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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439271-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών
2018/S 194-439271
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
Π. Κανελλοπούλου 2
Αθήνα
101 77
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Καραπαναγιώτου
Τηλέφωνο: +30 2106988544
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: m.karapanagiotou@asylo.gov.gr
Φαξ: +30 2106988586
Κωδικός NUTS: EL303
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://asylo.gov.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
Π. Κανελλοπούλου 2
Αθήνα
101 77
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Καραπαναγιώτου
Τηλέφωνο: +30 2106988544
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: m.karapanagiotou@asylo.gov.gr
Φαξ: +30 2106988586
Κωδικός NUTS: EL303
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://asylo.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
ebs.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
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I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Καταγραφή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών, αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα κράτη - μέλη,
στο πλαίσιο του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ».

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60410000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών, αιτούντων διεθνή προστασία
σε κράτη - μέλη, που προσδιορίζονται ως υπεύθυνα για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας που
υποβάλλονται στην ΕΛΛΑΔΑ, από υπηκόους τρίτης χώρας ή από απάτριδες, σύμφωνα με τον Κανονισμό
(Ε.Ε.) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.6.2013, για τη: «Θέσπιση
των κριτηρίων και μηχανισμών, για τον προσδιορισμό του κράτους - μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης διεθνούς προστασίας, που υποβάλλεται σε κράτος - μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα
(αναδιατύπωση)» (Δουβλίνο ΙΙΙ).

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 900 000.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 5

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών για απλή μετάβαση αιτούντων διεθνή προστασία και
για μετάβαση ή/και επιστροφή, προσώπων που συνοδεύουν αιτούντες διεθνή προστασία.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60410000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π.
Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77 Αθήνα.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, για απλή μετάβαση, αιτούντων διεθνή προστασία
και για μετάβαση ή/και επιστροφή, προσώπων που συνοδεύουν αιτούντες διεθνή προστασία, από όλα τα
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αεροδρόμια εντός της ΕΛΛΑΔΑΣ (διεθνή, κρατικά, δημοτικά), προς τα διεθνή αεροδρόμια σε κράτη - μέλη της
Ε.Ε., που προσδιορίζονται ως υπεύθυνα για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ).
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 180 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 07/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη δράση «Τομέας Ασύλου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»
του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης (AMIF) (Κωδικός αριθμός έργου:
2016ΣΕ75520000)

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Επειδή ο ακριβής αριθμός των ατόμων που θα μεταφερθούν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, η
οικονομική προσφορά του κάθε οικονομικού φορέα θα εκφράζεται ως ποσό χρέωσης, επί της εκάστοτε καθαρής
τιμής του εισιτηρίου σε EUR. Επομένως, ως χαμηλότερη τιμή στην παρούσα σύμβαση, νοείται το χαμηλότερο
ποσό χρέωσης επί της εκάστοτε καθαρής τιμής του εισιτηρίου σε EUR [παρ. 2.4.4) διακήρυξης].

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, για απλή μετάβαση αιτούντων διεθνή προστασία και
για μετάβαση ή/και επιστροφή, προσώπων που συνοδεύουν αιτούντες διεθνή προστασία.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60410000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π.
Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77 Αθήνα.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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Υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, για απλή μετάβαση, αιτούντων διεθνή προστασία
και για μετάβαση ή/και επιστροφή, προσώπων που συνοδεύουν αιτούντες διεθνή προστασία, από όλα τα
αεροδρόμια εντός της ΕΛΛΑΔΑΣ (διεθνή, κρατικά, δημοτικά), προς τα διεθνή αεροδρόμια σε κράτη - μέλη της
Ε.Ε., που προσδιορίζονται ως υπεύθυνα για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ).
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 180 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 07/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη δράση «Τομέας Ασύλου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»
του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης (AMIF) (Κωδικός αριθμός έργου:
2016ΣΕ75520000)

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Επειδή ο ακριβής αριθμός των ατόμων που θα μεταφερθούν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, η
οικονομική προσφορά του κάθε οικονομικού φορέα θα εκφράζεται ως ποσό χρέωσης, επί της εκάστοτε καθαρής
τιμής του εισιτηρίου σε EUR. Επομένως, ως χαμηλότερη τιμή στην παρούσα σύμβαση, νοείται το χαμηλότερο
ποσό χρέωσης επί της εκάστοτε καθαρής τιμής του εισιτηρίου σε EUR [παρ. 2.4.4) διακήρυξης].

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, για απλή μετάβαση, αιτούντων διεθνή προστασία και
για μετάβαση ή/και επιστροφή, προσώπων που συνοδεύουν αιτούντες διεθνή προστασία.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60410000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π.
Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77 Αθήνα.
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II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, για απλή μετάβαση, αιτούντων διεθνή προστασία
και για μετάβαση ή/και επιστροφή, προσώπων που συνοδεύουν αιτούντες διεθνή προστασία, από όλα τα
αεροδρόμια εντός της ΕΛΛΑΔΑΣ (διεθνή, κρατικά, δημοτικά), προς τα διεθνή αεροδρόμια σε κράτη - μέλη της
Ε.Ε., που προσδιορίζονται ως υπεύθυνα για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 180 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 07/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη δράση «Τομέας Ασύλου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»
του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης (AMIF) (Κωδικός αριθμός έργου:
2016ΣΕ75520000)

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Επειδή ο ακριβής αριθμός των ατόμων που θα μεταφερθούν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, η
οικονομική προσφορά του κάθε οικονομικού φορέα θα εκφράζεται ως ποσό χρέωσης, επί της εκάστοτε καθαρής
τιμής του εισιτηρίου σε EUR. Επομένως, ως χαμηλότερη τιμή στην παρούσα σύμβαση, νοείται το χαμηλότερο
ποσό χρέωσης επί της εκάστοτε καθαρής τιμής του εισιτηρίου σε EUR [παρ. 2.4.4) διακήρυξης].

