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Παράρτημα 1 : : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας – Σύνταξη Τεχνικής 
Προσφοράς 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την 

«Προμήθεια Υπηρεσιών Μεταφοράς Οικιακού Εξοπλισμού» 
Αρ. Πρωτ. : 424 ΧΕΝΙΑ/ 25-08-2017 

 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Συνοπτική Περιγραφή  
 
Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης φιλοξενίας προσφύγων 
«XENIA APARTMENTS» που  οργανώνει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες (UNHCR), η οποία εντάσσεται στο έργο «ACCOMMODATION AND 
ASSISTANCE TO ASYLUM SEEKERS AND RELOCATION CANDIDATES»  προσκαλεί 
τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Προμήθεια  Υπηρεσιών Μεταφοράς 
Οικιακού Εξοπλισμού» στα πλαίσια της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας «Πρόσκληση 
Υποβολής Πρότασης (RFP)». Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στα πλαίσια υλοποίησης του 
συγκεκριμένου προγράμματος μισθώνει διαμερίσματα εντός του νομού Αττικής για τη 
στέγαση προσφύγων και την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Ο αριθμός των διαμερισμάτων 
δύναται να ανέλθει στα 300 διαμερίσματα. Επιθυμείται η ανάδειξη μεταφορικής εταιρείας για 
την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς οικιακού εξοπλισμού σε διαμερίσματα που βρίσκονται 
εντός Νομού Αττικής και την ανάληψη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη 
μεταφορά και τοποθέτηση οικιακού εξοπλισμού ανά διαμέρισμα κατόπιν εντολής της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα παρέχεται με προσωπικό και μέσα 
του αναδόχου και θα περιλαμβάνει την συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση 
στους χώρους εντός των μισθωμένων διαμερισμάτων. 
 
Προϋποθέσεις / Όροι συμμετοχής 

1. Το προφίλ της εταιρείας τους. 
2. Κατάλογο έργων που έχουν υλοποιήσει στα πλαίσια αντίστοιχων συμβάσεων 

(εφόσον έχουν υλοποιήσει αντίστοιχες συμβάσεις). 
3. Συμπληρωμένη τη Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή, του Παραρτήματος 4. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον 

υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται 
πλήρως τους όρους του παρόντος διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένων των 
«Όρων και Προϋποθέσεων Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ» του Παραρτήματος 5 και συγκεκριμένα ότι η διεκπεραίωση του 
αιτήματος θα γίνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 

 
 
 
Λοιποί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πρότασής σας πρέπει να παρουσιάζονται συνοπτικά και να 
είναι δομημένα με την ακόλουθη σειρά περιλαμβάνοντας, αλλά όχι αποκλειστικά, τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 
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1. Περιγραφή της Εταιρείας σας και των Αντικειμένων της 
Μια σύντομη περιγραφή της εταιρείας σας (ή του φορέα σας) και μια σύντομη αναφορά της 
πρόσφατης εμπειρίας σας ή των έργων παρόμοιας φύσης που έχετε αναλάβει. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχετε αναφορές και όσες πληροφορίες θα διευκολύνουν την αξιολόγηση της 
εταιρείας σας/ του φορέα σας ως προς την ουσιαστική αξιοπιστία, την οικονομική και 
διαχειριστική ικανότητα για την παροχή των υπηρεσιών. 

2. Ιδανικοί Χρόνοι Απόκρισης/ Εκτέλεσης  από τον Προμηθευτή. Θα αξιολογηθεί η 
δυνατότητα του προμηθευτή να ανταποκρίνεται άμεσα για τον προγραμματισμό 
μεταφοράς οικιακού εξοπλισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ. Οι ιδανικοί χρόνοι απόκρισης, είναι :  
α) διεκπεραίωση του αιτήματος θα γίνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 
παραγγελία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ,  

