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Πρόσκληση ενδιαφέροντος ITB/GCR/2022/050 

 
Ημερομηνία:10 Μαίου 2022 

      
Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ITB) ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

 
1. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ενδιαφέρεται για την μίσθωση έξι (6) οχημάτων 
για το   γραφείο του ΕΣΠ στη Θεσσαλονίκη. 

 
2. Η εταιρεία σας, παράλληλα και με άλλες εταιρείες, καλείται να υποβάλλει έγγραφη ενσφράγιστη 
προσφορά για την μίσθωση των ως άνω οχημάτων  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα 
συνημμένα έγγραφα. Επισυνάπτονται τα ακόλουθα:  

 
Παράρτημα «1» «Γενικοί Όροι Προμήθειας – Terms of Reference» 
Παράρτημα «2» «Έντυπο Επιβεβαίωσης και Αναγνώρισης της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος» 
Παράρτημα «3» «’Εντυπο Συναίνεσης Προμηθευτή» 
Παράρτημα «4» «Έντυπο Στοιχείων Προμηθευτή» 
Παράρτημα «5» «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» 
 

3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ:  
Θα εκτιμούσαμε την εκ μέρους σας ενημέρωσή μας για την παραλαβή της παρούσας Πρόσκλησης 
Ενδιαφέροντος, μέσω απαντητικού e-mail προς την ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@gcr.gr , καθώς 
επίσης και για το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς εκ μέρους σας.  
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η υποβολή των Προσφορών ΔΕΝ πρέπει να γίνει μέσω της παραπάνω 
διεύθυνσης e-mail. 
 
4. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
Οι υποβάλλοντες προσφορά έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν συνοπτικό έγγραφο αίτημα για 
συμπληρωματικές διευκρινίσεις ή άλλες ερωτήσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση, μέσω e-mail προς 
την ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@gcr.gr. Η προθεσμία για την παραλαβή ερωτήσεων είναι  έως 
την Παρασκευή 20/05/2022 και μέχρι 16:00μμ τοπική ώρα.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Το ΕΣΠ θα προβεί στη συγκέντρωση μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία των ερωτήσεων από 
όλους τους υποβάλλοντες προσφορά υποψήφιους προμηθευτές και για λόγους ίσης μεταχείρισης θα 
κοινοποιήσει ταυτόχρονα σε όλους τους υποψήφιους οποιαδήποτε απάντηση σε συγκεκριμένη ερώτηση, 
χωρίς να αποκαλύπτονται τα στοιχεία του ερωτώμενου.  
 
5. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ  
Η προσφορά σας θα πρέπει να ετοιμαστεί στα Ελληνικά, καθώς και η συμπλήρωση στα Ελληνικά 
όλων των απαιτούμενων στοιχείων των επισυναπτόμενων Παραρτημάτων. 
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Παρακαλούμε να υποβάλετε την προσφορά σας σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα 
Παραρτήματα. Προσφορές που δεν συμμορφώνονται με τους απαιτούμενους μορφότυπους, ενδέχεται να μη 
ληφθούν υπόψη στη διαδικασία της αξιολόγησης.   
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Η επισύναψη αντιγράφων της προσφοράς σας σε οποιαδήποτε αλληλογραφία αποστέλλεται απευθείας 
υπόψιν του υπευθύνου προμηθειών, ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του προσωπικού του ΕΣΠ εκτός από την 
αποστολή στην  διεύθυνση υποβολής, θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της προσφοράς.   
 
Παρακαλούμε να αποστείλετε την προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας στην διεύθυνση 
που αναφέρεται στο «Υποβολή Προσφοράς», παράγραφος 7 του παρόντος εγγράφου.  

