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«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»                                                                                      
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                                                                                                    
                                                                                                 
Ταχ. ∆/νση: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών 
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Τηλ.: 2251022873, 2251045577 (εσωτ. 4) 
Fax : 2251045575 
Εmail: procurement@iliaktida-amea.gr 
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών 
Αρμόδιοι υπάλληλοι : Γιαννίκος Ευστράτιος 

Ρόκου Ίρις 
Τζιάγκαλου Αναστασία                                           

 
Μυτιλήνη, 27/03/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για τη μίσθωση τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN 
εννέα (9) θέσεων για τη μεταφορά προσώπων με αριθμό 46/2020 
 
 
 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 
81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN 
εννέα (9) θέσεων με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου (η επιλογή των οχημάτων θα γίνει βάσει 
συνάρτησης που αναφέρεται ακολούθως στην παράγραφο «Επιλογή προμηθευτή») για τη 
μετακίνηση ωφελούμενων και προσωπικού στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. για το οικονομικό έτος 2020: "ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers on 
Lesvos" που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 
και "ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points" που χρηματοδοτείται από τη DG 
HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM). 
 
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020, στις 
10:00 π.μ. 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμες. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 
ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να 
παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν 
Τμήματος Προμηθειών ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο 
χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δε θα 
λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, ώστε να ληφθούν εντός της 
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προθεσμίας. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας ταχυδρομικά είναι απαραίτητο να 
ενημερώσετε την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά ή μέσω email. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως εκείνη προκύπτει από τη συνάρτηση που αναφέρεται παρακάτω 
στην παράγραφο «Επιλογή προμηθευτή». 
 
Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για: 

1. μίσθωση τριών (3) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων με κινητήρα βενζίνης  ή με 
κινητήρα πετρελαίου για τη χρήση μεταφοράς ωφελούμενων και προσωπικού στις δομές της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτείται από τη UNHCR 

2. μίσθωση ενός (1) οχήματος τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για τη μεταφορά ωφελούμενων και 
προσωπικού από και προς τη Μόρια, καθώς και άλλους χώρους ή υπηρεσίες εντός της 
Λέσβου, που θα ορίσει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., στο πλαίσιο του προγράμματος που 
χρηματοδοτείται από το ΔΟΜ. 

Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την 
ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του προμηθευτή, τη σφραγίδα της επιχείρησης, καθώς και 
την ισχύ της προσφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία «τιμή» και «ύψος 
ποσού ασφάλισης» συνοδευόμενο από την περιγραφή των ζημιών που καλύπτονται από την 
ασφαλιστική εταιρία του προμηθευτή (η τιμή αφορά στο μηνιαίο κόστος μίσθωσης του εκάστοτε 
οχήματος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
 
Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: Η διάρκεια μίσθωσης των οχημάτων ορίζεται για το 
διάστημα από τη σύναψη σύμβασης μέχρι και τις 30-06-2020, με δυνατότητα παράτασης έως και τις 
31-12-2020. Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 
30-06-2020 και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της σύμβασης, πριν τις 31-12-2020, σε έγγραφη 
καταγγελία της σύμβασης με τον προμηθευτή και απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να 
καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2020, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της 
εν λόγω σύμβασης. 
 
Ποσότητα: Η ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται είναι τέσσερα (4) οχήματα. Συγκεκριμένα, τρία (3) 
οχήματα τύπου VAN εννέα (9) θέσεων στο πλαίσιο του έργου "ESTIA II: Rental accommodation 
scheme for asylum seekers on Lesvos" που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και ένα (1) όχημα τύπου VAN εννέα (9) θέσεων στο πλαίσιο του έργου 
"ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points" που χρηματοδοτείται από τη DG HOME 
και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM). Η ποσότητα των οχημάτων που 
σημειώνεται είναι ενδεικτική και δεν είναι δεσμευτική για την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., καθώς 
προσαρμόζεται βάσει των αναγκών και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που καλύπτουν τη 
συγκεκριμένη παροχή. 
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Προϋπολογιζόμενο κόστος υπηρεσιών: Το συνολικό ετήσιο κόστος για τη μίσθωση τεσσάρων (4) 
οχημάτων, υπολογίζεται σε πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (52.272,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Μηνιαίο κόστος ανά όχημα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€).  

