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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την 
«Προμήθεια Υπηρεσιών Μεταφοράς Οικιακού Εξοπλισμού» 

Αρ. Πρωτ. : 424 ΧΕΝΙΑ/ 25-08-2017 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

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 μεταφορέα για τη μεταφορά οικιακού εξοπλισμού σε 
διαμερίσματα που βρίσκονται εντός Νομού Αττικής και η ανάληψη όλων των διαδικασιών 
που απαιτούνται για την μεταφορά και τοποθέτηση οικιακού εξοπλισμού ανά διαμέρισμα 
κατόπιν εντολής της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της Πρότασής σας πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά και 
να είναι δομημένα με την ακόλουθη σειρά περιλαμβάνοντας  τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Τη συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ 
2. Το ποσοστό του ΦΠΑ 
3. Το χρόνο ισχύος της προσφοράς  
4. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. 
θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εφόσον από την προσφορά 
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ο φορέας διατηρούν το 
δικαίωμα να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
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5. 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). 

6. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται το κόστος των υλικών συσκευασίας και το 
κόστος των εργασιών (παραλαβή και μεταφορά των υλικών έως τον τόπο παράδοσης, 
καθώς και το προσωπικό που θα απαιτηθεί για την μεταφορά των συσκευών εντός 
του εκάστου διαμερίσματος, την πιθανή χρήση ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και 
την ασφάλιση των προς μεταφορά ειδών). Να αναφέρονται τυχόν άλλες χρεώσεις 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο κόστος επιβάρυνσης. 

7. Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών, την οριστική, 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους και αφού ο Ανάδοχος υποβάλλει το τιμολόγιο 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οποιοδήποτε άλλος τρόπος πληρωμής προταθεί 
από τους προσφέροντες δεν θα γίνει αποδεκτός και η προσφορά θα απορρίπτεται.  

 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.  
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προσφέροντα με τις χαμηλότερες τιμές για 
μεταφορές εντός Αττικής, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους του διαγωνισμού.  
 
Στο ανάδοχο που θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποστέλλεται σχετική 
απόφαση, με την οποία υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός (2) δύο ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη της 
συνεργασίας.  

 
 


