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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81523-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
2019/S 036-081523
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
EL303
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: firstrception@firstreception.gov.gr
Κωδικός NUTS: EL304
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.Firstreception.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: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.eprocurement.gov.gr

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: Μεταναστευτική πολιτική

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

Τίτλος:
Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών, από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο
προς την ηπειρωτική χώρα, εντός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και από δομές φιλοξενίας της
ενδοχώρας.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60100000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων, για τις «Μετακινήσεις
υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών, από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς την
ηπειρωτική χώρα, μέσω χερσαίων και ακτοπλοϊκών μέσων μεταφοράς», της δράσης: «Μετακινήσεις υπηκόων
τρίτων χωρών και παιδιών αυτών, από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς την ηπειρωτική
χώρα, εντός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και από Δομές Φιλοξενίας της ενδοχώρας προς
δημόσιες υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας», με τίτλο με κωδικό ΟΠΣ 5030480.
Τμήμα Α’: Μετακινήσεις εντός των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω και Λέρου.
Τμήμα Β’: Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις από τις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο, προς τα λιμάνια του
Πειραιά και της Καβάλας.
Τμήμα Γ’: Μετακινήσεις:
α) από το λιμάνι του Πειραιά·
β) από το λιμάνι της Καβάλας·
γ) από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Έβρου,
προς ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της ηπειρ. χώρας.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 190 000.00 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: 3

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
«Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών, από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο
προς την ηπειρωτική χώρα, μέσω χερσαίων και ακτοπλοϊκών μέσων μεταφοράς», με κωδικό ΟΠΣ 5030480.
Αριθμός τμήματος: A. Μετακινήσεις εντός των νήσων Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κω και Λέρου

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60100000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL41
Κωδικός NUTS: EL42
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κως και Λέρος.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Περιλαμβάνει τις μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών (Υ.Τ.Χ.), μαζί με τις αποσκευές τους, από τα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης που βρίσκονται στα αναφερόμενα νησιά, προς τους αντίστοιχους λιμένες του κάθε
νησιού, καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες στις πόλεις των νησιών.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 290 664.31 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
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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:
«Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών, από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο
προς την ηπειρωτική χώρα, εντός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και από Δομές Φιλοξενίας
της ενδοχώρας προς δημόσιες υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας», με τίτλο με κωδικό ΟΠΣ
5030480».

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
«Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών, από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο
προς την ηπειρωτική χώρα, μέσω χερσαίων και ακτοπλοϊκών μέσων μεταφοράς», με κωδικό ΟΠΣ 5030480.
Αριθμός τμήματος: Β. Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις από Λέσβο,Σάμο,Χίο,Κω&Λέρο,προς τα λιμάνια του Πειραιια
και Καβάλας

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
63510000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL41
Κωδικός NUTS: EL42
Κωδικός NUTS: EL51
Κωδικός NUTS: EL6
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κως και Λέρος και λιμάνια του Πειραιά και της Καβάλας.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Περιλαμβάνει την αγορά και παράδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στους υπηκόους τρίτων χωρών (Υ.Τ.Χ.), για τη
μετάβασή τους στους λιμένες του Πειραιά ή της Καβάλας.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 501 960.39 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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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:
«Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο
προς την ηπειρωτική χώρα, εντός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και από Δομές Φιλοξενίας
της ενδοχώρας προς δημόσιες υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας» με τίτλο με κωδικό ΟΠΣ
5030480».