 
6. Περιεχόμενα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Η Οικονομική Προσφορά  πρέπει να περιλαμβάνει μια συνολική προσφορά σε ένα νόμισμα, το Ευρώ  
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες (τιμή «all-inclusive»). Η 
συνιστώσα της τιμής θα πρέπει να παραμείνει αναλλοίωτη για όλη τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς. 
Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
Παράρτημα «5». Προσφορές που περιλαμβάνουν διαφορετική διάρθρωση τιμών, ενδέχεται να μην γίνουν 
αποδεκτές.  
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εσωκλείεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο εντός του 
φακέλου της προσφοράς με την ένδειξη εξωτερικά του φακέλου της οικονομικής προσφοράς 
«Οικονομική Προσφορά για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ITB/GCR/2022/050» και να περιλαμβάνει 
την συνολική τιμή με Φ.Π.Α»  
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :  
α) Το ΕΣΠ δεν απαλλάσσεται από κανένα άμεσο φόρο ή τελωνειακό δασμό. Με βάση αυτό το πλαίσιο, 
η τιμή θα πρέπει να δοθεί με ΦΠΑ.  
β) Το ΕΣΠ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλέξει τον μειοδότη μέσα στο διάστημα 
αυτό. Οι τυπικοί όροι πληρωμής του ΕΣΠ είναι εντός 10 εργασίμων ημερών κατόπιν ολοκλήρωσης των 
εργασιών, η οποία θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του Γραφείου Προμηθειών του ΕΣΠ.  
γ)  Το τυχόν κόστος προετοιμασίας της προσφοράς συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε λοιπών 
εξόδων πραγματοποιούνται από τον υποβάλλοντα προσφορά υποψήφιο προμηθευτή, δεν 
αποζημιώνονται και ούτε μπορεί να θεωρηθούν ως άμεσο κόστος της ανάθεσης.  
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  
Οι προσφορές θα πρέπει να : 
α) Υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο όπου στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφονται 
στο αριστερό τμήμα αυτού τα στοιχεία του υποβάλλοντος προσφορά προμηθευτή και στο δεξιό τμήμα να 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, ήτοι ο τίτλος του διαγωνισμού, ο αριθμός της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος και η διεύθυνση αποστολής του ΕΣΠ.    
β) Περιέχουν στο εσωτερικό του φακέλου προσφοράς τα Παραρτήματα «2» & «4» της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος.  Επιπρόσθετα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το Έντυπο 
Συναίνεσης Προμηθευτή ως υπόδειγμα  Παραρτήματος 3 μόνον εφόσον η προσφορά υποβάλλεται από 
φυσικό πρόσωπο.  
γ) Επιπλέον των ανωτέρω  στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε ανεξάρτητο 
εσώκλειστο φάκελο και η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 6 της 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 
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δ) Φέρουν το επίσημο λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα τα έντυπα που εσωκλείονται,  
προσδιορίζοντας σαφώς την νομική της υπόσταση.  
ε) Περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε ένα (1) αντίτυπο 
όπου θα υπάρχει η ένδειξη «Πρωτότυπο» στο κάτω μέρος εκάστου εγγράφου.     
στ) Αποσταλούν με υπηρεσία ταχυμεταφορών ή να παραδοθούν μέχρι τη Δευτέρα 23/05/2022 και 
μέχρι 16.00 μ.μ. ώρα Ελλάδος στην ακόλουθη διεύθυνση:  
«Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες - ΕΣΠ 
Σολωμού 25 – Εξάρχεια 
Αθήνα, ΤΚ 106 82 
Υπόψη κας Καραβίδα» 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
α) Η ανωτέρω ημερομηνία αφορά την παραλαβή της προσφοράς. Τυχόν προσφορές που θα 
παραληφθούν από το τμήμα προμηθειών μετά την λήξη της ανωτέρω προσθεσμίας , ακόμη και εάν 
φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου εντός του χρονικού διαστήματος λήψης της προσφοράς, δεν θα γίνουν 
αποδεκτές και θα απορριφθούν.  
β) Προσφορές που έχουν αποσταλεί μέσω φαξ ή e-mail,  δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα 
απορριφθούν.  
γ) Το ΕΣΠ μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να επεκτείνει την προθεσμία για την υποβολή των 
προσφορών, ειδοποιώντας ταυτόχρονα όλους τους υποψήφιους προμηθευτές. Η επέκταση της 
προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει την τροποποίηση των εγγράφων της προκήρυξης τα οποία έχουν 
προετοιμαστεί από το ΕΣΠ με δική του πρωτοβουλία, ή σε απάντηση ενός διευκρινιστικού αιτήματος που 
έχει υποβληθεί από υποψήφιο προμηθευτή. 
δ) Αποτελεί δική σας ευθύνη να επαληθεύσετε ότι η προσφορά σας έχει παραληφθεί κανονικά 
πριν τη λήξη της προθεσμίας.  
 
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  
α) Η αξιολόγηση της προσφοράς και η λήψη απόφασης για την επιλογή του προμηθευτή θα γίνει 
μέχρι τις 25/05/2022. Μετά την λήξη της ισχύος των προσφορών και εφόσον το ΕΣΠ δεν έχει 
ολοκληρώσει την διαγωνιστική διαδικασία , ο διαγωνισμός θεωρείται άκυρος.   
β) Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, το άνοιγμα των φακέλων προσφορών και 
τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών – πλήν της οικονομικής προσφοράς- από την επιτροπή 
διαγωνισμού του ΕΣΠ για την συμφωνία τους με τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η 
αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, 
παράγραφος 4 του Παραρτήματος «1». 
 
9. ΑΠΟΔΟΧΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:   
α) Το ΕΣΠ δεν δεσμεύεται να επιλέξει κάποια από τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές, και δεν 
αυτοδεσμεύεται κατά κανένα τρόπο ως προς την επιλογή της εταιρείας που προσφέρει την χαμηλότερη 
τιμή. Επιπλέον, η προμήθεια θα ανατεθεί στην προσφορά που θα θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις ανάγκες, και ταυτόχρονα θα είναι σε συμφωνία με τις γενικές αρχές του 
ΕΣΠ, συμπεριλαμβανομένων και της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της καλύτερης δυνατής σχέσης 
ποιότητας- τιμής.   
 
β) Το ΕΣΠ έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά πριν την ανάδειξη 
μειοδότη προμηθευτή ή να ακυρώσει την διαγωνιστική διαδικασία απορρίπτοντας όλες τις προσφορές σε 
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οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται με την 
προετοιμασία της προσφοράς από πλευράς προσφέροντος.  
 
10. ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΓΟΡΑΣ  
Η πληρωμή  του μειοδότη θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Παραρτήματος «1».  
 
