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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές με αριθμό 04/2018 

 

 

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

81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή ειδών εξοπλισμού κατοικιών για χώρους 

φιλοξενίας – Λευκές Συσκευές» 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 Δευτέρα 22 

Ιανουαρίου  2018, στις 20:00 μ.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) υπόψη Κατερίνα 

Μαζιώτη.  

 

Οι προσφορές θα εξεταστούν για κάθε είδος ξεχωριστά και όχι για το σύνολο των 

ειδών. Δύναται δηλαδή η Ηλιακτίδα να προμηθευτεί ένα μόνο είδος από κάποιον 

προσφοροδότη. Γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των 

ειδών. Τα είδη θα αξιολογηθούν κρίνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και την 

τιμή τους, δεν θα επιλεγεί απαραίτητα το προϊόν με το χαμηλότερο κόστος. Οι 

προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για περισσότερα του ενός προϊόντος 

ανά είδος (πχ. μια κουζίνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές και μια με υψηλότερες 

προδιαγραφές), αρκεί να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι προδιαγραφές που θέτει η 

Ηλιακτίδα. 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. 
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Τα επιθυμητά είδη συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

   

α/α  Ονομασία Τεμάχια Περιγραφή 

1 Πλυντήριο 5 Ελάχιστες προδιαγραφές:  

Χωρητικότητα τυμπάνου  (6 κιλά), 800 στροφές 

στυψίματος. Επιλογή προγραμμάτων, θερμοκρασιών 

και ειδικών προγραμμάτων Eπιλογή στροφών 

στυψίματος και επιλογή "χωρίς στύψιμο" Σύστημα 

πολλαπλής ασφάλειας νερού Καταναλώσεις  Διαστάσεις 

ενδεικτικές ΥxΠxΒ: 85x60x56cm, Ενεργειακή Κλάση 

Α+, Εγγύηση 2 χρόνια 

2 Ψυγείο 7 Ελάχιστες προδιαγραφές:  

Ψυγείο - No Frost, Δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης 

ψύξης στην συντήρηση και στη κατάψυξη, Ψύξη 4 

αστέρων, Δυνατότητα κατάψυξης 9 κιλά σε 24 ώρες 3 

συρτάρια στο θάλαμο κατάψυξης Δύο φρουτολεκάνες  

Θήκες για αυγά. Μαγνητικές πόρτες. Ειδικό ράφι για 

φιάλες  Μεικτή χωρητικότητα 300 λίτρα Χωρητικότητα 

καταψύκτη 80 λίτρα Χωρητικότητα θαλάμου 

συντήρησης 220 λίτρα Διαστάσεις ενδεικτικές 

185x60x60 cm  , Θερμόμετρο στο εσωτερικό του 

καταψύκτη Αυτονομία 30 ώρες σε περίπτωση διακοπής 

ηλεκτρικού ρεύματος Ανεξάρτητος θερμοστάτης 

Ενεργειακή κλάση Α+, Κλιματική κλάση ST, 

Διαχωριστικό στο εσωτερικό του καταψύκτη για να μην 

έρχονται σε επαφή τα ήδη κατεψυγμένα προϊόντα με  

φρέσκα. Εγγύηση 2 χρόνια  

3 Κουζίνα 7 Ελάχιστες προδιαγραφές: 

Λυχνίες ελέγχου λειτουργίας τεσσάρων εστιών - 

φούρνου, πολλαπλή λειτουργία φούρνου με:1) πάνω και 

κάτω αντιστάσεις, 2) πάνω αντίσταση, 3) κάτω 

αντίσταση, 4) κυκλοφορία θερμού αέρα, 5) grill, 6) 

συνδυασμός grill και κυκλοφορίας θερμού αέρα, 7) 

κάτω αντίσταση και κυκλοφορία θερμού αέρα. Έξοδος 

υδρατμών στο πίσω μέρος της εστίας, αεριζόμενη πόρτα 

φούρνου, συρταρωτός κάτω θάλαμος, κλείστρο  

ασφάλειας. Ενεργειακή κλάση Α+, Εγγύηση 2 χρόνια 

4 Κουζινάκι 5 Φουρνάκι με 3 εστίες, Χωρητικότητα φούρνου: 48lt, 3 

εστίες, Ισχύς: 3500W, Ισχύς εστιών: μεγάλη 1000W, 

μεσαία 700W, μικρή 450W, Ρυθμιζόμενος 



 

 

θερμοστάτης: 90-230°C,3 λειτουργίες ψησίματος: Πάνω 

και κάτω αντίσταση, Πάνω αντίσταση, Κάτω αντίσταση, 

Ρύθμιση θερμοκρασίας μεγάλης και μεσαίας εστίας, 

Πόρτα από διπλό τζάμι ασφαλείας που εμποδίζει την 

διαρροή θερμότητας, Δυνατότητα ταυτόχρονης 

λειτουργίας του φούρνου μαζί με δύο εστίες, Πρακτική 

λαβή, Διαθέτει ταψάκι και λαβή,2 έτη εγγύηση 

αντιπροσωπείας 

5 Ηλεκτρική 

Θερμάστρα 

Χαλαζία 

20 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 

 


