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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 

15/06/2018 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 

«Προμήθεια & Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μονάδων» 
 
 
 

Αρ. Πρωτ. : 297/ΧΕΝΙΑ 
Ημερομηνία : 24/05/2018  

 
 
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού – Προδιαγραφές  
 
 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ καλεί εταιρείες να υποβάλουν προσφορά για τα είδη που 
ακολουθούν. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα κατωτέρω είδη θα χρησιμοποιηθούν για τις 
ανάγκες της Έδρας της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, στα πλαίσια του έργου “ACCOMMODATION 
AND ASSISTANCE TO ASYLUM SEEKERS AND RECOGNIZED REFUGEES ” που έχει 
αναλάβει ο φορέας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR). Το είδος 
του διαγωνισμού που προβλέπεται ανά διαμέρισμα και απαιτείται να λάβει υπ’οψιν ο προμηθευτής 
επιγραμματικά είναι: 
 
Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων 
Υπηρεσίες Εγκατάστασης 
 
 Οι αναλυτικές προδιαγραφές και οι ποσότητες των ειδών και των υπηρεσιών 
αποτυπώνονται στο Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 
διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι οι αναγραφόμενες στο Παράρτημα ποσότητες είναι ενδεικτικές, στην 
προσπάθεια να προσδιοριστεί το ύψος της προμήθειας και να γίνει κατανοητό από τους υποψήφιους 
προμηθευτές. Οι ποσότητες δύναται να τροποποιηθούν και εξαρτώνται από τις κατά περίπτωση 
ανάγκες των εγκαταστάσεων, όπως αυτές εξειδικεύονται κατά τη λειτουργία τους.  
Ως τόπος παράδοσης της προμήθειας, ορίζονται οι εγκαταστάσεις της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.  
 Το σύνολο της προμήθειας ή μέρος αυτής θα παραδίδεται στις διευθύνσεις που θα 
υποδειχθούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, το μέγιστο εντός δέκα (10) ημερών από την 
παραγγελία. Οι χρόνοι ανταπόκρισης θα αναγράφονται εντός της Σύμβασης που θα υπογραφεί με 
τον Ανάδοχο, και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότεροι των δύο (2) ημερών, ενώ δεν θα 
ξεπερνούν τις δέκα (10) ημέρες. 
 Η διάρκεια της σύμβασης, που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο, ορίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της έως και τις 31/12/2018 ενώ ο αναφερόμενος στην παρούσα σύμβαση 
προϋπολογισμός αντιστοιχεί στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής έως και τις 30/09/2018. 
Η Σύμβαση δύναται να παραταθεί χρονικά σε περίπτωση παράτασης του έργου που έχει αναλάβει η 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).  
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2. Πληροφορίες Διενέργειας Διαγωνισμού 
 
 
2.1 Τεύχη Διαγωνισμού 
 
 Ο παρόν διαγωνισμός με τίτλο : «Προμήθεια & Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μονάδων» 
αποτελείται από τα ακόλουθα παραρτήματα, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτού: 

 Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 Παράρτημα 2 : Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  
 Παράρτημα 3 : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
 Παράρτημα 4 : Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή 
 Παράρτημα 5 : Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

 
 
 
2.2 Επιβεβαίωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 
 Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους έως την Πέμπτη 21/06/2018 και ώρα 16:00 μ.μ. στέλνοντας e-mail στη 
διεύθυνση nostos@ath.forthnet.gr ή φαξ στο 210-5221950, υπ’ όψιν Τμήματος Προμηθειών της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει : 
α) να επιβεβαιώνεται η λήψη του παρόντος Διαγωνισμού, και 
β) να εκφράζεται το ενδιαφέρον της εταιρείας για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. 
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράλειψης του εν λόγω βήματος από τους υποψήφιους 
προμηθευτές, δύναται να θεωρηθεί επιβεβαίωση συμμετοχής η ίδια η υποβολή της 
Προσφοράς. Το εν λόγω στάδιο πρόκειται για έλεγχο του αριθμού των προς λήψη προσφορών από 
υποψήφιους Προμηθευτές, ώστε αν απαιτηθεί να δοθεί παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας 
Υποβολής Προσφορών. 
 
 
2.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
 
 Διευκρινίσεις και απορίες επί των τευχών του διαγωνισμού θα πρέπει να εκδηλώνονται έως 
την Πέμπτη 21/06/2018 και ώρα 16:00 μ.μ.. Τα ερωτήματα και οι απορίες των υποψηφίων θα 
πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως έως την ανωτέρω ημερομηνία μέσω e-mail στη διεύθυνση 
nostos@ath.forthnet.gr ή με φαξ στο 210-5221950, υπ’ όψιν του Τμήματος Προμηθειών της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.  
 Κατόπιν της λήξης της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής ερωτημάτων, η ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ θα καταρτίσει κατάλογο των ερωτημάτων και των απαντήσεων. Οι απαντήσεις θα 
κοινοποιηθούν σε όλους τους υποψήφιους προμηθευτές, ενώ σε κάθε περίπτωση θα αναρτηθούν 
και στον ιστότοπο της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στη διεύθυνση : www.nostos.org.gr .  
 
