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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρόκου Ίρις 
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Μυτιλήνη, 19/04/2018 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΝΔΥΣΗ) με αριθμό 

12/2018 

 

 

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης Λουτρών, 

Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για κοντά παντελόνια τύπου σορτς και καπέλα τύπου 

Jockey με ρυθμιζόμενο ιμάντα στο πίσω μέρος, για το οικονομικό έτος 2018, για τις 

ανάγκες λειτουργίας του έργου «Urgent Care for Unaccompanied Migrant Children 

stranded in Greece» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό 

Μετανάστευσης.  

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος που πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές της πρόσκλησης.  

 

Οι αγορές αφορούν στο χρονικό διάστημα έως και 31 Ιουλίου 2018. Η προμήθεια των 

ειδών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή. 

Σε κάθε περίπτωση, εάν τα είδη δεν είναι ετοιμοπαράδοτα πρέπει να μπορούν να 

παραδοθούν στην Ηλιακτίδα-ΑΜΚΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα 

δήλωσης της ανάγκης στον προμηθευτή.  Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται από 

την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε τραπεζικό λογαριασμό 

του προμηθευτή. 

 

Τα κοντά παντελόνια (σορτς) πρέπει να έχουν σύνθεση 100% βαμβάκι και τα καπέλα 

τύπου Jockey να διαθέτουν ρυθμιζόμενο ιμάντα στο πίσω μέρος ώστε να 

προσαρμόζονται στον εκάστοτε χρήστη. Ο προμηθευτής δύναται να επισυνάψει 

φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει για την καλύτερη περιγραφή των ειδών. 

  

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 27 

Απριλίου 2018, ώρα 11:00 π.μ. 

 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους προμηθευτές σε κλειστό φάκελο. Το 

έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την 



 

 

υπογραφή του προμηθευτή, τη σφραγίδα της επιχείρησης, την ισχύ της προσφοράς, 

καθώς και την ημερομηνία συμπλήρωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν 

τα πεδία «τιμή» και «περιγραφή» του κάθε είδους (η τιμή αφορά την αξία προ ΦΠΑ 

και η περιγραφή αφορά στην ποιότητα/σύνθεση και χρώμα/σχέδιο του προϊόντος). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο e-mail 

prosforesiliaktida@gmail.com ή παραδίδουν σε κλειστό φάκελο τις προσφορές τους 

στα καινούρια γραφεία της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ (0,5 χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών), υπόψιν 

Ίριδας Ρόκου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα κεντρικά γραφεία της Ηλιακτίδα 

ΑΜΚΕ και στο τηλέφωνο 2251022873,  Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00. 
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