Παράρτημα «1» στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ITB/GCR/2020/142
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟΥ ΕΣΠ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.
ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ενδιαφέρεται για την μίσθωση έξι (6)
οχημάτων για το νέο του γραφείο στη Θεσσαλονίκη.
2.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προμήθεια αφορά την ενοικίαση έξι (6) οχημάτων για το νέο του γραφείο στη Θεσσαλονίκη
που θα πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α/Α
2.1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•
•
•

Μίσθωση έξι (6) οχημάτων στη Θεσσαλονίκη, κατηγορίας E (5θυρο),
Euro 6, 1500-1600 κυβικά με κινητήρα πετρελαίου.
Έως 4.500 χιλιόμετρα/μήνα να υφίσταται μηδενική συμμετοχή του
ΕΣΠ. Για άνω των 4.500 χιλιομέτρων θα πρέπει να αναγραφεί η
επιβάρυνση συμπ/μένου και του ΦΠΑ στην οικονομική προσφορά.
Ασφάλεια προς τρίτους (για θάνατο και σωματικές βλάβες μέχρι το
ελάχιστον από την Ελληνική Νομοθεσία οριζόμενο ποσό) .
Ασφάλεια Μικτή με μηδενική απαλλαγή.
Ασφάλεια Κλοπής ολική
24ωρη οδική ασφάλεια

•

Συντήρηση αυτοκινήτου

•

Αντικατάσταση αυτοκινήτου.

•
•
•

2.2

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
•

•

Το χρονικό διάστημα της ενοικίασης ορίζεται από 15/11/2020 έως
και 28/02/2021. Με τη δυνατότητα επέκτασης για πέντε (5) μήνες
ακόμα, ήτοι έως τις 31/07/2021.
Αποστολή συνοδευτικής επιστολής ότι σε περίπτωση παράτασης του
έργου η τιμή της μίσθωσης θα παραμείνει η ίδια.
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3.
ΠΛΗΡΩΜΗ
3.1
Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιείται εντός των πρώτων πέντε (5) ημερών
εκάστου μήνα που το συμβόλαιο θα είναι σε ισχύ, με την αποστολή στο ΕΣΠ τιμολογίου και με
την σχετική βεβαίωση από το Γραφείο Προμηθειών του ΕΣΠ.
3.2
Σε περίπτωση τερματισμού της μίσθωσης και εφόσον ο χρόνος προμήθειας είναι
λιγότερος του μήνα, η μίσθωση θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών προμήθειας.
3.3
Το ποσό του τιμολογίου θα κατατεθεί υποχρεωτικά στον τραπεζικό λογαριασμό του
προμηθευτή, όπως αυτός θα έχει αναγραφεί στο έντυπο Στοιχείων Προμηθευτή, «Παράρτημα
4».
4.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4.1
Αρχή Καλύτερης (Οικονομικότερης) Προσφοράς.
4.1.1 Για την αξιολόγηση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η πλήρης κάλυψη των
προδιαγραφών, η αποδοχή των όρων του διαγωνισμού και η χαμηλότερη τιμή. Το συνολικό
κόστος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τον ΦΠΑ, και θα πρέπει να εκφράζεται σε ευρώ €.
Στην τιμή της προσφοράς θα πρέπει να υπολογίζονται όλα τα κόστη του προμηθευτή
συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής ή άλλων εξόδων για την ολοκλήρωση της
προμήθειας.
4.2
Άνοιγμα Φακέλων Προσφοράς.
4.2.1 Το άνοιγμα των φακέλων προσφορών – πλην του φακέλου της οικονομικής
προσφοράς- θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του ΕΣΠ στις 05/11/2020 και
ώρα 10:00 π.μ.
4.2.2 Κατά τον χρόνο ανοίγματος των προσφορών είναι δυνατή η παρουσία των
προμηθευτών ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους (με θεωρημένη από ΚΕΠ ή άλλη
Δημόσια Αρχή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86). Μόνον όσοι έχουν υποβάλλει προσφορά θα
δύνανται να συμμετέχουν.
4.2.3 Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση ή διόρθωση ή επανεξέταση προσφοράς μετά το
άνοιγμα των φακέλων.
4.2.4 Ο έλεγχος της Επιτροπής Διαγωνισμού του ΕΣΠ θα αφορά μόνον την συμφωνία με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού και όχι στο άνοιγμα και στην αξιολόγηση της
οικονομικής προσφοράς.
4.2.5 Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου η Επιτροπή Διαγωνισμού του ΕΣΠ θα
προβεί στην σύνταξη πρακτικού αποσφράγισης των προσφορών, στο οποίο θα καταχωρείται η
ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης της επιτροπής, τα αρχικά των ατόμων που είναι παρόντα
στην αποσφράγιση, ο αριθμός των προσφορών που έχουν σταλεί και τα στοιχεία των εταιρειών
ή και των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία. Στο εν λόγω
πρακτικό θα βεβαιώνεται επίσης από την επιτροπή ότι, οι προσφορές είναι σύμφωνες με τους
γενικούς όρους του διαγωνισμού και έχουν υποβληθεί εντός του καθορισμένου χρόνου
υποβολής, καθώς και εάν φέρουν τις προβλεπόμενες υπογραφές ή και εξουσιοδοτήσεις.
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4.2.6 Πριν την οριστική ανακήρυξη μειοδότη προμηθευτή καμία πληροφορία σχετικά με, τις
προσφορές και τα ονόματα των συμμετεχόντων δεν μπορεί να αποκαλυφθεί. Μετά την
ανάδειξη μειοδότη η απόφαση για την επιλογή προμηθευτή και την ανάθεση της προμήθειας
θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
4.2.7 Το ΕΣΠ δεν θα προβεί σε καμία παροχή διευκρίνισης ή επεξήγησης ή πληροφορίας
σχετικά με, εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν στον μειοδότη και στην οικονομική του
προσφορά.
4.3
Ανάδειξη Μειοδότη Προμηθευτή
4.3.1 Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των φακέλων προσφορών από την επιτροπή
διαγωνισμού και την υποβολή του πρακτικού, το γραφείο προμηθειών του ΕΣΠ θα προβεί στο
άνοιγμα των φακέλων με τις οικονομικές προσφορές όσων προμηθευτών οι προσφορές έχουν
κριθεί από την επιτροπή διαγωνισμού ότι πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι οικονομικές
προσφορές όσων συμμετεχόντων προμηθευτών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του
διαγωνισμού δεν θα ανοίγονται και θα επιστρέφονται με έγγραφη αλληλογραφία στον
προμηθευτή.
4.3.2.

