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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) 

 

  

Αρ. Πρωτ. : 652/ ΧΕΝΙΑ 

              Ημερομηνία: 05/08/2020  

 

 

Θέμα : Υποβολή Προτάσεων για «Μίσθωση της χρήσης ενός επιβατηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)» 

 

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες, 

 

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε την πρόταση σας για την Μίσθωση της χρήσης ενός 

επιβατηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing)»στο πλαίσιο του Προγράμματος «ESTIA II: RENTAL ACCOMMODATION SCHEME 

FOR ASYLUM SEEKERS IN ATHENS» το οποίο στοχεύει στην κάλυψη της προσωρινής 

διαμονής προσώπων που ορίζονται ως ομάδα στόχος από το πρόγραμμα αυτό, ήτοι 

πρόσφυγες, δικαιούχους μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα, και γενικά αιτούντες άσυλο, 

υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 

«ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ» και χρηματοδοτείται μέσω  της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

πρόσφυγες (UNHCR). 

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 που υλοποιεί.  

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)».  
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1. Πληροφορίες Διενέργειας Διαγωνισμού 

1.1Τεύχη Διαγωνισμού 

 

H παρούσα Πρόσκληση με τίτλο: «Μίσθωση της χρήσης ενός επιβατηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)», αποτελείται από 

τα ακόλουθα παραρτήματα, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτού: 

 Παράρτημα I: Όροι Αναφοράς / Συμμετοχές που περιλαμβάνουν τις 
αναλυτικές προδιαγραφές Προμήθειας και των Ειδικών όρων της προς 
υπογραφή σύμβασης.  

 Παράρτημα II: Γενικοί Όροι Σύμβασης της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ/ 
Προϋποθέσεις/  Όροι για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών με την 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

         Παράρτημα III: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή  

         Παράρτημα  IV: Πληροφορίες για τη Σύνταξη Οικονομικής Προσφοράς 
 

*Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, η πρότασή σας δύναται να αποτελέσει τη βάση 

για μία σύμβαση ανάμεσα στην εταιρεία σας και την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Η παρούσα 

πρόσκληση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως δέσμευση για σύναψη 

σύμβασης με την εταιρεία/φορέα σας 

 

2. Χρόνος – Τόπος Υποβολής Προτάσεων Διαγωνισμού 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/08/2020 

και ώρα 14:00 μ.μ. , στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, 

Αθήνα 10683). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου θα επιστρέφονται 

ως εκπρόθεσμες. Σε αντίθετη περίπτωση θα φυλάσσονται σφραγισμένες στο φάκελο 

του διαγωνισμού. 

 

3. Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού - Παροχή Διευκρινήσεων 

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης 

διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

(www.nostos.org.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από τη Διεύθυνση Προμηθειών, 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
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Πρόσκλησης μέχρι τη Δευτέρα 24/08/2020 ώρα 14:00 μ.μ. Αιτήματα παροχής 

διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 

Οι διευκρινήσεις στα ερωτήματα που θα υποβληθούν θα δοθούν συνολικά και όχι 

μεμονωμένα μέσα στο χρονικό διάστημα που οριοθετείται από το πέρας της 

παραπάνω προθεσμίας (Δευτέρα 24/08/2020 ώρα 16:00 μ.μ.) και μέχρι την (Τετάρτη 

26/08/2020 και ώρα 16:00 μ.μ.) 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους αυτοτελώς ή κατόπιν αιτήματος 

από την Αναθέτουσα Αρχή και παρέχονται οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές. Σημειώνεται ότι, από τις 

διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

 4.Τρόπος Υποβολής Φακέλου Προσφοράς 

 

Η Πρότασή σας θα πρέπει να ετοιμαστεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα περιλαμβάνει 

τα εξής έγγραφα: 

 Τεχνική Προσφορά   

 Οικονομική Προσφορά   

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 

14:00 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, επί της οδού Νοταρά 45 & 

Μετσόβου 30, Αθήνα, ΤΚ 10683. 

