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Αθήνα, 27/11/2015
Αριθ. πρωτ.: EOX2/7442
ΦΕΚ:648/4-12-2015
Θέμα:

Περίληψη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Στοιχεία του Διαγωνισμού έχουν ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα
Αρ. Διακήρυξης: 92/2015
Συνολικός Προϋπολογισμός: 78.048,78 € χωρίς ΦΠΑ 23%
Προϋπολογισμός Eργου : 96.000,00 € με ΦΠΑ 23%
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει
Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «Εκκένωση της δεξαμενής λυμάτων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου
Έβρου», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά ανα κυβικό μέτρο εκκένωσης
και μεταφοράς λυμάτων, με ημερομηνία έναρξης την 1/1/2016 ή την επομένη υπογραφής της σύμβασης έως
30/04/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 24/12/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 11/01/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15/01/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
προκήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4155/2013,
στο Π.Δ. 60/2007 και στο ΠΔ 118/2007.
Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες (ημερολογιακές), προσμετρούμενες
από την επομένη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120
ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του
προϋπολογισμού του Έργου, εκτός Φ.Π.Α.. Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια εξήντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά #1.560,98€#.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α..
Τα υπο κατάθεση έγγραφα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής , Συγγρού 83, Αθήνα
11745.
Οι υπηρεσίες παρέχονται στις κατά τόπους εγκαταστάσεις της περιφερειακής υπηρεσίας της Υ.Π.Υ. ήτοι ΚΕΠΥ
Φυλακίου Ορεστιάδας.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές.
Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών είναι 96.000,00€ (ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 23% και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά ποσοστό 85% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, κάθε μήνα, έπειτα από την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, την έκδοση του σχετικού πρακτικού και την ολοκλήρωση των
προβλεπόμενων διαδικασιών εκκαθάρισης της δαπάνης και έκδοσης εντολής πληρωμής αυτής, από τον υπεύθυνο
του λογαριασμού του έργου ΠΔΕ με ΣΑΕ 0508 για τον ενάριθμο 2015ΣΕ05080002, με την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εφαρμόζεται η ΚΥΑ 46274/22-09-2014 (ΦΕΚ 2573/ Τ.Β’), Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς
προμήθεια υπηρεσιών αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΠΥ
www.firstreception.gov.gr
Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί:





2
α) στην επίσημη ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής www.firstreception.gov.gr,
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr,
γ) θα αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (epimevro@otenet.gr) στο
Επιμελητήριο Έβρου (www.evroschamber.gr).

Η περίληψη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί/δημοσιευθεί:
 α) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Φ.Ε.Κ.).
 β) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr
 γ) σε δύο οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία τοπική του Φυλακίου
Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου.
 δ) στις ιστοσελίδες του Φορέα Υλοποίησης (Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής) και του Διαχειριστή
Προγράμματος (Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Οι δαπάνες δημοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο και σε
περίπτωση άγονου την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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