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Ηράκλειο, 19/01/2021 

Αρ. Πρωτ: 12308 

 

Προς:  

Εγγεγραμμένους  στο Μητρώο Προμηθευτών 

με αρ. πρωτ.: 

12047/08-12-2020 

12074/09-12-2020 

12103/10-12-2020 

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για τη μίσθωση Καινούργιων Οχημάτων  

με δικαίωμα εξαγοράς (Leasing)  

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: 

Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, σας 

καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για τη μίσθωση καινούργιων οχημάτων με δικαίωμα 

εξαγοράς (Leasing), με κριτήρια κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων.  

Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφορών για τη μίσθωση τριών (3) οχημάτων, δύο 

(2) επιβατικού τύπου πέντε θέσεων και ενός (1) οχήματος 4Χ4, 1,5 καμπίνα με καρότσα, με δικαίωμα 

εξαγοράς (Leasing). 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 

2. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μίσθωσης τριών καινούργιων οχημάτων για το διάστημα από την 

υπογραφή της σύμβασης και για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών ανέρχεται στο ποσό των 53.903,23€, 

συν ΦΠΑ 24% 12.936,77€   

 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ 

Κινητήρας τουλάχιστον 1100cc, βενζινοκίνητος  

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

Μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 160 Km/h 

Εκπομπή CO2 το ανώτατο 120 g/km    

Σύστημα κλιματισμού (Clima ή AIRCONDITION) επαρκούς απόδοσης 

Να υπάρχει εφεδρικός τροχός, με ελαστικό του ιδίου τύπου, 

τοποθετημένος στο κατάλληλο σημείο των οχημάτων σύμφωνα με τον 

κατασκευαστή.  

Για την είσοδο/έξοδο των επιβαινόντων, να υπάρχουν τέσσερις (4) πόρτες 

και όλες οι πόρτες να κλειδώνουν με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές. 

Να διαθέτει αερόσακο (AIRBAG) οδηγού και συνοδηγού.  

Το κάθισμα του οδηγού να είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και ως προς την 

κλίση της πλάτης. 

Τα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ 

εξαρτήματα, συστήματα φωτισμού και οπτικής-ηχητικής σήμανσης, καθώς 

και με φώτα οπισθοπορείας, φλας στάθμευσης, προβολείς ομίχλης καθώς 

και με πλήρη σειρά εργαλείων. 

 

ΟΧΗΜΑ 4Χ4, 1,5 

ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ 

Κινητήρας τουλάχιστον 2200cc, πετρελαιοκίνητος 

Τύπος μετάδοσης κίνησης: 4WD 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

Ιπποδύναμη τουλάχιστον 110(160)@3700 
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Σύστημα κλιματισμού (Clima ή AIRCONDITION) επαρκούς απόδοσης 

Να υπάρχει εφεδρικός τροχός, με ελαστικό του ιδίου τύπου, 

τοποθετημένος στο κατάλληλο σημείο του οχήματος σύμφωνα με τον 

κατασκευαστή.  

Για την είσοδο/έξοδο των επιβαινόντων, να υπάρχουν 2 πόρτες και όλες οι 

πόρτες να κλειδώνουν με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές. 

Να διαθέτει αερόσακο (AIRBAG) οδηγού και συνοδηγού.  

Το κάθισμα του οδηγού να είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και ως προς την 

κλίση της πλάτης. 

Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ 

εξαρτήματα, συστήματα φωτισμού και οπτικής-ηχητικής σήμανσης, καθώς 

και με φώτα οπισθοπορείας, φλας στάθμευσης, προβολείς ομίχλης καθώς 

και με πλήρη σειρά εργαλείων. 

 

 

 

 

4. Γενικοί όροι 

 Με τη μίσθωση των οχημάτων ο Ανάδοχος θα λάβει ως προκαταβολή από 15% έως 

17% της αξίας του κάθε οχήματος και θ’ ακολουθήσει μηνιαία πληρωμή μίσθωσης μέχρι τους 

18 μήνες. Με την παρέλευση του 18μηνου, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα εξαγοράς 

των οχημάτων καταβάλλοντας το υπόλοιπο της αξίας των οχημάτων.  

 Να παρέχεται εγγύηση αυτοκινήτων τουλάχιστον 2 ετών.  

 Στην τιμή να συμπεριλαμβάνονται τα τέλη κυκλοφορίας των ετών 2021 και 2022, 

μικτή ασφάλεια 18 μηνών και ετήσιο service.  

 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται για τις φθορές που δημιουργούνται στα οχήματα 

από τη συνήθη χρήση τους και δεν επιβαρύνεται με έξοδα συντήρησής τους. 

 Σε περίπτωση εξαγοράς των οχημάτων ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα 

μεταβίβασης.  

 

5. Ειδικότεροι όροι  
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 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα 

ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της 

προσφοράς του. 

 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να 

παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, 

για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

 Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν 

επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα μεταφοράς και εν γένει ό,τι προβλέπεται για 

παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση. 

 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις 

όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε 

περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά 

απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των οχημάτων.  

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή, αφού αξιολογηθούν και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.  

6. Υποβολή προσφορών 

 Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής της. 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

 Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021, ώρα  

14.00, Λ. 62 Μαρτύρων 146.  

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην 

οποία θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό η νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά 

και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή 

συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την 

επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. 
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Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 

 

 

Πληροφορίες: Στέλλα Καλουδάκη, τηλ. 2810-792207. 

 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ροδιτάκης 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προσφορά για τη μίσθωση Οχημάτων με δικαίωμα εξαγοράς για 

τις ανάγκες του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για 

αιτούντες διεθνή προστασία»  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 14:00 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

mailto:info@ploigos-ea.gr