Για την υποβολή της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν και να ληφθούν υπόψιν  τα Παραρτήματα: I,  IΙ και ΙV και ειδικά για 

το παράρτημα III θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί  επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε έναν (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος θα περιλαμβάνει δύο (2) εσωτερικούς σφραγισμένους φακέλους με τις 

ακόλουθες ενδείξεις: 

a. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

b. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

Πιο συγκεκριμένα, ο εξωτερικός ενιαίος φάκελος θα πρέπει να αναγράφει εκτός από 

τα στοιχεία αλληλογραφίας της εταιρείας σας και την εξής ένδειξη: 
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Όνομα Εταιρείας/ Διακριτικός Τίτλος/ Διεύθυνση/ Τηλέφωνο 

Υποβολή Πρότασης για «Μίσθωση της χρήσης ενός επιβατηγού αυτοκινήτου 

Ι.Χ. αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)». 

 (Αρ. Πρωτ. : 652/XENIA/05-08-2020) 

 

ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

Νοταρά 45 & Μετσόβου 30  

ΤΚ 10683 – Αθήνα 

 

Να μην ανοιχθεί πριν την 

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής των Προσφορών, 

Ημερομηνία: 28/08/2020 & Ώρα: 14:00 μ.μ. 

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στην ανωτέρω 

διεύθυνση έως τις 28/08/2020 και ώρα 14:00. Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος 

φάκελος είναι δυνατό: α). να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά 

την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής, είτε β). να αποσταλεί στην 

παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, μέχρι 

την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία 

ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που 

αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. 

Όποια πρόταση παραληφθεί μετά την ως άνω ημερομηνία ή αποσταλεί σε άλλη 

διεύθυνση θα απορρίπτεται, δεν αποσφραγίζεται και κατόπιν αιτήματος του 

υποψηφίου θα επιστρέφεται ως εκπρόθεσμη. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

φυλάσσεται σφραγισμένη στο φάκελο του διαγωνισμού. 

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

των προτάσεων, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους αναδόχους. 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. 

Η Προσφορά σας θα πρέπει να ισχύει  επί ποινή αποκλεισμού για τουλάχιστον 120 

ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα κάνει 

τις απαραίτητες ενέργειες ώστε εντός αυτού του διαστήματος να έχουν ολοκληρωθεί 

οι διαδικασίες επιλογής του Αναδόχου (εταιρεία/ φορέα). 
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Σημειώστε ότι όποια δαπάνη προκύψει για την προετοιμασία της Πρότασής σας και 

κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου όποιου 

σχετιζόμενου ταξιδίου, δεν αποζημιώνεται ούτε μπορεί να συμπεριληφθεί ως άμεση 

δαπάνη της παρούσας ανάθεσης. 

Αιτήματα διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται υπ’ όψιν Διεύθυνσης 

Προμηθειών στην ανωτέρω διεύθυνση, στο τηλέφωνο 210 5231966, στο φαξ 210 

5221950 και στο e-mail info@nostos.org.gr  . Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα κοινοποιήσει 

οποιαδήποτε απάντηση σε συγκεκριμένο ερώτημα σε όλες τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις/ φορείς που κάλεσε να υποβάλουν πρόταση. 

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε, αποστέλλοντας φαξ στο 210 5221950 ή στο e-

mail info@nostos.org.gr  αναφορικά με : 

1.  Τη λήψη της παρούσας Αίτησης Υποβολής Πρότασης, και 

2.  Εάν θα υποβάλλετε ή όχι την Πρότασή σας. 

5. Περιεχόμενο Πρότασης: 

 Γενικές Οδηγίες 

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με 

τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά 

προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός 

παραγράφου και σελίδας. 

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση 

των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

της Πρόσκλησης. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη 

και η σειρά των όρων της Πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της 

Πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς.  

Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην 

προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 

 

 5.1 Τεχνική Προσφορά 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής που Υποβάλλονται μαζί με την Τεχνική Προσφορά  

Οι Προσφέροντες, οφείλουν να καταθέσουν επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1.Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα δηλώνει ότι: 

 Η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
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 Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση 

 Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας 

 Δεν έχει προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή των 
πληροφοριών που   ζητούνται από     την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Αφού έλαβε γνώση αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Όρων Σύμβασης της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ (Βλ. Παράρτημα ΙΙ), οι οποίοι δεν αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ή τροποποίησης.  

 

2.Φόρμα εγγραφής προμηθευτή (Βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) 

3.Φορολογική ενημερότητα 

4.Ασφαλιστική ενημερότητα 

        5.Πιστοποιητικό κατάστασης εταιρείας από το Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ 

 

6. Τεχνική Προσφορά 

 6.1 Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που 

ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης για το υπό προμήθειας είδος 

και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Το Έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς, 

και τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένα και 

υπογραμμένα από τον Εκπρόσωπο του Προσφέροντος.  

 

6.2 Οικονομική Προσφορά  

 

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 των 

προσφερόμενων ειδών χωρίς το ΦΠΑ, προκειμένου για την σύγκριση των τιμών. 
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Οι τιμές με ΦΠΑ (Συνολική τιμή) επί του συνόλου θα αναφέρονται σε άλλη στήλη 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν προμηθειών και κάθε είδους κρατήσεων, τελών, φόρων 

καθώς και λοιπά κόστη, εφόσον υπάρχουν (καθορίζοντας τη φύση και την κατανομή 

τους) 

Θα πρέπει επίσης να γίνει σαφής αναφορά στο ποσοστό (%) ΦΠΑ Στις συνολικές τιμές 

της προσφοράς θα περιλαμβάνονται και να εξειδικεύονται 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/υπηρεσιών. 

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποζημιώνονται 

από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

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. 

 

7. Αξιολόγηση των Προτάσεων 

 

7.1 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Γενικά θα αξιολογηθούν: 

 

 Η γενική αξιοπιστία της εταιρείας/ του φορέα, καθώς και η εμπειρία κι η ικανότητα επί 
του αντικειμένου του προς ανάθεση έργου. 

 Κατά πόσο η προσέγγιση της Πρότασης ανταποκρίνεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
όπως αναλυτικά προβλέπονται στο Παράρτημα Ι 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
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Κατόπιν της αξιολόγησης θα γίνει κατάταξη των προσφορών με την βαθμολογία  

που θα συγκεντρώσει η κάθε προσφορά σε συνάρτηση με το προσφερόμενο κόστος 

μίσθωσης. 

Κριτήριο κατάταξης των προσφορών αποτελεί η τιμή του λόγου Κα =ΣΒ/Κ 

Όπου: 

ΣΒ είναι η αθροιστική βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων και 

Κ είναι το κόστος της οικονομικής προσφοράς. 

Επικρατέστερη θεωρείται η προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή ανοιγμένου κόστους Κα 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική 

τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφερόντων , ανάθεση θα γίνει 

στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

 

Η βαθμολογία ΣΒ ορίζεται από τον τύπο ΣΒ=(A*σ1)+(Β*σ2)+(Γ*σ3)+(Δ*σ4) 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α:Κινητήρας-Μετάδοση 

(συντελεστής βαρύτητας) 

σ1=30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

α1. Ιπποδύναμη/ροπή 100-120 30 

α2.Κατανάλωση 

καυσίμου 
100-120 30 

α3.Προδιαγραφές 

εκπομπής  

     ρύπων (EURO 

100-120 30 

α4.Σύστημα μετάδοσης 100-120 10 

  

Το Α υπολογίζεται ως εξής :Α=(α1*0,3)+(α2*0,3)+(α3*0,3)+(α4*0,1) 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 
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αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Β: Αμάξωμα- Καμπίνα 

(συντελεστής 

βαρύτητας) 

σ2=30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

β1. Διαστάσεις οχήματος 100-120 30 

β2. Ικανότητα φόρτωσης 100-120 20 

β3. Κύκλος στροφής 100-120 30 

β4.Έξτρα εξοπλισμός 

(trip  

     computer, cruise 

control,  

     Bleutooth,GPS κ.λ.π  

100-120 20 

 

