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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές με αριθμό 21/2017

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ.
81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή ειδών εξοπλισμού κατοικιών για χώρους
φιλοξενίας – Θερμαντικά Σώματα» στο πλαίσιο του έργου «Relocation Scheme and
Emergency Response» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα
27/11/2017, στις 10:00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν της προσφορές τους στην διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosforesiliaktida@gmail.com ή να παραδοθούν σε
κλειστό φάκελο στα γραφεία της Ηλιακτίδας (έναντι Αγ. Θεράποντος), υπόψη Σπύρου
Παυλή ή στα κεντρικά γραφεία (1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών).
Τα είδη θα αξιολογηθούν κρίνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και την τιμή
τους, δεν θα επιλεγεί απαραίτητα το προϊόν με το χαμηλότερο κόστος. Τα τεμάχια που
περιγράφονται σε κάθε είδος αφορούν στην ελάχιστη παραγγελία που θα γίνει. Οι
προσφορές πρέπει να αναφέρουν τη χρονική ισχύ των τιμών, με ελάχιστη διάρκεια 30
ημερών από την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης προσφορών. Κάθε
προϊόν που αναφέρετε σε προσφορά θα πρέπει να περιγράφετε αναλυτικά. Η παράδοση
των ειδών θα πρέπει να γίνει στα γραφεία της Ηλιακτίδας (έναντι Αγ. Θεράποντα) ή σε
χώρους που θα υποδείξει η Ήλιακτίδα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
ημέρα παραγγελίας, αυστηρά.

Τα χαρακτηριστικά και η περιγραφή έχουν ως εξής:
Ηλεκτρική Θερμάστρα Χαλαζία Οικιακής Χρήσης Α
ΤΕΜΑΧΙΑ: 15
Χαρακτηριστικά:
• Δαπέδου
• Ισχύς: 2200 W ή μεγαλύτερη
• 4 θερμαντικές λυχνίες ή περισσότερες
• Ειδικός ανακλαστήρας που συγκεντρώνει και αντανακλά την θερμότητα, με τρόπο
που εξοικονομεί ενέργεια και παρέχει αποτελεσματικότερη απόδοση θερμότητας
• Ρυθμιζόμενος αναλογικός θερμοστάτης
• Ανεξάρτητος διακόπτης με 3 επιλογές θέρμανσης ή περισσότερες
• Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής
• Ενσωματωμένες λαβές για εύκολη μεταφορά
• Προστασία από υπερθέρμανση
• Ελάχιστες Διαστάσεις (MxΠxΥ): 50 x 12 x 50 cm
• Τροφοδοσία: 220V

Ηλεκτρική Θερμάστρα Χαλαζία Οικιακής Χρήσης Β
ΤΕΜΑΧΙΑ: 35
Χαρακτηριστικά:
• Δαπέδου
• Ισχύς: από 1200 W έως 1500W
• 2 θερμαντικές λυχνίες ή περισσότερες
• Ειδικός ανακλαστήρας που συγκεντρώνει και αντανακλά την θερμότητα, με τρόπο
που εξοικονομεί ενέργεια και παρέχει αποτελεσματικότερη απόδοση θερμότητας
• Ρυθμιζόμενος αναλογικός θερμοστάτης
• Ανεξάρτητος διακόπτης με 2 επιλογές θέρμανσης ή περισσότερες
• Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής
• Ενσωματωμένες λαβές για εύκολη μεταφορά
• Προστασία από υπερθέρμανση
• Ελάχιστες Διαστάσεις (MxΠxΥ): 45 x 10 x 25 cm
• Τροφοδοσία: 220V