11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
α) Η μίσθωση των έξι οχημάτων υπόκειται στους όρους του παρόντος εντύπου πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος Αρ. ITB/GCR/2022/050 καθώς και στους Γενικούς Όρους Σύμβασης του ΕΣΠ που τηρούνται 
στον σύνδεσμο http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/terms. ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ 
ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ή ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
 
β) Eίναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της φόρμας προμηθευτή η οποία δημοσιεύεται και στην 
ιστοσελίδα του ΕΣΠ http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/supplier-form.  Επίσης είναι 
υποχρεωτική η συμπλήρωση του Εντύπου Συναίνεσης Προμηθευτή  εφόσον ο υποβάλλων προσφορά 
είναι φυσικό και όχι νομικό πρόσωπο.  Το παραπάνω έντυπο μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του 
ΕΣΠ https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/Entypo_Sinainesis_Promitheytwn.pdf 
  
γ) Το ΕΣΠ ενθαρρύνει κάθε υποψήφιο προμηθευτή να αποφεύγει και να προλαμβάνει συμπεριφορές 
που οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν απάτη ή εναρμονισμένες 
πρακτικές σε βάρος των συμφερόντων του ΕΣΠ ή και των τρίτων συνεργατών του, το ΕΣΠ υποχρεούται 
στην διερεύνηση και στην ενημέρωση των αρμοδίων αρχών. 
Για την διαφύλαξη καλών και ηθικών πρακτικών και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, το ΕΣΠ και 
οι εργαζόμενοι σε αυτό δεσμεύονται από κώδικα δεοντολογίας, οι αρχές του οποίου δημοσιεύονται στον 
ακόλουθο σύνδεσμο :  http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/conduct 
 
δ) Το ΕΣΠ παροτρύνει όλους τους συνεργαζόμενους προμηθευτές ή και νέους προσφέροντες να 
προσαρμόσουν την επιχειρησιακή τους στρατηγική και τις τακτικές τους προκειμένου να είναι σύμφωνες 
με τις βασικές αρχές του οικουμενικού συμφώνου και του κώδικα προμηθειών των Ηνωμένων Εθνών σε 
θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κατάργηση των διακρίσεων στην 
εργασία – απασχόληση, στην κατάργηση της παιδικής εργασίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και 
στην πάταξη της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της. Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται στον σύνδεσμο : 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
 
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες των διαδικασιών διαγωνισμού. Η αδυναμία 
συμμόρφωσης με αυτές μπορεί να επιφέρει ακύρωση της προσφοράς σας. 
Αναμένοντας την απάντησή σας, 
 
Με εκτίμηση, 
Yπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών    
 
 
Ανθή Καραβίδα   
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Παράρτημα «1» στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ITB/GCR/2022-050 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ  ΕΞΙ (6) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
1. ΠΛΑΙΣΙΟ 
1.1 Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες  ενδιαφέρεται για την μίσθωση  έξι (6) 
οχημάτων για το γραφείο του ΕΣΠ στη Θεσσαλονίκη. 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η προμήθεια αφορά την ενοικίαση έξι (6) οχημάτων για το γραφείο του ΕΣΠ 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 01/06/2022 έως 
και 31/07/2022, με δυνατότητα επέκτασης. 

• Αποστολή συνοδευτικής επιστολής ότι σε περίπτωση παράτασης του 
έργου η τιμή της μίσθωσης θα παραμείνει η ίδια. 

 
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. 

mailto:gcr1@gcr.gr


 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ (ECOSOC) 
ΣΟΛΩΜΟΥ 25 - ΕΞΑΡΧΕΙΑ, 106 82 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΗΛ: 210 38 00 990     ΦΑΞ: 210 38 03 774     EMAIL: gcr1@gcr.gr 
Πιστοποίηση ISO 9001: 2015 Aρ. 20001210004322, Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria 

 

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 την Τρίτη 
24/05/2022 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. 
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. 
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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 01/06/2022 – 31/07/2022. 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. 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «2» 
 
Της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης ……………………………………………………… 

με έδρα τ… …………………………………., οδός ………………………., αριθμός …., 

ΤΚ ………….., τηλέφωνο ………………………, ΦΑΞ ……………., ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail) ………………………… 

 
Προς : Το Ελληνικό Συμβούλιο  
 για τους Πρόσφυγες 
 
 

Έντυπο Επιβεβαίωσης & Αναγνώρισης της Πρόσκλησης 
Ενδιαφέροντος 

   
 
Ο κάτωθι υπογραφόμενος, δια του παρόντος αποδέχομαι πλήρως τους Όρους της 
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος ITB/GCR/2022/050. 

 
 
 
 
        Ημερομηνία: ……./ ……./ 2022 

         Ο 

           Προσφέρων 

 

    
 
       Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 

  

      Σφραγίδα Εταιρείας/Ατομικής Επιχείρησης  

 
 
  



ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 ΕΕ (άρθρο 7) 

Με   την   παρούσα,   ο/η   (επ)…………………...(ον)………………………   του……………………   και   της 
………………… γεννηθείς/σα ……………… στ ………………, δηλώνω ότι συναινώ ρητά, ελεύθερα, 
συγκεκριμένα και έχοντας πλήρη επίγνωση  στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
μου από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (στο εξής ΕΣΠ), σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 679/2016 Ε.Ε. Η συγκατάθεσή μου αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή, επομένως 
μπορώ να την ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή. 

