Κρατικό Αερολιμένα Σάμου «Αρίσταρχος ο
Σάμιος», τον Κρατικό Αερολιμένα Κω «Ιπποκράτης», τον Δημοτικό Αερολιμένα Λέρου,
τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και τον Κρατικό Αερολιμένα
Ρόδου «Διαγόρας»,
προς: Διεθνείς Αερολιμένες σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. που προσδιορίζεται ως υπεύθυνο
για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
604/2013.

ΠΡΟΫ/ΘΕΙΣΑ
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Επισημαίνεται ότι, ο αριθμός των αεροπορικών εισιτηρίων στα τμήματα Α΄ και Γ΄ και ο αριθμός των ατόμων στο
τμήμα Β΄ είναι ενδεικτικός, προκειμένου να καταστεί δυνατή από τους προσφέροντες η σύνταξη και η σύγκριση των
οικονομικών τους προσφορών και αποτελεί μία εκτίμηση για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

ΑΔΑ: 7ΑΝΜ465ΧΘΕ-ΑΑΠ
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
63510000-7 «Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες».
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι για όλα τα τμήματα από την υπογραφή της και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δράση «Τομέας Ασύλου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» του
Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) 2014-2020 με 75% χρηματοδότηση
από την Ε.Ε. και 25% από την Ελλάδα, δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 1767/09.02.2016 (ΑΔΑ: ΩΜ4Λ465ΦΘΕ-4ΘΡ)
απόφασης χορήγησης και συγκεκριμένα από το Έργο 5: «Μεταφορά αιτούντων διεθνή προστασία σε κράτος μέλος
που προσδιορίζεται ως υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στην Ελλάδα
από υπηκόους τρίτης χώρας ή από απάτριδες» και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 755/2 και συγκεκριμένα του
έργου με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ75520000, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ
δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 39595/12.04.2016 (ΑΔΑ: Ω3Υ44653Ο7-8Γ1) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι αυτή της ανάρτησης της διακήρυξης, δηλαδή η
28/04/2017. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/05/2017 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
01/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης
(συμπεριλαμβανόμενων των υπερ τρίτων κρατήσεων), δηλαδή θα πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων
εκατόν εξήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτών (7.161,20€).
Οι προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο,
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://asylo.gov.gr/ και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δε γίνονται
δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα Τμήματα, καθώς οι πράξεις που γίνονται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού
θεωρούνται ως ενιαία παροχή υπηρεσίας του πρακτορείου προς τον Ανάδοχο, για κάθε ταξιδιώτη. Ο αριθμός των
τμημάτων που θα ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3).
Η διακήρυξη εστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. για δημοσίευση στις 26/04/2017 [Προσωρινός
αριθμός αναφοράς: 2017-055600 (17-165023-001)].
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη παρέχονται από την κα. Καραπαναγιώτου Μαρία στο τηλ.
2106988544, στο e-mail: m.karapanagiotou@asylo.gov.gr και στο Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων,
2ος όροφος, στη διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα.
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