Ο μειοδότης προμηθευτής θα καθορισθεί με βάση την χαμηλότερη τιμή

4.3.3 Μετά την εισήγηση του τμήματος προμηθειών και την λήψη απόφασης από την
Διοίκηση του ΕΣΠ θα ανακηρυχθεί ο μειοδότης προμηθευτής, θα ενημερωθεί εγγράφως ο
μειοδότης για την ανάθεση της προμήθειας. Επίσης στον μειοδότη προμηθευτή θα αποσταλεί
ιδιωτικό συμφωνητικό με χρονική διάρκεια από 15/11/2020 – 28/02/2021. Προ της
κατακύρωσης ο Μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει εντός πέντε (5) ημερών από
ειδοποιήσεως του επικυρωμένο από την εταιρεία αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού.
4.3.4 Το ΕΣΠ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην ανανέωση της μίσθωσης με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης για ένα επιπλέον πεντάμηνο, ήτοι μέχρι τις
31/07/2021. Επιπρόσθετα, είναι πλήρως αντιληπτό και κατανοητό από τον προμηθευτή ότι το
ΕΣΠ δύναται να προβεί μονομερώς σε τερματισμό της προμήθειας με την έγγραφη ειδοποίηση
του προμηθευτή σε χρόνο όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από τη λήξη. Στην περίπτωση
αυτή το ΕΣΠ θα υποχρεούται στην πληρωμή μόνο της μίσθωσης μέχρι την ημέρα παράδοσης
του οχήματος στην εταιρεία.
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