 Φ.Π.Α. 17% ή 24% 

 Τη χρονική ισχύ της προσφοράς, η οποία θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έως 31-12-2020. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας απαιτείται, οπότε οι προμηθευτές 
που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του προαναφερθέντος ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 
παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί προσφοροδότες. 

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εκπτώσεων. Σε 
περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά, στη 
στήλη «Σχόλια». 

 Περιγραφή προδιαγραφών προσφερόμενης υπηρεσίας (τύπος κινητήρα εσωτερικής καύσης: 
βενζίνης/LPG ή πετρελαίου, χρονολογία κατασκευής οχήματος, κ.α.). 

 Το ύψος του ποσού ασφάλισης (μικτή ή πλήρης ασφάλιση) των οχημάτων, με το ανώτατο όριο 
απαλλαγής στην περίπτωση της μικτής ασφάλισης να μην ξεπερνάει το ποσό των 1.000€. 

 Περιγραφή των ζημιών που καλύπτονται από το πρόγραμμα της ασφαλιστικής του προμηθευτή. 

 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (Ομάδα Α: όχημα 
με κινητήρα εσωτερικής καύσης βενζίνης, Ομάδα Β: όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
πετρελαίου), αρκεί να δύναται να καλύψει όλη τη ζητηθείσα ποσότητα. Η μη κατάθεση 
προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης προσφοράς για τη μία εκ των 
δύο ομάδων, δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού ή αποκλείει τον προμηθευτή από την έτερη. 

 
Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 

 Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωμένο το έντυπο «Ανάλυση τεχνικών 
χαρακτηριστικών» (Παράρτημα Ι). Στην περίπτωση που κατατεθεί προσφορά και για τις δύο (2) 

ομάδες, ο προσφέρων θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει δύο (2) ξεχωριστά έντυπα
.
 

ένα (1) για όχημα με κινητήρα βενζίνης και ένα (1) για όχημα με κινητήρα πετρελαίου. 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Η προσφερόμενη τιμή παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
και δεν επιδέχεται αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

 Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. 
Μυτιλήνης-Λουτρών), εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των 
αποτελεσμάτων στον επιλαχόντα προμηθευτή. Η παραλαβή των οχημάτων γίνεται από την 
επιτροπή παραλαβής (υπάλληλοι της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. με την ιδιότητα του οδηγού), 
παρουσία εκπροσώπου του προμηθευτή. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες 
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τις απαραίτητες διαδικασίες παραλαβής, όπως αναφέρονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά 
ακολούθως: 

 μακροσκοπικός έλεγχος για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα 
και γενικά την συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής διά γυμνού οφθαλμού, 

 φωτογραφική αποτύπωση της παραληφθείσας κατάστασης των οχημάτων, 
 έγγραφο παραλαβής-παράδοσης οχήματος,  
 λειτουργικός έλεγχος (πρακτική δοκιμασία) με οδήγηση του οχήματος από οδηγό της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε διαδρομή πενήντα (50) χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της 
καλής οδικής και οδηγικής συμπεριφοράς του οχήματος, της καλής λειτουργίας του 
κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος θυρών, των συστημάτων θέρμανσης - ψύξης, 
αερισμού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος. Μετά το τέλος της 
διαδρομής γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του 
διαφορικού και των σωληνώσεων στο όχημα για διαπίστωση διαρροών. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον προμηθευτή. Όχημα που απορρίφθηκε με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η επιτροπή παραλαβής, μπορεί να παραπέμπεται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του προμηθευτή. Στην 
περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής, δύναται να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Το 
αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.  
Εάν διαπιστωθεί ότι τα οχήματα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε τα VAN 
επιστρέφονται στον προμηθευτή προς αντικατάσταση με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους 
όρους της σύμβασης και της παρούσας πρόσκλησης, μέσα σε τακτή προθεσμία της μίας (1) 
ημέρας. Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ο προμηθευτής 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και λύεται η σύμβαση. Εάν αδυνατεί ο προμηθευτής να 
αντικαταστήσει τα οχήματα λύεται η σύμβαση. 