Το ΕΣΠ είναι σωματείο με έδρα την οδό Σολωμού 25 στην Αθήνα και έχει ως σκοπό την 
ανάπτυξη δραστηριότητας υπέρ των προσφύγων και άλλων κατηγοριών ατόμων που 
προέρχονται από τρίτες χώρες, δίνοντας έμφαση σε ευάλωτες ομάδες. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων (Data Protection Officer) 
του ΕΣΠ είναι τα ακόλουθα (email  gdpr@gcr.gr/τηλ 2103800990) 

Το ΕΣΠ αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά μου δεδομένα, Απλά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημ. γέννησης, χώρα 
καταγωγής, διεύθυνση/έδρα, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και λοιπά στοιχεία του βιογραφικού 
σημειώματος που αφορούν την εκπαίδευση και εργασιακή μου εμπειρία. Το ΕΣΠ 
αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών μου δεδομένων σε έγχαρτο αρχείο 
και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και 
μόνο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, του Λογιστηρίου και της Διοίκησης του ΕΣΠ. 

Τα προσωπικά μου δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό πέντε ετών για μελλοντικούς 
φορολογικούς ελέγχους και ελέγχους χρηματοδοτών. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού 
διαστήματος τα δεδομένα μου διαγράφονται πλήρως αυτόματα. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που το ΕΣΠ τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα έχω 
τα ακόλουθα δικαιώματα: 

1. Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά μου δεδομένα μετά από επικοινωνία με 
τον DPO (άρθρα 13-14 του Κανονισμού) 

2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά μου δεδομένα (άρθρο 15 Κανονισμού) 
3. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών μου δεδομένων που τηρούνται αν δεν είναι 

σωστά καταχωρημένα ή θέλουν συμπλήρωση (άρθρα 16, 19 Κανονισμού) 
4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων (άρθρο 

18 Κανονισμού): Μπορώ να ζητήσω να μην επεξεργαστούν όλα τα προσωπικά μου 
δεδομένα που τηρούνται. 

5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και στην 
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ιδίως στην «κατάρτιση προφίλ» (άρθρα 21 και 
22 Κανονισμού) 

6. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών μου δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον 
απαραίτητα(«Δικαίωμα στη Λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού) 

7. Δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών μου δεδομένων που τηρεί το ΕΣΠ (άρθρο 20 
του Κανονισμού) 

 
Τα προσωπικά μου δεδομένα δεν πρόκειται ποτέ και σε καμία περίπτωση να διαβιβαστούν 
σε τρίτους. 
Η παρούσα δόθηκε στον συγκατατιθέμενο πριν την υπογραφή της προς μελέτη. 
Ο/Η συγκατατιθέμενος/ή Αθήνα,        /     /2018 

 
 
Σημείωση: Το παρόν έγγραφο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ όταν αφορά προμηθευτή Φυσικό 
πρόσωπο. 
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1. Επωνυμία Εταιρείας: 
 

2. Οδός: 
    
    Ταχυδρομικός Κώδικας:                          Πόλη:  
  
    Χώρα:  

3. Τηλ:                                            4. Φάξ:                                        

 
5. Email:   
                                   

6. Web Address:  

7. Όνομα και Τίτλος αρμοδίου επικοινωνίας:  
  
8. Email:  

 

9. Νομική Μορφή Επιχείρησης (Επιλέξτε μόνο ένα):  
   
    Κεφαλαιουχική εταιρεία (Α.Ε. / Ε.Π.Ε./ ΙΚΕ):          Προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. / Ε.Ε.):          Άλλο (σημειώστε):   
  

10. Τομέας Δραστηριότητας:  
  
      Παραγωγός:          Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος:          Έμπορος:          Εταιρεία Συμβούλων:          Άλλο (σημειώστε):  
  

11. Έτος Ίδρυσης: 
 
12. Αριθμός Υπαλλήλων Πλήρους Απασχόλησης:   
  

13. Α.Φ.Μ.:  

14. Τεχνικές οδηγίες στην γλώσσα:  
 
      Ελληνικά:          Αγγλικά:          Γαλλικά:          Ισπανικά:          Ρώσικα:          Αραβικά:          Άλλο:                                .                       

  

 
 
 Ενότητα 3: Τεχνική Ικανότητα και Πληροφορίες για τα προσφερόμενα Αγαθά / Υπηρεσίες 
 

19. Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας (π.χ. κατά ISO 9000 ή ισοδύναμη) (παρακαλούμε να επισυναφθεί αντίγραφο του πιο πρόσφατου 
     πιστοποιητικού):   
  

 

  

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

  

  
Ενότητα 1: Στοιχεία Εταιρείας και Γενικές Πληροφορίες   

Ενότητα 2: Τραπεζικά Στοιχεία   
  

15. Επωνυμία Τράπεζας:  

           
           

  
 

  
  

          16. Επωνυμία Δικαιούχου του Λογαριασμού:   
  

         
17. Swift/Bank Identifier Code (BIC):    

 18. International Bank Account Number (IBAN):  
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24. Γνωρίζει η εταιρεία σας την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. που αφορά το  Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων 
      Εθνών (UN Global Compact initiative), και το οποίο περιγράφεται στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.unglobalcompact.org? 
 