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
«Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών, από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο
προς την ηπειρωτική χώρα, μέσω χερσαίων και ακτοπλοϊκών μέσων μεταφοράς», με κωδικό ΟΠΣ 5030480.
Αριθμός τμήματος: Γ.Μετακινήσεις από τα λιμάνια α) Πειραιά, β)Καβάλα,γ) από το ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου προς
ΑΔΦ Ηπειρ.Χώρας

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60100000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
α) από το λιμάνι του Πειραιά·
β) από το λιμάνι της Καβάλας·
γ) από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Έβρου,
προς ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της ηπειρωτικής χώρας.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Περιλαμβάνει την μεταφορά των αφιχθέντων στους λιμένες που αναφέρονται στο τμήμα Β’ (περιπτώσεις α και
β) ή από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Έβρου (περίπτωση γ), προς τις ανοιχτές Δομές
Φιλοξενίας της ηπειρωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών τους, μέσω κατάλληλου οχήματος.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 397 375.30 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
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
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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:
«Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο
προς την ηπειρωτική χώρα, εντός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και από Δομές Φιλοξενίας
της ενδοχώρας προς δημόσιες υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας» με τίτλο με κωδικό ΟΠΣ
5030480».

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

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 τής υπό ανάθεση υπηρεσίας. Εφόσον
οι οικονομικοί φορείς, πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού, για
να μπορούν να παράσχουν την υπό ανάθεση υπηρεσία στην χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή
ζητεί να αποδείξουν, ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. Ειδικότερα, οι
εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ως:
α) τουριστικό γραφείο, όπως αυτό ορίζεται στον Ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α'): «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας
τουριστικών γραφείων», όπως ισχύει
ή
β) Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.), όπως αυτό ορίζεται από τον Ν. 2963/23.11.2001 (ΦΕΚ Α
268/23.11.2001): «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός
έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
ή
γ) Τουριστική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), σύμφωνα με τον Ν.711/77 (ΦΕΚ 284 Α/27.9.1977):
«Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων», όπως ισχύει.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται 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.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρεις (3)
τελευταίες οικονομικές χρήσεις –πριν το έτος διενέργειας της διαδικασίας (2016, 2017, 2018), τουλάχιστον ίσο
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με το 25 % του ύψους της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή τμημάτων, για τα οποία υποβάλλουν οικονομική
προσφορά, για σύμβαση της παρούσας διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας, δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο μέσος
γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών, για τις οικονομικές χρήσεις που δραστηριοποιείται, πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος με το 25 % του ύψους της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή τμημάτων της παρούσας, που
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο ελάχιστος απαιτούμενος μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών ανά τμήμα, ορίζεται ως ακολούθως:
Τμήμα Α: 72 666,00 EUR (εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ).
Τμήμα Β: 125 490,00 EUR (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ).
Τμήμα Γ: 349 344,00 EUR (τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ).
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν στο στάδιο
της κατακύρωσης των δικαιολογητικών, κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών
που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, για το τμήμα/-τα, για τα οποία υποβάλλονται προσφορές.
Επισημαίνεται ότι, ο υποψήφιος ανάδοχος δεν απαιτείται να διαθέτει προσωπικό με γνώση ξένων γλωσσών.
Εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο, η αναθέτουσα αρχή θα μεριμνά για την παροχή διερμηνείας.
Επισημαίνεται ότι, θα υπάρχει κάποια πρόβλεψη από τον ανάδοχο για ειδική μέριμνα, για τον τρόπο μεταφοράς
των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή όπου η κατάσταση της υγείας τους ενδέχεται να επιβαρυνθεί, κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
2.2.6.2) Άλλες απαιτήσεις
1) να πραγματοποιούν έλεγχο και επαλήθευση των τιμολογίων, κάθε 2 εβδομάδες, σε συνεργασία με
εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το άρθρο 6.1) και 6.3)
της παρούσας, καθώς και στα άρθρα 3 και 8 της σύμβασης (Παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών της σύμβασης)·
2) στα τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες / αγορές εισιτηρίων, θα πρέπει να αναγράφεται η ονομασία της
Αναθέτουσας Αρχής·
3) σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, την
υλοποίηση τμήματος τής υπό ανάθεση υπηρεσίας ή να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, πρέπει να
αποδεικνύει με την προσφορά του, ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας
έγγραφη δέσμευσή τους (υπεύθυνη δήλωση ή συμφωνητικό συνεργασίας), ότι θα θέσουν στη διάθεσή του τα
αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον
πίνακα, καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.