 Ο προμηθευτής με την παράδοση του οχήματος υποχρεούται να παραδώσει «Εγχειρίδιο χρήσης 
του οχήματος» στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και «Βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών» στην 
Ελληνική / και Αγγλική γλώσσα.  

 Σε περίπτωση βλάβης ενός οχήματος, ο προμηθευτής είναι υπόχρεος να το αντικαταστήσει, εντός 
της ίδιας ή της επόμενης ημέρας, με όχημα ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών από το όχημα που 
υπέστη τη βλάβη. 

 Το μηνιαίο μίσθωμα καλύπτει: 
i. την ασφάλεια του εκάστοτε οχήματος,  

ii. τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος,  
iii. το service του οχήματος κάθε 10.000 χλμ., 
iv. το πλύσιμο του οχήματος μία φορά ανά δέκα (10) ημέρες, 
v. αντικατάσταση ελαστικών λόγω φυσιολογικής φθοράς προερχόμενης από τη συνήθη 

χρήση του οχήματος, 
vi. έξοδα ταξινόμησης, 

vii. ΚΤΕΟ, 
viii. τυχόν μεταφορικά έξοδα έως και από τη Μυτιλήνη, 

ix. έξοδα προετοιμασίας οχήματος, 
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x. τα εξαρτήματα (αξεσουάρ) και τον εξοπλισμό που φέρει το όχημα, 
xi. παροχή 24ωρης οδικής βοήθειας, 

xii. απεριόριστα χιλιόμετρα. 

 Το μηνιαίο μίσθωμα δεν καλύπτει: 
i. έξοδα καυσίμων,  

ii. πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας διάταξης ή 
διοικητικές ποινές, τα οποία βαρύνουν την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

iii. φθορές των ελαστικών λόγω κακής χρήσης του οχήματος. 

 Τα οχήματα δε θα φέρουν χρονολογία κατασκευής παλαιότερη από το 2010. 

 Τα οχήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με το νομικό πλαίσιο του Κ.Ο.Κ. του 
ελληνικού κράτους (έλεγχος ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας). 

 Όλα τα οχήματα που αναφέρονται στην προσφορά θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS). 

 Αναφορικά με το ISO, ο προσφοροδότης θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις τύπου 
ISO ή να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες πιστοποίησης 9001 & 39001 για την επωνυμία της 
επιχείρησης του. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα από επίσημους φορείς, πρέπει να είναι 
επισυναπτόμενα στην προσφορά. 

 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία 
των οχημάτων, τις προβλεπόμενες συντηρήσεις και την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης με 
τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.  

 Ο προμηθευτής δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, 
όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την 
αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε 
τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και 
έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την 
πολιτική προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται 
στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες 
δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών). 

 
Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε 
απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των 
προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι 
προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε 
εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 
 
Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις 
προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει 
οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές 
ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη 
στους προμηθευτές ή να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 
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Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:  

 H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές ή 
τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και 
εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε πρόταση που 
υποβάλλεται από τους προμηθευτές ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν 
αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές 
πρακτικές. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών 
κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και 
συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι 
γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 
προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι 
οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά 
τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο 
ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά 
προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της σύμβασης με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

 
Επιλογή προμηθευτή: Οι προσφορές, εφόσον τα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
πρόσκλησης, θα εξεταστούν από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα υπολογιστεί βάσει 
συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ακόλουθων συναρτήσεων: 

Όχημα με κινητήρα βενζίνης: Μβ + 
ύψος ποσού απαλλαγής

3
 + 390 € 

 ⪌ 

Όχημα με κινητήρα πετρελαίου: Μπ +  
ύψος ποσού απαλλαγής

3
 

 

