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Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την αγορά οχήματος 

στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή 

Προστασία στα Χανιά». 

 

Η Σύμπραξη Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 

2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία στα Χανιά», που υλοποιείται σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, σας καλεί να υποβάλλετε οικονομική 

προσφορά για την αγορά μεταχειρισμένου 9θέσιου βαν, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας. 

 

Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την αγορά ενός μεταχειρισμένου 

9θέσιου βαν. 

 Αναθέτουσα Αρχή 

 Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη & την Απασχόληση 

 Ελ.Βενιζέλου 4, 73132 Χανιά 

 Τηλ. 28210 56899 

 www.sfchania.gr, e-mail: info@sfchania.gr 

 

 Προϋπολογισμός 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της αγοράς ανέρχεται σε 4.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταβίβασης και τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2021. 

 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Κινητήρας 2000cc, βενζινοκίνητος 

 Σύστημα κλιματισμού επαρκούς απόδοσης 

 Αερόσακος οδηγού & συνοδηγού 

 Έτος κυκλοφορίας: μετά το 2006 
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 Υποβολή προσφορών 

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

υποβολής της 

 Οι φάκελοι των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα και θα περιλαμβάνουν την 

τεχνική και την οικονομική προσφορά 

 Στην τεχνική προσφορά θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος. 

Επιπρόσθετα στοιχεία όπως φωτογραφίες, κλπ. με τα οποία τεκμηριώνεται η 

ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να συμπεριληφθούν στην τεχνική 

προσφορά. 

 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με βάση το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» 

που είναι προσαρτημένο στην παρούσα πρόσκληση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

 Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 73132 ΧΑΝΙΑ, 3ος Όροφος, ΚΤΙΡΙΟ Ε.Β.Ε.Χ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 9ΘΕΣΙΟΥ ΒΑΝ 

Στοιχεία υποψήφιου οικονομικού φορέα: 

Επωνυμία:…………………………………………………………. 

Νομική Μορφή:…………………………………………………. 

Διεύθυνση Έδρας:……………………………………………… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:……………………………………. 

E-mail:………………………………………………………………. 

 Η προσφορά υπογράφεται και σφραγίζεται από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 12:00 

 

 Ανάδειξη Αναδόχου-Υπογραφή Σύμβασης 

Σε περίπτωση κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δύο 

(2) εργάσιμων ημερών από την σχετική πρόσκληση σε αυτόν και να προσκομίσει: 

 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

o Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

o Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

o Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την υπ’ αριθ. 4465/1-3-2021 πρόσκληση 

o Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος 

o Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016 

 Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων 
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 Ειδικότεροι όροι 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή 

που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή εναλλακτικές προσφορές 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

 Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν 

απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, απορρίπτονται ως μη κανονικές  

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή, αφού αξιολογηθούν και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. 

 

 

 Δημοσιότητα: 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην 

ιστοσελίδα της Σύμπραξης Χανίων www.sfchania.gr 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΑΝΙΩΝ 

Ο πρόεδρος 

 

 

Ιωάννης Παυλάκης 
  

http://www.sfchania.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α Είδος Προσφερόμενη τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Προσφερόμενη τιμή με 
Φ.Π.Α. 

1 9θέσιο βαν 

(σύμφωνα με τους όρους της 

πρόσκλησης) 

  

 

Η οικονομική προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα …………………………………….. ημερών 

 

 

Σφραγίδα-Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου 