3. Περιγραφή Προμήθειας  
α)  Η μεταφορά του οικιακού εξοπλισμού θα γίνεται κατόπιν οδηγίας και αντίστοιχης 
ενημέρωσης από τον φορέα και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αναγκών του έργου. 
Προβλέπεται η μεταφορά και τοποθέτηση εντός έκαστου διαμερίσματος.  
β) Η παραλαβή του οικιακού εξοπλισμού θα γίνεται στις διευθύνσεις που θα υποδεικνύονται 
από τα φορέα και μεταφορά τους και τοποθέτηση του εξοπλισμού σε διαμερίσματα εντός του 
νομού Αττικής. 
γ) Η μεταφορά αφορά κυρίως σε οικιακό εξοπλισμό (κουκέτες, ράντζα, στρώματα κ.α.) 
καθώς και ηλεκτρικές συσκευές (ηλεκτρική κουζίνα, ψυγειοκαταψύκτης, πλυντήριο ρούχων 
κ.α.). 
δ) Τα υλικά ενδέχεται να μην είναι συσκευασμένα, ως εκ τούτου στην προσφορά πρέπει να 
υπολογιστούν κόστη συσκευασίας, όπου απαιτείται για την ασφαλή μεταφορά των υλικών. 
ε)Ο φορέας αναλαμβάνει να ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο παρέχοντας αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό (τύπο των προϊόντων) και τους χώρους παραλαβής 
και παράδοσης αυτού. 
στ) Το έργο θα εκτελείται εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά 
από τον ανάδοχο και την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.  Η παραλαβή του εξοπλισμού και παράδοση 
αυτού μπορεί να γίνει από τις 08:00 πμ. – 20:00μ.μ.. 
ζ) Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κόστη για το ανθρώπινο 
δυναμικό(εργάτες) που θα απαιτηθεί για την μεταφορά του οικιακού εξοπλισμού από το χώρο 
παραλαβής έως και το χώρο παράδοσης (εντός του διαμερίσματος) καθώς και πιθανή χρήση 
ανυψωτικών μηχανημάτων ή άλλων βοηθητικών μηχανημάτων. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει 
εξασφαλίσει την ασφαλιστική κάλυψη του ανθρωπίνου δυναμικού που θα απαιτηθεί για τη 
μεταφορά του οικιακού εξοπλισμού. 
η)Σας εφιστούμε την προσοχή για τη σωστή και ασφαλή μεταφορά του περιγραφόμενου 
εξοπλισμού, το οποίο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ‘Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR).  
θ)Το προσωπικό του Αναδόχου, που θα πραγματοποιήσει τις εργασίες μεταφοράς οφείλει να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μεταφορά και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε 
απώλεια, καταστροφή ή ζημιά των μεταφερομένων ειδών. Σε κάθε περίπτωση ύπαρξης 
ζημιάς η ευθύνη βαραίνει την εταιρεία μεταφοράς. 
ι) Ρητά τονίζεται ότι για κάθε προξενούμενη βλάβη σε ανελκυστήρες, κλιμακοστάσια, 
δάπεδα, τοιχοποιία κ.λπ. κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το κόστος της αποκατάστασης 
βαρύνει τον Ανάδοχο.  
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            ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 
Τα είδη που θα κληθεί να μεταφέρει ο ανάδοχος ενδεικτικά αναφέρονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 
 

α/α Κατηγορία Είδος 

1 Είδη Οικιακού 
εξοπλισμού  

Κουκέτες, ράντζα, στρώματα, κλινοσκεπάσματα, 
μαγειρικά σκεύη, καθαριστικά είδη 

2 Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

Ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγειοκαταψύκτες, 
πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικά σίδερα, 
σιδερώστρες, βραστήρες 

 
 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει απαραιτήτως να περιγράψουν/ αναφέρουν τους 
χρόνους ανταπόκρισης της εταιρείας τους στα ανωτέρω ζητήματα. 

3. Μεταφορά /Παράδοση στα στοιχεία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 
Θα πρέπει οι εντολές μεταφοράς να είναι απαραιτήτως στα στοιχεία της ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ. Ως εκ τούτου τα τιμολόγια/λογαριασμοί θα πρέπει απαραιτήτως να εκδίδονται στα 
στοιχεία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ και να αποστέλλονται στα κεντρικά γραφεία της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

4. Αριθμός Μεταφορών. Ο αριθμός των μεταφορών πρόκειται να ανέλθει σε 100 
μεταφορές, όσα υπολογίζονται να είναι και τα διαμερίσματα.  

5. Αύξηση του αριθμού των συμβάσεων. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κι εφόσον 
απαιτηθεί στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, δύναται να αυξηθεί ο αριθμός των 
διαμερισμάτων που πρέπει να εξοπλιστούν.  

6. Εν γένει, να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος συνεργασίας που προτείνει ο υποψήφιος 
προμηθευτής. 

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα γνωστοποιεί στον ανάδοχο τις ανάγκες της για μεταφορά 
οικιακού εξοπλισμού και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει εμπρόθεσμα όλα 
τα είδη στους τόπους που προσδιορίζονται στις σχετικές εντολές με το ενδεχόμενο να μην 
καλύπτεται πάντα ολόκληρο το ωφέλιμο φορτίο του μεταφορικού μέσου που θα χρησιμοποιεί 
κάθε φορά. 
 
Οι παραδόσεις του οικιακού εξοπλισμού θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό και τη λίστα των διευθύνσεων των διαμερισμάτων ομαδικά. Αυτοκίνητο με 
το συνεργείο της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα ακολουθεί το φορτηγό του Αναδόχου καθ’όλη τη 
διάρκεια των παραδόσεων. Η μίσθωση του φορτηγού θα πρέπει να είναι για αποκλειστική 
χρήση προκειμένου για την πραγματοποίηση της εν λόγω προμήθειας.  
 
Η εκτέλεση της μεταφοράς πρέπει να πραγματοποιείται από την λήψη της σχετικής εντολής 
και συγκεκριμένα : 

 Εντός του Ν. Αττικής σε δύο (2) ημέρες 
 

 
Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί την δυνατότητα της τροποποίησης των ανωτέρω 

προθεσμιών. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των Προτάσεων / Προσφορών θα είναι: 

 Κατά πόσο η προσέγγιση της Πρότασης ανταποκρίνεται στο Αντικείμενο της 
Προμήθειας/ Προδιαγραφές. 

  Η δυνατότητα απόκρισης στους χρόνους διεκπεραίωσης. 
 

Η πρότασή σας δύναται να αποτελέσει τη βάση για μία σύμβαση ανάμεσα στην εταιρεία σας 
και της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