              Ναι                  Όχι                           
  
  Εάν ναι, έχετε δηλώσει συμμετοχή στο δίκτυο εταιρειών που έχουν δεσμευτεί να συμμορφώνονται με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, ή 
  προτίθεστε να δηλώσετε συμμετοχή; Παρακαλούμε δηλώστε αν ισχύει κάτι από αυτά:           
  

 

 
  

25. Διαθέτει η Εταιρεία σας γραπτή Δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής; (Εάν ναι, παρακαλούμε να επισυναφθεί σχετικό αντίγραφο)  
  
               Ναι               Όχι 

26. Διαθέτει ο οργανισμός σας κάποια πιστοποίηση σχετική με το περιβάλλον, όπως ISO 14001; 
  
               Ναι               Όχι                 Εάν ναι, παρακαλούμε να επισυναφθεί σχετικό αντίγραφο. 
 

  

 20. Για αγαθά μόνο: τα προσφερόμενα αγαθά είναι σύμφωνα με τα εθνικά και τα διεθνή Πρότυπα Ποιότητας;     

Όχι:   
        

Ναι:  
  
  

21. Αναφέρετε παρακάτω μέχρι δέκα (10) το πολύ από τα βασικά προσφερόμενα Αγαθά/Υπηρεσίες: 

Περιγραφή (μία σειρά για κάθε είδος)  Εθνικό/Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας με το οποίο είναι συμβατό το προσφερόμενο είδος 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ενότητα 4: Εμπειρία 

  
  
  

  
  
  
  
22. Εάν είναι εφικτό, παρακαλούμε να δοθεί αντίγραφο της τελευταίας ετήσιας ή ελεγμένης οικονομικής έκθεσης της εταιρείας.  

      Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι η πιο πρόσφατη ελεγμένη οικονομική  έκθεση ενδέχεται να ζητηθεί  

      σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.  

 

      Βρίσκεστε σε εκκρεμή διαδικασία πτώχευσης, ή δικαστικής απόφασης ή άλλων νομικών ενεργειών, γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να  

      εμποδίσουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας;               Ναι:                Όχι: 

  
        

                      

          
  

  

23. Πρόσφατες Συμβάσεις με τον Ο.Η.Ε. ή/και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς Βοήθειας: 

  
                

  
                            
  
                            
  
                              
  
                  
  

  
  
  
  
  

  Ενότητα 6: Περιβάλλον   

Ενότητα 5: Οικουμενικό Σύμφωνο Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών 

        Οργανισμός:                                     Αξία:           Έτος:            Αγαθά/Υπηρεσίες που παρέχονται:                      Χώρα Προορισμού: 
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Ενότητα 7: Νάρκες κατά Προσωπικού 
  
 
27.  Με την υπογραφή της παρούσας Φόρμας Εγγραφής Προμηθευτή, ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται ότι, ούτε ο ίδιος, ούτε οι 
       μητρικές οντότητες (εάν υφίστανται), ούτε κάποια από τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες οντότητες (εάν υφίστανται), εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα  
       στην πώληση ή την κατασκευή ναρκών κατά προσωπικού, ή επί μέρους στοιχείων που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην κατασκευή  
       ναρκών κατά προσωπικού. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε επιλέγοντας Ναι ή Όχι παρακάτω. 
 
               Ναι                Όχι                Η οποιαδήποτε παραβίαση της ρήτρας αυτής ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή όλων των συμβάσεων μεταξύ  
                                                          της Εταιρείας σας και του ΕΣΠ, και την διαγραφή της εταιρείας σας από την βάση δεδομένων  
                                                          των εγκεκριμένων προμηθευτών. 
 

Ενότητα 8: Παιδική Εργασία: 
  

28. Με την υπογραφή της παρούσας Φόρμας Εγγραφής Προμηθευτή, ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται ότι δεν εμπλέκεται σε 
οποιαδήποτε πρακτική που δεν είναι συμβατή με τα δικαιώματα που ορίζονται στην Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το οποίο θέτει την 
απαίτηση της προστασίας του παιδιού από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ενδέχεται να είναι επικίνδυνη, ή να εμποδίζει την εκπαίδευση του 
παιδιού, ή να είναι επιβλαβής για την υγεία του παιδιού, ή την σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική του ανάπτυξη. Συμφωνείτε με τα 
παραπάνω; 
 
               Ναι                Όχι                Η οποιαδήποτε παραβίαση της ρήτρας αυτής ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή όλων των συμβάσεων μεταξύ  
                                                          της Εταιρείας σας και του ΕΣΠ, και την διαγραφή της εταιρείας σας από την βάση δεδομένων  
                                                          των εγκεκριμένων προμηθευτών. 
 

 
  

29. Με την υπογραφή της παρούσας Φόρμας Εγγραφής Προμηθευτή, οι υποψήφιοι προμηθευτές δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και 
προτίθενται να συμμορφωθούν με την πολιτική του ΕΣΠ για την διαφύλαξη καλών και ηθικών πρακτικών και την αποφυγή συγκρούσεων συμφέροντος 
κατά την εκτέλεση των προμηθειών σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/conduct. Παρακαλούμε 
επιβεβαιώστε. 
 
               Ναι                Όχι                Η οποιαδήποτε παραβίαση της ρήτρας αυτής ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή όλων των συμβάσεων μεταξύ  
                                                          της Εταιρείας σας και του ΕΣΠ, και την διαγραφή της εταιρείας σας από την βάση δεδομένων  
                                                          των εγκεκριμένων προμηθευτών. 
  