Το Β υπολογίζεται ως εξής :Β=(β1*0,3)+(β2*0,2)+(β3*0,3)+(β4*0,2) 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Γ: Ασφάλεια- Εξοπλισμός 

(συντελεστής βαρύτητας) 

σ3=20 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

γ1. Συστήματα 

ABS,EBD,ESP  
100-120 40 

mailto:info@nostos.org.gr
http://www.nostos.org.gr/


 

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος 
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83 
Τ: 210 88 15 310 F: 210 52 21 950 
E: info@nostos.org.gr W: www.nostos.org.gr 

 

 

 

In partnership with the United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) and funding by the European Union. 

 

 

      (ύπαρξη 

περισσότερων  

      συστημάτων 

ασφαλείας  

      βαθμολογούνται 

ανάλογα) 

γ2. Αir Condition (Ο 

αυτόματος  

      κλιματισμός  

βαθμολογείτε  

      ανάλογα) 

100-120 20 

γ3. Αερόσακοι 100-120 20 

γ4. Ηλεκτρικά παράθυρα  100-120 10 

 

Το Γ υπολογίζεται ως εξής :Γ=(γ1*0,4)+(γ2*0,2)+(γ3*0,2)+(γ4*0,1) 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Δ: ΛΟΙΠΑ 

     (συντελεστής 

βαρύτητας) 

σ4=20 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

δ1. Χρόνος 

αντικατάστασης  

      οχήματος 

100-120 70 

δ2. Χρόνος παράδοσης  

      οχημάτων (40 μέρες 

100 βαθμοί ,30 μέρες 

110 βαθμοί ,15 μέρες 

120 βαθμοί  

100-120 30 
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Το Δ υπολογίζεται ως εξής :Δ=(δ1*0,7)+(δ2*0,3) 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 

7.2 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Η αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία ανοίχθηκε και συγκρίθηκε με τις 

υπόλοιπες υποβληθείσες προσφορές.    

 

7.3 Αξιολόγησης Πρότασης στο Σύνολο 

Η ανώτατη βαθμολόγια που μπορεί να λάβει μια Πρόταση συνολικά είναι 1 (π.χ. 

Πρόταση A: Βαθμ/για 0,397 Πρόταση Β: Βαθμ/για 0,675  Πρόταση Γ: Βαθμ/για 1). Η 

Τεχνική Προσφορά λαμβάνει 60% επί του συνόλου ενώ η Οικονομική Προσφορά 

λαμβάνει 40% επί του συνόλου. 

 

Η Τελική Βαθμολογία Πρότασης (TBΠ) υπολογίζεται ως εξής:  

 

ΤΒΠ = (Βαθμολογία TεχΠ Χ 0,6) + (Βαθμολογία ΟικΠ Χ 0,4) 

 

 Η  Βαθμολογία Τεχνικής Προσφορά (TεχΠ)  προκύπτει ως εξής: 

 

ΤεχΠ = η τιμή του λόγου Κα =ΣΒ/Κ όπως αναλύθηκε ανωτέρω 

 

 Η Βαθμολογία Οικονομική Προσφορά (ΟικΠ) προκύπτει ως εξής: 
 

ΟικΠ = ΟικΠ min ÷ OικΠ Διαγ 
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Όπου 

 

 ΟικΠ min: είναι η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά που έχει υποβληθεί  

 

και 

 

OικΠ Διαγ: είναι η Οικονομική Προσφορά του Διαγωνιζόμενου που αξιολογείται.  

 

Σημειώνεται ότι η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δεν δεσμεύεται να επιλέξει καμία από τις 

εταιρείες/ τους φορείς που υποβάλλουν προτάσεις. Επιπλέον, δεδομένου ότι η 

σύμβαση θα ανατεθεί σύμφωνα με την πρόταση, η οποία θεωρείται πλέον ότι 

ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του εν λόγω έργου, λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη οι γενικές αρχές της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας 

και της αποτελεσματικότητας. 

 

 

Για την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, 

 

 

Παναγιώτης Λεσγίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. 

(Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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