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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ»  

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
 

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με αντικείμενο την «Χρηματοδοτική 

Μίσθωση τριών (3) καινούργιων  επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών της 

ΡΑΕ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών», με δικαίωμα εξαγοράς, και κριτήριο κατακύρωσης 

τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εκτιμώμενης 

αξίας 120.000,00 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του συστήματος.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί  με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και 

αφορά στην κατάρτιση σύμβασης υπηρεσιών (κωδικός CPV: 66114000-2. -Υπηρεσίες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης).  

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της ΡΑΕ.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΕΣΗΔΗΣ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ 

11/02/2022 11/02/2022 

28/02/2022 και 

ώρα 14:00 

 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 01/03/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, από 

το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 3 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού . 
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Για την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 

3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης, θα βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα της ΡΑΕ, στη διεύθυνση ( URL) : www.rae.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 3 έτη ή 36 μήνες από την υπογραφή της.  

 Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος διαγωνισμού είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), 

ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή με νομική προσωπικότητα, η οποία εδρεύει στην οδό  Πειραιώς 

132, ΤΚ Αθήνα 11854, (τηλ: 210-3727426,  email: info@rae.gr, URL: www.rae.gr). 

Αρμόδιος Υπάλληλος Επικοινωνίας: Nατάσσα Μπαξεβανάκη, τηλ: 210-3727426,  email: 

banata@rae.gr. 

Αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους 

προμηθευτές, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

Προδικαστικές προσφυγές επιτρέπονται,  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 360-367 

του ν.4412/2016) και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή. 

   

  

   
     Αθήνα, 10/02/2022 

    Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ                                                                                                           

 

 

 

      Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας                                                                                                                   
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