  

 

  

30. Παρακαλούμε σημειώστε τυχόν αντιδικίες μεταξύ της εταιρείας σας και οργανισμών του Ο.Η.Ε., οι οποίες έχουν προκύψει τα τελευταία 3 έτη:  
  
  

31. Καταγράψτε όλους τους Εθνικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς Εμπορίου ή Επαγγελματικούς Οργανισμούς, στους οποίους ή εταιρεία σας είναι μέλος.  

32.  Είναι η εταιρεία σας ήδη εγγεγραμμένη στην κεντρική δικτυακή πύλη των προμηθευτών των Ηνωμένων Εθνών  
       (United Nations Global Marketplace - UNGM)? Εάν ναι, παρακαλούμε να σημειώσετε τον αριθμό καταχώρησης. 
 

33.  Πιστοποίηση/Δήλωση:  
 
       Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω με το παρόν ότι αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, όπως  
       προσδιορίζονται στο http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/terms, αντίγραφο των οποίων μου έχει παραδοθεί, και εγγυώμαι ότι τα 
       στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα φόρμα είναι ορθά, και ότι σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων αυτών, οι αλλαγές θα δηλωθούν  
       το συντομότερο δυνατόν:  
  
34. Ιδία Δήλωση: Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι: 
   

1. Η εταιρεία μας δεν εμπλέκεται και ούτε έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε οποιεσδήποτε δόλιες ή διεφθαρμένες δραστηριότητες, και  
          δεν υπόκειται κατά την παρούσα περίοδο σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική με τέτοιες δραστηριότητες, γεγονός το οποίο θα είχε σαν 
          αποτέλεσμα να κριθεί η εταιρεία μας ακατάλληλη για επιχειρηματική συνεργασία με το ΕΣΠ.  
  
2. Η εταιρεία μας δεν συμπεριλαμβάνεται, ούτε σχετίζεται με κάποια εταιρεία, πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα που  
          συμπεριλαμβάνεται στον ενοποιημένο κατάλογο που δημιουργήθηκε και τηρείται από την επιτροπή η οποία ιδρύθηκε με βάση το  
          Ψήφισμα 1267 του Ο.Η.Ε. (www.un.org/sc/committees/1267/consolist.html).  
  
3. Η εταιρεία μας δεν συμπεριλαμβάνεται, ούτε σχετίζεται με κάποια εταιρεία ή πρόσωπο που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της 
           Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος του Ο.Η.Ε. «Πετρέλαιο έναντι Τροφίμων» (www.iic-offp.org).  
  
4. Η εταιρεία μας κατά την παρούσα περίοδο δεν έχει διαγραφεί, ακυρωθεί ή ανασταλεί  από οποιαδήποτε άλλη Κεντρική Υπηρεσία  
          του Ο.Η.Ε., ή από Τοπικά Γραφεία, ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό του Ο.Η.Ε.)  
         (Συμπεριλαμβανομένης και της Παγκόσμιας Τράπεζας) 
         

  
                            Ονοματεπώνυμο:    Θέση Εργασίας:  
 
                Υπογραφή:                Ημερομηνία:  

 
Ενότητα 9: Μη παροχή ωφελημάτων προς υπαλλήλους 

Ενότητα 10: Λοιπά 

http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/conduct
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/terms
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.html
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
 
Η φόρμα θα πρέπει να εκτυπωθεί ηλεκτρονικά με κεφαλαία γράμματα και να συμπληρωθεί με σαφήνεια και ακρίβεια, και θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 

όλες οι ερωτήσεις έχουν απαντηθεί. Οι παρακάτω αριθμοί των επεξηγήσεων αντιστοιχούν στους αριθμούς των πεδίων της φόρμας εγγραφής: 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
 
Η φόρμα θα πρέπει να εκτυπωθεί ηλεκτρονικά με κεφαλαία γράμματα και να συμπληρωθεί με σαφήνεια και ακρίβεια, και θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 
όλες οι ερωτήσεις έχουν απαντηθεί. Οι παρακάτω αριθμοί των επεξηγήσεων αντιστοιχούν στους αριθμούς των πεδίων της φόρμας εγγραφής: 
 
Ενότητα 1: 

 Πλήρης επωνυμία εταιρείας. 

 Πλήρης διεύθυνση. 

 Τηλεφωνικός αριθμός, συμπεριλαμβανομένων και των κατάλληλων κωδικών περιοχής και χώρας. 

 Αριθμός Τηλεομοιοτυπίας (Fax), συμπεριλαμβανομένων και των  κωδικών περιοχής και χώρας. 

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Διεύθυνση στο διαδίκτυο (www address). 

 Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του ατόμου (συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου του) ή την επωνυμία του τμήματος στο οποίο θα 
απευθύνεται η επικοινωνία. 

 Συμπληρώστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπεύθυνου Επικοινωνίας. 

 Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα από τα κουτάκια. Εάν ισχύει κάτι διαφορετικό, παρακαλούμε να σημειωθεί. 

 Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα από τα κουτάκια. Εάν ισχύει κάτι διαφορετικό, παρακαλούμε να σημειωθεί. Εάν η εταιρεία παράγει ορισμένα 
προϊόντα και εμπορεύεται/αντιπροσωπεύει κάποια άλλα τα οποία δεν παράγει, και τα δύο κουτάκια θα πρέπει να συμπληρωθούν. 

