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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την  
«Μίσθωση της χρήσης ενός επιβατηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)» 

Αρ. Πρωτ. : 652/ ΧΕΝΙΑ/ 05-08-2020 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Συνοπτική Περιγραφή  

 

 Η αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ» προσκαλεί εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, στην διαγωνιστική 
διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας για τη «μίσθωση της 
χρήσης ενός επιβατηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)».  

Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο διαγωνισμός αφορά την κάλυψη της άμεσης ανάγκης της 

Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης επιβατικού οχήματος Ι.Χ για τις ανάγκες 

μεταφορών των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων για την εκπλήρωση των σκοπών του 

χρηματοδοτούμενου έργου «ESTIA II: RENTAL ACCOMMODATION SCHEME FOR ASYLUM 

SEEKERS IN ATHENS» που έχει αναλάβει ο φορέας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους πρόσφυγες (UNHCR).  

  

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. Επί ποινή αποκλεισμού το χρόνο ισχύος της προσφοράς για τουλάχιστον 120 ημέρες. 
2. Το ποσοστό του ΦΠΑ 
3. Τη συνολική προσφερόμενη τιμή για τη μίσθωση της χρήσης ενός επιβατηγού 

αυτοκινήτου Ι.Χ. χωρίς ΦΠΑ 
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 
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τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

5. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριληφθεί το κόστος για τη  μίσθωση 36 μηνών 
του οχήματος.  
.  

 

α/α Είδος  Ποσότητα  

Μηνιαίο 

Μίσθωμα 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

Περίοδος 

Μίσθωσης 

( μήνες) 

36  

Ενδεικτικά 

επιπλέον 

χιλιόμετρα 

Χρέωση 

ανά 

επιπλέον 

χλμ  

Προκαταβολή 

μίσθωσης  

Συνολική Αξία 

/ Αξία 

Εξαγοράς  

1     
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