 
2.4 Τρόπος Υποβολής Προσφοράς 
 
 Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 22/06/2018 και ώρα 14:00 
μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, επί της οδού Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, 
Αθήνα, ΤΚ 10683. 
 Οι Προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στην Ελληνική Γλώσσα. 
 Για την υποβολή της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
τα υποδείγματα των Παραρτημάτων 2 και 3 αντίστοιχα, επί ποινή αποκλεισμού. 
   
Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ως κατωτέρω:   
 

mailto:nostos@ath.forthnet.gr
mailto:nostos@ath.forthnet.gr
http://www.nostos.org.gr/
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i. Σε έναν (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο (2) εσωτερικούς 
σφραγισμένους φακέλους με τις ακόλουθες ενδείξεις: 

a. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς (εσωκλείεται 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 
b. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (εσωκλείεται 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

 
Σημειώνεται ότι τόσο ο ενιαίος φάκελος των Προσφορών, όσο και οι εσωτερικοί φάκελοι 
των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, θα πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της 
εταιρείας σας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας) και να παραδοθούν στην 
ακόλουθη διεύθυνση, σημειώνοντας τα κάτωθι : 
 

 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

Νοταρά 45 & Μετσόβου 30  
ΤΚ 10683 – Αθήνα 

 
Για τον Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια & Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μονάδων» 

Αρ. Πρωτ. : 297/XENIA/ 24-05-2018 
 

Να μην ανοιχθεί πριν την 
Νέα Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής των Προσφορών,  

Ημερομηνία: 22/06/2018 & Ώρα: 14:00 μ.μ. 
 
 Τονίζεται ότι, οι προσφορές που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από 
αυτόν που υποδεικνύεται ανωτέρω, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγκαίρως και έως την ανωτέρω καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα. 

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης, της έγκαιρης υποβολής, καθώς και της επιβεβαίωσης 
λήψης των προσφορών είναι αποκλειστικά των υποψηφίων αναδόχων/ προμηθευτών. 
 
 
2.4.1 Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς  
 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 
(Τμήμα Α’ και Β’) ή για μέρος αυτής (ορισμένα υλικά του τμήματος). Σε κάθε περίπτωση όμως, θα 
πρέπει η Προσφορά τους και τα είδη που θα συμπεριλάβουν σε αυτήν να είναι σύμφωνα και με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος 2. 
 Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, που αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ειδών του παρόντος 
διαγωνισμού. Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές θα πρέπει κι αυτές να 
αναγραφούν με σαφήνεια. Για την σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2. 
 Σημειώνεται ότι, στην Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να 
αναγράφονται τιμές και λοιπά στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς.  
 
Α) Προδιαγραφές Προϊόντων 
Περιγραφή Προϊόντων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει : 

i. Να περιγράψουν αναλυτικά τα προϊόντα που θα προσφέρουν, συμπεριλαμβάνοντας τις 
αναλυτικές προδιαγραφές αυτών. 

ii. Να προσκομίσουν τυχόν πιστοποιητικά που διαθέτουν για τα προτεινόμενα προϊόντα. 
 
Διάρκεια ζωής/ χρήσης προϊόντων. Όπου και αν απαιτείται, θα πρέπει οι υποψήφιοι να αναφέρουν 
τη διάρκεια ζωής ή/και χρήσης ή/και ημερομηνία λήξης των προσφερόμενων προϊόντων. 
 
Εγγύηση. Εφόσον απαιτείται, η Προσφορά θα πρέπει να αναφέρει ανάληψη ευθύνης για τυχόν 
ελαττώματα των προσφερόμενων προϊόντων και να συνοδεύονται από όρους εγγύησης. 
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Πιστοποιητικά. Εφόσον διατίθενται, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν εθνικά 
ή/και διεθνή πιστοποιητικά αναγνώρισης ποιότητας των προτεινόμενων προϊόντων. 
 
Συσκευασία και Μεταφορά. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια την 
συσκευασία των προτεινόμενων ειδών (συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων των δεμάτων/ 
πακέτων, κ.λπ.), καθώς και τον τρόπο μεταφοράς τους στον τόπο παράδοσης που αναγράφεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος διαγωνισμού. 
 