όπου Μβ το μίσθωμα ενός (1) οχήματος τύπου VAN εννέα (9) θέσεων με κινητήρα βενζίνης, Μπ  το 
μίσθωμα ενός (1) οχήματος τύπου VAN εννέα (9) θέσεων με κινητήρα πετρελαίου, το ύψος του ποσού 
απαλλαγής σημειώνεται στην περίπτωση μικτής ασφάλισης, σε περίπτωση πλήρους ασφάλισης 
σημειώνεται μηδενικό ποσό και τέλος, το ποσό των 390€ αφορά στη διαφορά του μέσου μηνιαίου 
κόστους καυσίμου πετρελαίου από το κόστος της βενζίνης, όπως εκείνο υπολογίστηκε βάσει των 
εξατομικευμένων αναγκών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και του ιστορικού κατανάλωσης των οχημάτων 
ανά μήνα και καύσιμο. 
Ο προμηθευτής που ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχει υποβάλει τη 
χαμηλότερη τιμή, θα επιλεγεί, θα ειδοποιηθεί εγγράφως ή τηλεφωνικά και θα του ανατεθεί η 
σύμβαση. 
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Χρέωση Τιμολογίων: 

 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στο τέλος του ημερολογιακού μήνα που προηγήθηκε, ξεχωριστά, 
ανάλογα με το πρόγραμμα κάλυψης του εκάστοτε κόστους και θα παραδίδονται στην έδρα της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί εκ παραδρομής λάθος τιμολόγιο, ο προμηθευτής θα πρέπει να 
εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, να εκδίδεται το νέο τιμολόγιο. 

 
Πληρωμή: 

 Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή που θα 
αναφέρεται στη σύμβαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού 
τιμολογίου για την παροχή υπηρεσιών και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή των 
προγραμμάτων. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε θα προβεί σε οποιαδήποτε προκαταβολή για την υπηρεσία. 
 
Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 από τα 
κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00, μέχρι και 
την Τετάρτη, 15-04-2020. 
Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα 
δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/, χωρίς 
να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης. 
  

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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Έντυπο προσφοράς για τη «Μίσθωση τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN εννέα θέσεων για τη 
μετακίνηση ωφελούμενων και προσωπικού» με αριθμό 46/2020 

 
 

Ημερομηνία συμπλήρωσης: ………………………… 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΗ (ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.) 

ΣΧΟΛΙΑ 

1 

 
 

ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ VAN ΕΝΝΕΑ (9) 
ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΚΑΥΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
 
  

 

2 

 
 

ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ VAN ΕΝΝΕΑ (9) 
ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΚΑΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 
  

 

 
Οι ανωτέρω τιμές υπόκεινται σε Φ.Π.Α. ………..% 

 

 

 
 

ΥΨΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 
 
 

……………………………….. 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ : 
 
 

 
 
 
 

 
Η προσφορά ισχύει μέχρι: …………………….. 

 
 
 
 

Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 

1.1. Κινητήρας - κατανάλωση   

1.1.1. Πετρελαιοκινητήρας (ντίζελ), υψηλής απόδοσης ισχύος με 
υπερσυμπιεστή, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκπομπής μέχρι 
και 170 gr/km C02 υδρόψυκτος, κυβισμού 2000 και άνω κυβικών 
εκατοστών. Hp 120 και άνω 

 

1.1.2. Όχημα με Βενζινοκινητήρα έως 2000 κυβικά  

1.1.3. Η απαιτούμενη -αποδιδόμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 74 Kw και η 
μεγίστη ροπή στρέψης τουλάχιστον 170 Νm, υπολογιζόμενα κατά 
την οδηγία 89/491/EEC 

 

1.1.4. Καύσιμο κινητήρα: πετρέλαιο (ντίζελ) και βενζίνης  

1.1.5. Κατηγορία εκπομπών ρύπων: τουλάχιστον Euro 6  

1.1.6. Κατανάλωση (μέση συνδυασμένου κύκλου): έως 6,6 lt/100km   

1.2. Σύστημα διεύθυνσης   

1.2.1. Τιμόνι μηχανικό με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση, 
ρυθμιζόμενο καθ' ύψος  

 

1.3. Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης   

1.3.1. Μονό διαφορικό τουλάχιστον   

1.3.2. Μηχανικό (προτιμητέο) πέντε (5) τουλάχιστον σχέσεων εμπρός και 
μίας (1) όπισθεν ή αυτόματο  

 

1.3.3. Ο συμπλέκτης είναι υδραυλικός  

ΑΜΑΞΩΜΑ - ΧΩΡΟΙ - ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

2.1. Χώροι  

2.1.1. Το υπό προμήθεια όχημα είναι κλειστό φορτηγό όχημα ενιαίου 
αμαξώματος (τύπου VAN), καταλλήλων διαστάσεων για μεταφορά 
εννέα (9) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) 

