
 

 

“ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ”                                                                                       
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                                                                                                    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ασπασία Χρυσάφη                                      Μυτιλήνη: 17/08/2017 

ΤΗΛ. 2251045577    

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για επιλογή προμηθευτή με αριθμό 17/2017 

 

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 

81100, αιτείται προσφορών για «Μίσθωση οχημάτων για την μετακίνηση 

ωφελουμένων – VAN» και «Μίσθωση οχήματος τύπου VAN Cargo» στα πλαίσια του 

έργου «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την 

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών είναι η Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017, στις 11:00 π.μ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν της προσφορές τους στην διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosforesiliaktida@gmail.com, ή να παραδοθούν σε 

κλειστό φάκελο (αυτοπροσπώπος ή με συστημένη αποστολή) στα κεντρικά γραφεία 

της Ηλιακτίδας (1ο χλμ Μυτιλήνης-Λουτρών), υπόψη Ασπασία Χρυσάφη.   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα 

δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να 

ληφθούν εντός της προθεσμίας.  

 

Απαιτήσεις: Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης έργου λειτουργίας δομών 

ασυνόδευτων ανηλίκων και ενηλίκων αιτούντων ασύλου στην Ελλάδα, ζητά 

προσφορές για τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

1) Ενοικίαση Οχημάτων τύπου VAN 9 θέσεων για την χρήση μεταφοράς 

ωφελούμενων φιλοξενούμενων στις δομές της Ηλιακτίδας. 

2) Ενοικίαση Ενοικίαση Οχήματος τύπου VAN Cargo για την χρήση 

μεταφοράς τροφίμων στις δομές της Ηλιακτίδας. 

 

 

Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα πρέπει να παρέχονται με οχήματα χρονολογίας 

κατασκευής όχι παλαιώτερη από την 1/1/2010 και να έχουν κινητήρες εσωτερικής 

καύσης Βενζίνης/LPG ή Πετρελαίου. Τα Οχήματα του αναδόχου που θα παρέχει τις 

υπηρεσίες στις δομές Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με το 
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νομικό πλαίσιο του Κ.Ο.Κ. του ελληνικού κράτους (έλεγχος ΚΤΕΟ, Τέλη 

κυκλοφορίας). 

 

Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Η διάρκεια μίσθωσης των οχημάτων ορίζετε 

από 01/09/2017 έως και 31/12/2017 με δυνατοτητα επεκτασης με την ιδια τιμη μεχρι 

31/12/2018 για εναν ή περισσοτερους μηνες.  

 

Προδιάγραφες Οχήματος τύπου VAN Cargo: Κινητήρας Πετρέλαιου έως 1500cc, 

Μήκος οχήματος 4000χιλ. ως 4350χιλ. , Διαχωριστικό μεταξύ αγαθών και καμπίνας 

επιβατών για την μεταφορά τροφίμων (εκτός προϊόντων  Ψυγείου), ωφέλιμο φορτίο  

τουλάχιστον 550 kg, Πλαϊνή πόρτα συρόμενη, Πίσω πόρτα αναγόμενη. 

 

Προϋπολογιζόμενο κόστος υπηρεσιών: Το κόστος ενοικιάσεις ανά όχημα δεν πρέπει 

να ξεπερνά το ποσό των 900.00 ευρο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για οχήματα 

Βενζίνης/LPG & 1200.00 ευρο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τα οχήματα 

Πετρελαίου, για την κατηγορία VAN και το ποσό των 900.00 ευρο 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κατηγορία VAN Cargo.   

 

Ποσότητα: Απαιτούνται πέντε (5) οχήματα τύπου VAN και ένα (1) όχημα τύπου VAN 

Cargo για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ηλιακτίδας ΑΜΚΕ.  

 

Η Ηλιακτίδα μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει από τον επιτυχόντα προσφοροδότη 

περισσότερα ή λιγότερα Οχηματα. Η τιμή του προσφέροντα θα πρέπει να δίνεται ανά 

οχημα. 

 

ISO: Ο προσφοροδότης θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις τύπου ISO ή 

να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες πιστοποίησης 9001 & 39001 για την επωνυμία της 

επιχείρησης του και όλα τα απαραίτητα έγγραφα από επίσημους φορείς να είναι 

επισυναπτόμενα στην προσφορά. 

 

Λοιπά απαιτούμενα: Ο προσφοροδότης θα είναι υπόχρεος: αντικατάστασης σε 

περίπτωση βλάβης Οχήματος εντός 6 ωρών από την στιγμή που θα του ανακινηθεί το 

πρόβλημα με όχημα ιδίων ή καλυτέρων προδιαγραφών από το όχημα που έχει πάθει 

βλάβη καθώς και ενημέρωσης της Ηλιακτίδας ΑΜΚΕ για τα προγραμματισμένο 

ελέγχων SERVICE των οχημάτων. Κάθε όχημα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με 

Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS).  

 

 

 

 



 

 

Η προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 

 Μηνιαίο κόστος ανά Όχημα  

 ΦΠΑ: 17%  

 Συνολική Τιμή με ΦΠΑ ανά Όχημα  

 Το ύψος του ποσού ασφάλισης των οχημάτων και την περιγραφή των ζημιών 

που καλύπτονται.  

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε 

εκπτώσεων. Σε περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της 

έκπτωσης να αναφέρετε ξεχωριστά. 

 Τη χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών:01/09/2017 έως και 31/12/2017, με 

δυνατότητα επέκτασης.  

 Περίοδος ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά και οι σχετικές τιμές πρέπει να 

έχουν περίοδο ισχύος τουλάχιστον 4 μήνες 

 Περιγραφή προδιαγραφών προσφερόμενης υπηρεσίας: 

 

Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 

 

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. 

 Η πληρωμή θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου που θα 

αναφέρεται στη σύμβαση εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού 

τιμολογίου για την προσφορά υπηρεσιων του ημερολογιακού μήνα που πέρασε. 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την 

υπηρεσία 

 Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ μπορεί να δεχτεί την προσφορά του προσφοροδότη εις 

ολόκληρο ή εν μέρη.  

 Χειρόγραφες, τμηματικές προσφορές ή προσφορές που δεν συνάδουν με τις 

απαιτήσεις της προκήρυξης δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα 

αξιολογούνται 

 Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ έχει αποφασίσει να υποστηρίξει την διεθνή απαγόρευση 

κατά των ναρκών κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν 

σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς 

πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι γυναίκες και παιδιά 

ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 

προσφύγων. Συνεπώς η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ δεν συναλλάσσεται εν γνώσει της με 

εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά 

προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί 

και εγγύηση εκ μέρους του προσοφοροδότη πως ο ίδιος ή τα συνδεδεμένα με 



 

 

αυτόν μέρη δεν σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά προσωπικού. 

Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της σύμβασης με την Ηλιακτίδα 

ΑΜΚΕ. 

 Ερωτήσεις θα υποβάλλονται γραπτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

prosforesiliaktida@gmail.com, μέχρι την  28/08/2017. 
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