Β) Ικανότητα Παράδοσης  
Ικανότητα Παράδοσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν : 

i. Τις ποσότητες που έχουν διαθέσιμες για άμεσες παραδόσεις/αποστολές.  
ii. Το χρόνο παράδοσης στην τοποθεσία που αναγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 

διαγωνισμού. 
 
 
Γ) Στοιχεία και Εικόνα Εταιρείας 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν : 

i. Το προφίλ της εταιρείας τους. 
ii. Κατάλογο έργων που έχουν υλοποιήσει στα πλαίσια αντίστοιχων συμβάσεων. 

iii. Συμπληρωμένη τη Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή, του Παραρτήματος 4. 
iv. 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. 

 
 
2.4.2 Περιεχόμενο Οικονομικής Προσφοράς  
 
 Για την σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος 3.  
 Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι σε ευρώ (€). Στην περίπτωση 
σύνταξης των οικονομικών προσφορών σε διαφορετικό νόμισμα, κατά την αξιολόγηση τους θα 
γίνει η μετατροπή σε ευρώ (€) σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία, προκειμένου για την ίση 
μεταχείριση και αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη 
σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα νόμισμα. 

Θα πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι τιμές μονάδος 
των προσφερόμενων ειδών χωρίς το ΦΠΑ, προκειμένου για την σύγκριση των τιμών. 

Οι τιμές με ΦΠΑ κατ’ είδος θα αναφέρονται σε άλλη στήλη.  
Θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στο ποσοστό (%) ΦΠΑ που υπάγονται τα προς 

προμήθεια είδη.  
Στις συνολικές τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνονται και ο ΦΠΑ και κάθε άλλη 

επιβάρυνση έως και τον τόπο παράδοσης των ειδών (όροι παράδοσης DAP). 
Στις συνολικές τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνονται οι τυχόν εκπτώσεις και τα 

ποσοστά (%) αυτών. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράψουν, επί ποινή αποκλεισμού, το χρόνο ισχύος των 

οικονομικών τους προσφορών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) 
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η πληρωμή από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα γίνεται κατόπιν της έκδοσης των κατά 
περίπτωση νόμιμων παραστατικών, και την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών που αφορούν 
στην παράδοση των υλικών, εντός εξήντα (60) ημερών μέσω τραπέζης ή/ και με επιταγή. 
Προκαταβολές δεν γίνονται πριν την παράδοση των προς προμήθεια αγαθών. 

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποζημιώνονται από 
την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 
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Έξοδα που ανακύπτουν κατά την περίοδο προετοιμασίας της προσφοράς δεν 
αποζημιώνονται και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συμπεριληφθούν άμεσα ή έμμεσα στην 
οικονομική προσφορά του υποψηφίου. 
 
 
2.5 Διαδικασία Αξιολόγησης  
 

Η διαδικασία αξιολόγησης στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού συμπεριλαμβάνει δύο 
(2) φάσεις. Η 1η φάση αφορά στην αξιολόγηση και την εγγραφή του προμηθευτή στο μητρώο της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Ενώ, η 2η φάση αφορά στην αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών 
Προσφορών των υποψηφίων. 
 
 
2.5.1 Αξιολόγηση Προμηθευτή 
 

Οι ικανοί προμηθευτές θα εγγραφούν στο μητρώο προμηθευτών της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, 
εφόσον εξεταστούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην «Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή» του 
Παραρτήματος 4 και των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών. Οι παράγοντες που θα 
εξεταστούν είναι : 

 Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας 
 Η δομή της εταιρείας  
 Ο κατάλογος των έργων  
 Η ικανότητα σύναψης σύμβασης  

 
Κατόπιν των ανωτέρω ακολουθεί αξιολόγηση της επίδοσης του προμηθευτή ως προς : 

 Την ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
 Τους χρόνους παράδοσης 
 Την αξιοπιστία των προϊόντων/ υπηρεσιών 
 Την περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία 

 
 
2.5.2 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 
 

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων θα βασιστεί στο κατά πόσο τα 
προτεινόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστον στις προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 
του παρόντος.  

Θα αξιολογηθούν μόνο οι εταιρείες που θα υποβάλλουν τα έγγραφα και τις πληροφορίες 
που ζητούνται από τα Τεύχη του Διαγωνισμού.  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έγκριση 
Προσφοράς 

Απόρριψη 
Προσφοράς 

Α) Προδιαγραφές Προϊόντων/ Υπηρεσιών 
Αν, η αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων προϊόντων 
συμφωνεί με τις προδιαγραφές της απαιτούμενης προμήθειας. 

  

Β) Ικανότητα Παράδοσης  
Αν, ο χρόνος απόκρισης της εταιρείας επί των παραγγελιών 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες υλοποίησης του έργου. 