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, για απλή μετάβαση, αιτούντων διεθνή προστασία και
για μετάβαση ή/και επιστροφή, προσώπων που συνοδεύουν αιτούντες διεθνή προστασία.
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60410000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
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Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π.
Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77 Αθήνα.
II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, για απλή μετάβαση, αιτούντων διεθνή προστασία
και για μετάβαση ή/και επιστροφή, προσώπων που συνοδεύουν αιτούντες διεθνή προστασία, από όλα τα
αεροδρόμια εντός της ΕΛΛΑΔΑΣ (διεθνή, κρατικά, δημοτικά), προς τα διεθνή αεροδρόμια σε κράτη - μέλη της
Ε.Ε., που προσδιορίζονται ως υπεύθυνα για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 180 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 07/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη δράση «Τομέας Ασύλου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»
του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης (AMIF) (Κωδικός αριθμός έργου:
2016ΣΕ75520000)

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Επειδή ο ακριβής αριθμός των ατόμων που θα μεταφερθούν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, η
οικονομική προσφορά του κάθε οικονομικού φορέα θα εκφράζεται ως ποσό χρέωσης, επί της εκάστοτε καθαρής
τιμής του εισιτηρίου σε EUR. Επομένως, ως χαμηλότερη τιμή στην παρούσα σύμβαση, νοείται το χαμηλότερο
ποσό χρέωσης επί της εκάστοτε καθαρής τιμής του εισιτηρίου σε EUR [παρ. 2.4.4) διακήρυξης].

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, για απλή μετάβαση, αιτούντων διεθνή προστασία και
για μετάβαση ή/και επιστροφή, προσώπων που συνοδεύουν αιτούντες διεθνή προστασία.
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60410000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303
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Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π.
Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77 Αθήνα.
II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, για απλή μετάβαση, αιτούντων διεθνή προστασία
και για μετάβαση ή/και επιστροφή, προσώπων που συνοδεύουν αιτούντες διεθνή προστασία, από όλα τα
αεροδρόμια εντός της ΕΛΛΑΔΑΣ (διεθνή, κρατικά, δημοτικά), προς τα διεθνή αεροδρόμια σε κράτη - μέλη της
Ε.Ε., που προσδιορίζονται ως υπεύθυνα για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 180 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 07/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη δράση «Τομέας Ασύλου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»
του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης (AMIF) (Κωδικός αριθμός έργου:
2016ΣΕ75520000)

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Επειδή ο ακριβής αριθμός των ατόμων που θα μεταφερθούν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, η
οικονομική προσφορά του κάθε οικονομικού φορέα θα εκφράζεται ως ποσό χρέωσης, επί της εκάστοτε καθαρής
τιμής του εισιτηρίου σε EUR. Επομένως, ως χαμηλότερη τιμή στην παρούσα σύμβαση, νοείται το χαμηλότερο
ποσό χρέωσης επί της εκάστοτε καθαρής τιμής του εισιτηρίου σε EUR [παρ. 2.4.4) διακήρυξης].

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, για όλα τα
τμήματα της σύμβασης.
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Συγκεκριμένα, απαιτείται:
1) οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται, στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση,
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικούς φορείς, απαιτείται:
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση
β) να διαθέτουν ειδικό σήμα/άδεια λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
(Ε.Ο.Τ.)·
2) να είναι μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορέων (International Air Transport Association, I.A.T.A.).
Για την απόδειξη της καταλληλότητας, για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
1) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου
το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα
που απαιτείται, για την εκτέλεση του αντικειμένου τής υπό ανάθεση σύμβασης.
Ειδικά, οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να προσκομίσουν:
α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού ή επαγγελματικής
ένωσης, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε αυτό·
β) αντίγραφο του ειδικού σήματος/άδειας λειτουργίας τουριστικού γραφείου από τον Ε.Ο.Τ., στο οποίο να
αναγράφεται ο αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. (αριθμός Μητρώου Τουριστικής Επιχείρησης)·
2) αντίγραφο του τίτλου της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορέων (International Air Transport Association,
I.A.T.A.), που κατέχουν.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον
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ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και, υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4412/2016, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
μετά τη λήξη αυτής, έχει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του [παρ. 4.3) διακήρυξης].
III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/11/2018
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/11/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π.
Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77 Αθήνα.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Όπως ορίζονται στη διακήρυξη.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
Π. Κανελλοπούλου 2
Αθήνα
101 77
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2106988544
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: m.karapanagiotou@asylo.gov.gr
Φαξ: +30 2106988586
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://asylo.gov.gr/

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία, για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής, είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία, ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (pdf), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθ. 56902/215 Υ.Α..
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Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν. 4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,
— διαβιβάζουν στην Α.Ε.Π.Π. τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν.
4412/2016.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
Α.Ε.Π.Π..
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή, ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
Π. Κανελλοπούλου 2
Αθήνα
101 77
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2106988544
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: m.karapanagiotou@asylo.gov.gr
Φαξ: +30 2106988586
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://asylo.gov.gr/

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/10/2018
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