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
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας
καθορίζεται στο δυο τοις εκατό (2 %) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος
ξεχωριστά, της παρούσας διακήρυξης, για το οποίο εκδηλώνεται η συμμετοχή τού προσφέροντος. Η αξία των
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, υπολογίζεται ως ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας κάθε τμήματος χωρίς
ΦΠΑ.
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Αξία εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
Τμήμα - Αξία εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2 %):
Τμήμα Α - 5 813,29 EUR.
Τμήμα Β - 10 039,21 EUR.
Τμήμα Γ - 27 947,51 EUR.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι, η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει, τουλάχιστον, για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς (180 ημέρες), ήτοι μέχρι 17.10.2019.
III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

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: 21/03/2019
Τοπική ώρα: 13:00

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
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 17/09/2019

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/03/2019
Τοπική ώρα: 13:00
Τόπος:
Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Λεωφόρος Συγγρού 83.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ήτοι στις 26.3.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, από το αρμόδιο
συλλογικό όργανο (επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των κείμενων
διατάξεων, για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
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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:
Με την υπογραφή της σύμβασης, μεταξύ ΥΠ.Υ.Τ. και ανάδοχου/-ων, θα χορηγηθεί στον ανάδοχο/-ους έντοκη
προκαταβολή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 134 του Ν.4270/14 και του άρθρου 72 του Ν.4412/16,
ποσοστού 30 % της συμβατικής αξίας του τμήματος ή τμημάτων που του / τους κατακυρώθηκαν, χωρίς ΦΠΑ,
με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.1
περ. δ, του Ν.4412/2016 και 4.1) της παρούσας, και την καταβολή του υπόλοιπου, μετά την οριστική παραλαβή
υπηρεσιών. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση, θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως, μέχρι
την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου, θα λαμβάνεται υπόψη
το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας, που θα ισχύει, κατά την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο θα παραμείνει
σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή. Μετά την απορρόφηση του συνολικού ποσού της προκαταβολής, βάσει των τιμολογίων, ο ανάδοχος
αποζημιώνεται στο ύψος της αξίας των τιμολογίων, τα οποία θα προσκομίσει στην αναθέτουσα.
Οι πληρωμές θα γίνονται με βάση τα τιμολόγια του αναδόχου, τα οποία θα εκδίδονται ανά μήνα, τα οποία θα
συνοδεύονται από όλα εκείνα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν την πραγματοποίηση της
παρεχόμενης υπηρεσίας (π.χ. αντίγραφα των ημερήσιων δελτίων κίνησης από το βιβλίο κίνησης των οχημάτων,
για τα τμήματα Α και Γ, αποδεικτικά έκδοσης εισιτηρίων –όταν εφαρμόζεται, βεβαίωση εκτέλεσης διαδρομής –
όταν εφαρμόζεται, απόφαση μετακίνησης των Υ.Τ.Χ. και σχετική εντολή εκτέλεσης εργασίας προς τον ανάδοχο/χους της υπηρεσίας). Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανά 30 ημέρες από την
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες
που προσέφερε και οι οποίες βεβαιώνονται και εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας, για την
παρακολούθηση τής εκτέλεσης και διοίκησης τής σύμβασης.

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
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Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση της νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
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 τής 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, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2.6.2017 (Β΄ 1924).
Για το παραδεκτό της άσκησης τής 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 αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Το παράβολο καταβάλλεται, κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του
παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για
την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου, ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει,
στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 39/2017 (Α΄ 64), έντυπο προσφυγής του
Παραρτήματος Ι, εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε τράπεζα, επικυρωμένη
εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών,
ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη «πληρωμένο», καθώς και βεβαίωση
περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου, από την Υπηρεσία που το αποδέχεται.
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 τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
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— 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 Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - Α.Ε.Π.Π.
Λ. Θηβών 196 - 198
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/02/2019

20/02/2019
S36
https://ted.europa.eu/
TED

- - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10 / 10