  

Γ) Στοιχεία και Εικόνα Εταιρείας 
Αν εστάλησαν το προφίλ της εταιρείας και η συμπληρωμένη 
«Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή». 

  

Αν συμπληρώθηκε και εστάλη η Υπεύθυνη Δήλωση για την 
αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού. 

  

Αν συμπληρώθηκε και εστάλη ο κατάλογος των έργων που 
έχουν υλοποιήσει στα πλαίσια αντίστοιχων συμβάσεων. 

  



6 / 7 
 

 
2.5.3 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 
 

Σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει για όσες προσφορές δεν 
έχουν απορριφθεί στο προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Ο υποψήφιος 
προμηθευτής με την χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά, ο οποίος πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού, θα προταθεί για την ανάθεση της προμήθειας. 

Σημειώνεται ότι, η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στις τιμές μονάδος χωρίς το ΦΠΑ, 
και πως οι τιμές μονάδος των προϊόντων περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις έως και τον τόπο 
παράδοσης των ειδών.  

Για τη σύγκριση των τιμών και μόνο, όσες οικονομικές προσφορές συντάχθηκαν σε 
διαφορετικό νόμισμα, κατά την αξιολόγηση τους, θα γίνει η μετατροπή τους σε ευρώ (€) σύμφωνα 
με την ισχύουσα ισοτιμία κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
3. Λοιποί Όροι & Πληροφορίες Διαγωνισμού 

 
3.1  Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ολόκληρη ή μέρος της 

υποβληθείσας προσφοράς κάθε υποψηφίου. 
 
3.2  Χειρόγραφες ή ημιτελείς προσφορές, καθώς και προσφορές που δεν συμμορφώνονται με τους 

όρους του παρόντος διαγωνισμού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
3.3  Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

Προσφορών, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους αναδόχους, και σε κάθε 
περίπτωση με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στη διεύθυνση : 
www.nostos.org.gr. Η παράταση της προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει τροποποίηση εγγράφων 
της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα προετοιμαστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με 
δική της πρωτοβουλία ή σε απάντηση διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από υποψήφιο ανάδοχο. 

 
3.4 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δεν δεσμεύεται απέναντι σε κανέναν υποψήφιο συμμετέχοντα για την 

κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας σε όποιον προσφέρει την 
χαμηλότερη τιμή. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στον υποψήφιο του οποίου η προσφορά 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του έργου, καθώς και στις αρχές της ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 
3.5 Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει από 

το Δ.Σ. της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς 
ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να 
επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους υποψηφίους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν 
έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. 

 
3.6 Ο Ανάδοχος οφείλει να αποδεχθεί ή να απορρίψει εντός προθεσμίας 3 ημερών τη σύμβαση. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας χωρίς απάντηση, θεωρείται σιωπηρή απόρριψη και η εταιρεία 
δικαιούται να προτείνει την Σύμβαση στον αμέσως επόμενο Προμηθευτή.  

 
3.7 Οι πληρωμές θα γίνονται κατά βάσει σε ευρώ (€). Εναλλακτικά, οι πληρωμές δύναται να 

γίνονται στο νόμισμα της προσφοράς της μειοδότριας εταιρείας, όταν αυτό είναι διαφορετικό 
του ευρώ (€). Οι λοιποί όροι πληρωμής αναγράφονται στο Παράρτημα 5 «Όροι και 
Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ».  

 
3.8 Σε κάθε περίπτωση, οι πληρωμές θα γίνονται μετά την διαβεβαίωση, από το/τα αρμόδιο/α για 

την παραλαβή πρόσωπο/α, ότι τα είδη παρελήφθησαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
παρόντος και κατ’ επέκταση της συναφθείσας σύμβασης. 

 

http://www.nostos.org.gr/
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3.9 Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στους όρους του Παραρτήματος 5 (Όροι και 
Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ), οι οποίοι αποτελούν τη 
βάση για την σύναψη σύμβασης. Γι αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή κατά τη συμπλήρωση και υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης της παραγράφου 2.4.1. 

 
3.10  Περιβαλλοντική Πολιτική. Πολιτική της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ αποτελεί η αγορά προϊόντων 

και υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να έχουν την μικρότερη δυνατή αρνητική συνέπεια στο 
περιβάλλον. Περιβαλλοντικοί παράγοντες στον τομέα την παραγωγής, της μεταφοράς, της 
συσκευασίας, της χρήσης και απόρριψης των αγαθών/ προϊόντων, θα ληφθούν υπ’ όψιν από 
την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ως κριτήρια στα πλαίσια της αξιολόγησης και επιλογής του 
Αναδόχου. 

 
Για την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, 

 
 

Παναγιώτης Λεσγίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. 
(Σφραγίδα και Υπογραφή) 

 