 Σημειώστε το έτος ίδρυσης της εταιρείας με την επωνυμία που αναγράφεται στον σχετικό πεδίο.  

 Σημειώστε τον συνολικό αριθμό του προσωπικού πλήρους απασχόλησης της εταιρείας. 

 Συμπληρώστε το Α.Φ.Μ. της εταιρείας. 

 Παρακαλούμε συμπληρώστε τα κουτάκια που αντιστοιχούν στις γλώσσες στις οποίες η εταιρεία μπορεί να παρέχει την τεχνική τεκμηρίωση. 
Παρακαλούμε σημειώστε άλλες γλώσσες. 

 
Ενότητα 2: 
 

 Πλήρης επωνυμία τράπεζας. 

 Επωνυμία δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού (προσοχή: θα πρέπει να είναι η επωνυμία της εταιρείας). 

 Κωδικός SWIFT για τον λογαριασμό. 

 Κωδικός IBAN (International Bank Account Number) : 
 
Ενότητα 3: 
 

 Καταγράψτε όλα τα Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας (π.χ. κατηγορίας ISO 9000) τα οποία διαθέτει η εταιρεία σας, και επισυνάψτε τα πιο 
πρόσφατα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών.  

 Αναφέρετε εάν τα προϊόντα της εταιρείας είναι συμβατά με εθνικά/διεθνή πρότυπα. Εάν ναι, παρακαλούμε να επισυνάψετε αντίγραφα των 
σχετικών πιστοποιητικών. 

 Παρακαλούμε καταγράψτε μέχρι 10 το πολύ από τα βασικά προσφερόμενα αγαθά/υπηρεσίες. Για κάθε αγαθό/υπηρεσία, αναφέρετε το 
Εθνικό/Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας με το οποίο είναι συμβατό. 

 
Ενότητα 4: 
 

 Παρακαλούμε να δοθεί αντίγραφο της πιο πρόσφατης ετήσιας ή ελεγμένης οικονομικής έκθεσης της εταιρείας Παρακαλούμε επιλέξτε «ναι» ή 
«όχι» σημαδεύοντας τα αντίστοιχα κουτάκια, για να δηλώσετε εάν η εταιρεία σας βρίσκεται σε εκκρεμή διαδικασία πτώχευσης, ή δικαστικής 
απόφασης ή άλλων νομικών ενεργειών, γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
της εταιρείας.  

 Συμπληρώστε τα ονόματα των οργανισμών του Ο.Η.Ε. με τους οποίους η εταιρεία σας είχε πρόσφατα δοσοληψίες. Συμπληρώστε την αξία και 
το έτος σύναψης της κάθε σύμβασης, τα παρεχόμενα αγαθά/υπηρεσίες και την χώρα προορισμού για την κάθε σύμβαση.  Εάν έχετε συνάψει 
περισσότερες από 5 τέτοιες συμβάσεις, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία των επιπλέον συμβάσεων σε ξεχωριστό επισυναπτόμενο 
φύλλο χαρτιού. Τεκμηριωμένα στοιχεία για τις συμβάσεις αυτές μπορεί να ζητηθούν, π.χ. αντίγραφα Εντολών Προμηθειών. Οι οργανισμοί των 
Ηνωμένων Εθνών είναι: UN; UNCTAD; UNEP; UNCHS(Habitat); UNICEF; UNDP; WFP; UNHCR; UNRWA; UNFPA; UNOPS; UNU; ILO; 
FAO; UNESCO; ICAO; WHO; WB; IMF; UPU; ITU; WMO; IMO; WTO; WIPO; IAPSO; IFAD; UNIDO; IAEA; ITC; ECA; ECE; ECLAC; ESCAP; 
ESCWA. 

 
Ενότητα 5: 
 

 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε εάν η εταιρεία σας είναι ενήμερη για το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. – δέκα καθολικά αποδεκτές αρχές που 
αφορούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Συνθήκες Εργασίας, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς – σημειώνοντας μία από 

 

Παρακαλώ ταχυδρομήστε την συμπληρωμένη  

φόρμα στην παρακάτω διεύθυνση: 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

Σολωμού 25, Εξάρχεια, Αττική 

Τ.Κ. 10682, Ελλάδα 
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τις επιλογές Ναι ή Όχι. Επίσης παρακαλούμε να δηλώσετε εάν έχετε δηλώσει συμμετοχή στο δίκτυο των εταιρειών που συμμορφώνονται με 
αυτές τις αρχές, ή εάν σκοπεύετε να το κάνετε.  

 Στη Συνάντηση Κορυφής για τη Γη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και 
την ανανέωση των περιορισμένων φυσικών πόρων της γης. Η Ατζέντα 21 υιοθετήθηκε από 178 κυβερνήσεις και δίνει έμφαση στην άσκηση 
ηγετικού ρόλου από τον Ο.Η.Ε. με στόχο μεταξύ άλλων την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας στα πλαίσια της πολιτικής 
προμηθειών για αγαθά και υπηρεσίες. Παρακαλούμε αναφέρετε εάν η εταιρεία σας διαθέτει έγγραφη δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, και 
εάν ναι, επισυνάψτε το σχετικό αντίγραφο. 

