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Ακινα , 08/05/2015 
Αρ.πρωτ.:ΕBF2/2382 

 

ΘΕΜΑ: «Περίλθψθ διακιρυξθσ με αρικμό 22/2015, Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Προμικεια 

μίασ (1) θλεκτρονικισ ςυςκευισ ελζγχου χειραποςκευϊν X – Ray με αυτόματο ςφςτθμα εντοπιςμοφ φποπτων 

αντικειμζνων και ΣΙΡ για το ΚΕ.Π.Τ. Λζςβου, ςυνολικισ δαπάνθσ 50.000,00€ με ΦΠΑ». 

Αρικ. Προκιρυξθσ 22/2015 

Είδοσ Προκιρυξθσ Πρόχειροσ Μειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ  ςε Ευρϊ (€) 

Σφποσ προμικειασ 

Προμικεια θλεκτρονικισ ςυςκευισ ελζγχου 

χειραποςκευϊν X – Ray με αυτόματο ςφςτθμα εντοπιςμοφ 

φποπτων αντικειμζνων και ΣΙΡ για το ΚΕ.Π.Τ. Λζςβου 

Ανακζτουςα Αρχι Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ  

Προοριηόμενοσ Φορζασ ΚΕ.Π.Τ. Λζςβου τθσ Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Ναι 

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ υμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  

Ημερομθνία Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ 
Ημερομθνία :25/05/2015 
Ημζρα:  Δευτζρα   Ώρα: 14:00 μ.μ. 

Ημερομθνία Λιξθσ Τποβολισ των Προςφορϊν 
Ημερομθνία : 25/05/2015 
Ημζρα:    Δευτζρα  Ώρα: 13:00 μ.μ. 

Σόποσ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ 
Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ (Λ.υγγροφ 83, ΣΚ 11745 
Ακινα τθλ 210-9285120 fax: 210-9233119). 

 
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: 
 

Οι  προςφορζσ  ιςχφουν  και  δεςμεφουν  τουσ  
διαγωνιηόμενουσ  επί  εκατόν  είκοςι  (120)  θμζρεσ.  

Αρμόδιο όργανο για τθν αποςφράγιςθ των 
προςφορϊν: 

Η 2θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ  προςφορϊν, των 
αποτελεςμάτων  των  διαγωνιςμϊν και των διαδικαςιϊν 
διαπραγμάτευςθσ Διαγωνιςμοφ, θ οποία ορίςτθκε από τθν 
υπ’ αρικ. ΣΠ1/6961/19-12-2014 (ΑΔΑ:78ΕΞΙ-5ΚΜ) 
απόφαςθ του Δ/ντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. 

Προχπολογιςμόσ Δαπάνθσ 
50.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου  του ΦΠΑ 23% ι του 
ΦΠΑ που αναλογεί ςτθν ζδρα του υποψθφίου αναδόχου)  

40.650,41 €  (άνευ Φ.Π.Α.23% ) 
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1.Η Υπθρεςία Πρϊτθσ Υποδοχισ, προκθρφςςει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνιςμό ςε Ευρϊ(€) με γραπτζσ 
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
για τθν προμικεια μίασ (1) θλεκτρονικισ ςυςκευισ ελζγχου χειραποςκευϊν X – Ray με αυτόματο ςφςτθμα 
εντοπιςμοφ φποπτων αντικειμζνων και ΣΙΡ για τισ ανάγκεσ του ΚΕ.Π.Τ. Λζςβου, ςυνολικισ δαπάνθσ πενιντα 
χιλιάδεσ ευρϊ (50.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23% ι του ΦΠΑ που αναλογεί ςτθν ζδρα του 
υποψθφίου αναδόχου και  ςαράντα χιλιάδεσ εξακόςια πενιντα ευρϊ και ςαράντα ζνα λεπτά (40.650,41€) άνευ 
ΦΠΑ. 
2.Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν προμικεια θλεκτρονικισ ςυςκευισ ελζγχου χειραποςκευϊν X – Ray για τουσ 
υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που υπόκειται ςε διαδικαςία πρϊτθσ υποδοχισ ςτο Κζντρο Πρϊτθσ Τποδοχισ 
(ΚΕ.Π.Τ ) Λζςβου. 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται κατά ποςοςτό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων (Ε.Τ.Ε.Σ.). 
Το αντικείμενο του προκθρυςςόμενου ζργου και οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου αναλφονται διεξοδικά ςτθν 
Διακιρυξθ 22/2015, τθν οποία μπορείτε να αναηθτιςετε ςτο Διαφγεια, ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ 
www.eprocurement.gov.gr ,www.firstreception.gov.gr και www.mopocp.gov.gr.  

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι πρζπει να υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ, 

το αργότερο μζχρι τθν 25θ-05-2015, θμζρα Δευτζρα  και ϊρα 13:00 μ.μ. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν 

παραπάνω θμερομθνία  και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και λογίηονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθν 2θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν τθν Δευτζρα 25/05/2015 και 

ϊρα 14:00 μ.μ. . 

Μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, θ Υπθρεςία Πρϊτθσ Υποδοχισ κα υπογράψει 
ςφμβαςθ με τον ανάδοχο. 
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