 

2.1.2. Το υπό προμήθεια όχημα διαθέτει δύο (2) μπροστινές πόρτες για 
να διευκολύνεται η επιβίβαση, μία πλαϊνή πόρτα συρόμενη και μία 
πίσω πόρτα ανοιγόμενη 

 

2.1.3. Το υπό προμήθεια όχημα είναι όχι παλαιότερης κατασκευής του 
2010 και έως 150.000 χλμ. κατά την παράδοση 

 

2.2. Φώτα  

2.2.1. Φώτα, προβολείς, προβολείς ομίχλης κλπ. σύμφωνα με τον ΚΟΚ  

2.2.2. Ρυθμιζόμενος φωτισμός στην καμπίνα οδηγού τουλάχιστον   

2.2.3. Φωτισμός οπισθοπορείας   

2.2.4. Ρυθμιστής ύψους δέσμης φώτων πορείας από τη θέση του οδηγού   
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2.3. Τροχοί   

2.3.1. Τέσσερα (4) ελαφρώς μεταχειρισμένα τεμάχια ελαστικών, γνωστής 
και αναγνωρισμένης εταιρείας  

 

2.3.2. Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων  

2.3.3. Ατσάλινες ζάντες 15 ιντσών ελάχιστο   

2.4. Χρώμα   

2.4.1. Ασημί ανοικτού χρώματος ή λευκό ή μπλε  

2.5. Σύστημα ανάρτησης  

2.5.1. Ανεξάρτητο και στους τέσσερις τροχούς, με αποσβεστήρες 
τηλεσκοπικούς σε κάθε τροχό ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής 
(ευσταθής) κίνηση του οχήματος και η άνεση των επιβαινόντων με 
αντιστρεπτική ράβδο, καθώς και ανάρτηση τύπου Mc Pherson 
εμπρός 

 

2.5.2. Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας ESP  

2.6. Αμάξωμα  

2.6.1. Το αμάξωμα είναι ισχυρής και στιβαρής κατασκευής, με πλήρη 
αντισκωριακή προστασία κατά το στάδιο της κατασκευής του. 
Είναι απαραίτητη δε η ενίσχυσή του σε ιδιαίτερα ευπαθή και 
βασικά σημεία, όπως για παράδειγμα στους θόλους των τροχών, 
στα σημεία συνδέσεων και στις δοκούς  

 

2.6.2. Διαθέτει δύο πόρτες στις δύο πλευρές (οδηγού, συνοδηγού) 
συνήθους τύπου με κλείθρο και αυτόματο κλείδωμα με 
τηλεχειρισμό, ασφαλιζόμενες και με ηλεκτρικά παράθυρα με 
κρύσταλλα ασφαλείας TRIPLEX  

 

2.6.3. Διαθέτει συρόμενη πόρτα με άνοιγμα τουλάχιστον ενός (1) μέτρου 
(m) στην πλευρά του συνοδηγού 

 

2.6.4. Τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα   

2.6.5. Τα παράθυρα του οχήματος να είναι ασφαλείας TRIPLEX   

2.6.6. Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός   

2.6.7. Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι   

2.6.8. Σύστημα ακινητοποίησης αυτοκινήτου (immobilizer)   

2.7. Καμπίνα  

2.7.1. Άνετη επιβίβαση - αποβίβαση του οδηγού και των επιβατών   

2.7.2. Ρυθμιζόμενα καθίσματα με ταπετσαρία υψηλής ποιότητας, 
ανθεκτική στη χρήση και στο καθάρισμα  

 

2.7.3. Δάπεδο επιστρωμένο με μοκέτα άριστης ποιότητας   

2.7.4. Προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα   

2.7.5. Εργοστασιακός κλιματισμός  

2.7.6. Ικανό χώρο για μικροαντικείμενα   

2.7.7. Υποβραχιόνια και χειρολαβές στήριξης στο χώρο οδηγού   
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2.7.8. Εγκατεστημένο Radio /CD ή USB player / περιφερειακά ηχεία 
κατάλληλης ισχύος / Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS) 

 

2.7.9. Θήκες και επαρκής χώροι αποθήκευσης για μικροαντικείμενα   

2.7.10 Πλήρη όργανα ελέγχου πολλαπλών ενδείξεων, ρολόι, 
στροφόμετρο, μετρητή χιλιομέτρων, μετρητή ταχύτητας και γενικά 
όλα τα απαραίτητα όργανα για ασφαλή οδήγηση.  