 Παρακαλούμε να αναφέρετε εάν διαθέτει ο οργανισμός σας οποιαδήποτε πιστοποίηση σχετική με το περιβάλλον, όπως ISO 14001. Εάν ναι, 
παρακαλούμε να επισυνάψετε αντίγραφα των πιστοποιήσεων αυτών. 

 
Ενότητα 7: 
 

 Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες απαιτεί από όλους τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται να συμμορφώνονται με την 
μη εμπλοκή σε εμπορία ή κατασκευή ναρκών κατά προσωπικού, ή στοιχείων/εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τέτοιων 
ναρκών. Παρακαλούμε επιλέξτε Ναι εάν συμφωνείτε με τα παραπάνω, σε διαφορετική περίπτωση επιλέξτε Όχι. 

 
Ενότητα 8: 
 

 Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες απαιτεί από όλους τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται να συμμορφώνονται με την 
μη χρήση πρακτικών οι οποίες δεν είναι συμβατές με τα δικαιώματα που ορίζονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στη Διεθνή 
Οργάνωση Εργασίας (ILO), στη Σύμβαση για το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση, ή στη Σύμβαση για την Απαγόρευση των 
Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών και την Άμεση Δράση με σκοπό την Εξάλειψή τους. Παρακαλούμε επιλέξτε Ναι εάν συμφωνείτε 
με τα παραπάνω, σε διαφορετική περίπτωση επιλέξτε Όχι. 

 
Ενότητα 9: 
 

 Παροχές σε υπαλλήλους: Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες έχει υιοθετήσει πολιτική «μηδενικής ανοχής» ή οποία απαγορεύει 
αυστηρά την αποδοχή οποιουδήποτε είδους δώρου ή/και φιλοξενίας από τα μέλη του προσωπικού του ΕΣΠ τα οποία συμμετέχουν στην 
διαδικασία προμηθειών. Παρακαλώ ενημερωθείτε για τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΣΠ στο 
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/conduct. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την αποδοχή σας στα παραπάνω απαντώντας Ναι ή 
σε διαφορετική περίπτωση απαντήστε Όχι. 

 
Ενότητα 10: 
 

 Παρακαλούμε σημειώστε όλες τις αντιδικίες μεταξύ της εταιρείας σας και οργανισμών του Ο.Η.Ε., οι οποίες έχουν προκύψει τα τελευταία 3 
έτη. Εάν ο χώρος για την συμπλήρωση δεν είναι επαρκής, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε επιπλέον φύλλο χαρτιού. 

 Καταχωρείστε τα στοιχεία όλων των Εθνικών ή Διεθνών Οργανισμών Εμπορίου ή Επαγγελματικών Οργανισμών, στους οποίους η εταιρεία 
σας είναι μέλος. 

 Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες αποδέχεται για εισαγωγή στη βάση δεδομένων της εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην 
κεντρική δικτυακή πύλη των προμηθευτών των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Marketplace-UNGM), με την προϋπόθεση ότι οι 
εταιρείες αυτές θα υποβάλλουν σε έντυπη μορφή μια πλήρη τεκμηρίωση που θα περιλαμβάνει τη φόρμα εγγραφής μαζί με όλα τα 
επισυναπτόμενα έγγραφα. Ο αριθμός καταχώρησης που έχει δοθεί από το UNGM θα πρέπει να σημειωθεί. 

   

http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/conduct


 
Παράρτημα 5 

Της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης ……………………………………………………… 

με έδρα τ… …………………………………., οδός ………………………., αριθμός …., 

ΤΚ ………….., τηλέφωνο ………………………, ΦΑΞ ……………., ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail) ………………………… 

Προς : Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) 

Αφού έλαβα γνώση της με αριθμό ITB/GCR/2022/050 πρόσκλησης ενδιαφέροντος και 
των στοιχείων του έργου για την μίσθωση έξι (6) οχημάτων για το νέο  γραφείο του 
ΕΣΠ στη Θεσσαλονίκη, όπως αυτά προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση και στα 
επισυναπτόμενα σε αυτήν παραρτήματα, υποβάλλω την παρακάτω οικονομική 
προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφυλάξεις τις απαιτήσεις 
του εν λόγω έργου και αναλαμβάνω την εκτέλεσή του. 

Οικονομική Προσφορά 

α/α Περιγραφή Συνολική τιμή με ΦΠΑ 
1 Μίσθωση  έξι (6) οχημάτων στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα από 
01/06/2022 έως 31/07/2022, κατηγορίας E 
(5θεσιο) Euro 6, 1500-1600 κυβικά με κινητήρα 
πετρελαίου. 

 

2 Χιλιόμετρα άνω των 4.500 (Συμπληρώνεται το 
κόστος υπέρβασης ανά χιλιόμετρο άνω των 
4.500) 

 

Άλλες χρεώσεις 

α/α Περιγραφή  
1 Εγγύηση   ΝΑΙ       

 
  ΟΧΙ      

2 Μηδενική απαλλαγή   ΝΑΙ        
 
  ΟΧΙ  
 Εάν όχι να δοθεί το 
ποσό της χρέωσης  
 
 

 

        Ημερομηνία: ……./ ……./ 2022 

         Ο  Προσφέρων 

 
       Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 

  

      Σφραγίδα Εταιρείας/Ατομικής Επιχείρησης  
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