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ΠΡΟΣ   
Κάθε ενδιαφερόμενο   
 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια δύο (2) κληρωτίδων plexiglass 
διαστάσεων 50x35x38 για τις διαδικασίες των κληρώσεων σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων.  
 
 
 
 

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών 
λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του, προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης για την παρακάτω προμήθεια εντός του έτους 2020 ως κάτωθι:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 Κληρωτίδα plexiglass περιστρεφόμενη διαστάσεων 50εκx 35εκ.x 38 εκ.: δύο (2) τεμάχια 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ B 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

1. Τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούργια και σε άριστη κατάσταση.  
2. Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) από την οριστική παραλαβή του είδους από το Α.Σ.Ε.Π. 
3. Εφόσον κατά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από το Α.Σ.Ε.Π. διαπιστωθεί η 

ύπαρξη ελαττωματικού/ών είδους/ών, ο Προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση του είδους/ών με 
άλλο καινούργιο, ίδιου τύπου και προδιαγραφών εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση/ ενημέρωση του Α.Σ.Ε.Π. προς αυτόν 

4. Η προμήθεια και αντικατάσταση των ειδών (σε περίπτωση ελαττωματικού) να περιλαμβάνει και την μεταφορά 
τους 
5. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στην Κεντρική Υπηρεσία (Πουλίου 6, 11523 Αθήνα) κατά τις ώρες 08:00-
15:00 
6. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης απευθείας ανάθεσης. Παράταση της ως άνω προθεσμίας είναι αποδεκτή για 
είδος που αναμένεται από το εξωτερικό ή είναι σε έλλειψη και μόνο κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Προμηθευτή, 
σύμφωνης γνώμης του ΑΣΕΠ και έγγραφης συμφωνίας των μερών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και 
αριθμητικώς και το ποσοστό του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
 

(συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία από τους υποψηφίους Αναδόχους) 
 

 
 

Οι οικονομικές προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στους 
ΠΙΝΑΚΕΣ Α, Β και Γ προκειμένου να γίνουν αποδεκτές. 

 
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 783/2020/ΕΣΕ/03-07-2020 

Απόφαση (Α/Α 198) Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΞΨ56Η6-686) στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο 
ευρώ (372,00€), συμπεριλαμβανομένου του ποσού του νομίμου Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.  

Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο των προσφορών που θα υποβληθούν.  
 
H ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2410989899 «Αγορές λοιπών αγαθών» 

(cpv 30197000 - 6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου) του τακτικού προϋπολογισμού του Eιδικού Φορέα 1007 801 
0000000 - «Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 
(ΑΣΕΠ) που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών», οικονομικού έτους 2020.  

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί εφ’ άπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από την αρμόδια 
Οικονομική Υπηρεσία του Α.Σ.Ε.Π. μετά την παράδοση και την οριστική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας, την 
προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου.   

Η καθαρή αξία της προμήθειας υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% (άρθρο 64 παρ.2 του 
Ν.4172/2013, ως ισχύει) και στις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ.) και υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), οι οποίες 
θα βαρύνουν τον Προμηθευτή. Ο νόμιμος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν Οικονομική Προσφορά για την 
προμήθεια των προαναφερθέντων είδων και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί, κατά το χρονικό 
διάστημα από 03/07/2020 έως και 06/07/2020 και ώρα 12:00 μεσημβρινή (κατά την καταληκτική ημερομηνία), 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@asep.gr με ημερομηνία ισχύος για ένα τουλάχιστον μήνα από την 
ημερομηνία υποβολής της, αναφέροντας δε απαραιτήτως τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης 
υποβολής οικονομικής προσφοράς στην οποία συμμετέχουν.   

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να περιλάβουν τα στοιχεία της επιχείρησής τους 
(επωνυμία, ΑΦΜ και ΔΟΥ που ανήκει), υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, τον 
υπεύθυνο επικοινωνίας καθώς και δέσμευση για παράδοση των ειδών εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απευθείας ανάθεσης.  

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(A.Σ.Ε.Π.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asep.gr.  

Με εντολή Προέδρου 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

του Τμήματος 
α.α 

 
 
 

Νικόλαος Παπαθανασίου 
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