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

3.1. Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχει τη μέγιστη δυνατή ενεργητική και παθητική ασφάλεια 

 

3.2. Αερόσακοι οδηγού   

3.3. Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβαίνοντες με προεντατήρες 
και ρυθμιστή δύναμης 

 

3.4. Διπλού κυκλώματος υδραυλικά ενισχυμένα με SERVO, δισκόφρενα 
αεριζόμενα εμπρός, δισκόφρενα πίσω και μηχανικό χειρόφρενο 
στους πίσω τροχούς 

 

3.5. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος A.B.S. τελευταίας γενιάς καθώς και 
όλα τα συνεργαζόμενα συστήματα ασφαλείας 

 

3.6. Η όλη κατασκευή του οχήματος πληροί τις ελάχιστες 
προδιαγραφές που απορρέουν από τις ισχύουσες σήμερα 
διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών το συγκεκριμένο τύπο 
οχήματος. Επίσης είναι τέτοια, ώστε κατά τη μεταφορά του 
προσωπικού και των εμπορευμάτων να προσφέρουν ασφάλεια, 
άνεση και προστασία 

 

3.7. Στο βασικό απαραίτητο εξοπλισμό του οχήματος περιλαμβάνεται 
οπωσδήποτε, πυροσβεστήρας αυτοκινήτου, κιβώτιο παροχής 
"πρώτων βοηθειών", γιλέκο φωσφοριζέ, τριγωνική 
προειδοποιητική πινακίδα, εφεδρικός τροχός, ανάλογα και 
επαρκή εργαλεία επισκευής καθώς και ένα ζεύγος 
αντιολισθητικών αλυσίδων για την χειμερινή περίοδο 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

4.1. Το όχημα θα παραδοθεί στο χώρο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στη 
Λέσβο, 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών, το αργότερο εντός δύο 
(2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των 
αποτελεσμάτων στον επιλαχόντα προμηθευτή 

 

4.2. Το προσφερόμενο είδος έχει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από 
τη Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή του, η οποία και 
δηλώνει ότι το προϊόν πληροί όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις που 
ορίζονται στις ισχύουσες οδηγίες  

 

4.3. Το όχημα είναι γνωστής μάρκας και θα παραδοθεί στην 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. προς κυκλοφορία, αφού ο προμηθευτής 
έχει διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες για την κυκλοφορία του, 
με ευθύνη του και δαπάνη του 
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4.4. Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από το Ειδικό Σήμα Τελών 
Κυκλοφορίας για το έτος παράδοσης του οχήματος. Στην τιμή 
μονάδας συμπεριλαμβάνονται παντός είδους δαπάνες αναγκαίες 
για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος (εκτελωνισμοί, 
μεταφορικά, διάφορα λοιπά έξοδα κ.λπ.) 

 

4.5. Στη διάρκεια της σύμβασης, σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς που 
δεν προέρχεται από άμεσο λάθος του προσωπικού της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., το όχημα θα αντικαθίσταται δωρεάν και 
σε ανώτατο διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, με ίδιο όχημα, 
αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών 

 

4.6. Υπάρχει εγγύηση - δήλωση του προμηθευτή για την υποστήριξη 
του οχήματος σε γνήσια ανταλλακτικά και εξουσιοδοτημένο 
service για το διάστημα ισχύος της σύμβασης 

 

4.7. Σε περίπτωση υλικών ζημιών, για τις οποίες ευθύνεται καθαρά η 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο προμηθευτής δέχεται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. να απευθύνεται σε δικό της συνεργείο 

 

4.8. Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
Τελωνείου με ημερομηνία παραγωγής και αναλυτικά 
PROSPECTUS στην Ελληνική γλώσσα 

 

4.9. Έγκριση τύπου οχήματος και αναγκαία πιστοποιητικά ΚΤΕΟ   

 
 
 

Ημερομηνία συμπλήρωσης:…………………….. 

 
 
 
 
 

Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή  
 


