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Ταχ. ∆/νση: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών 
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Τηλ.: 2251022873, 2251045577 (εσωτ. 4) 
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Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών 
Αρμόδιοι υπάλληλοι : Ίρις Ρόκου                                           

 
Μυτιλήνη, 28/01/2019 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για εξωτερικό συνεργάτη για υπηρεσίες 
σχετικές με τζάμια, κρύσταλλα και καθρέπτες με αριθμό 08/2019 
 
 
 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - 
Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για τοπικό εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος 
ασχολείται με υπηρεσίες που αφορούν σε τζάμια, κρύσταλλα και καθρέπτες στο πλαίσιο 
των έργων “Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees” που 
υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 
και «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα 
ΑΜΚΕ για το 2018» που υλοποιεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 11 
Φεβρουαρίου 2019, στις 17:00. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, 
σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
procurement@iliaktida-amea.gr ή να παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών) σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν 
Ρόκου Ίριδας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δε 
θα λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να 
ληφθούν εντός της προθεσμίας. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για κάθε υπηρεσία που πληροί τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης. 
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Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για τον ακόλουθο ενδεικτικό 
κατάλογο υπηρεσιών που ενδέχεται να απαιτηθούν: 
 

1. Αλλαγή, επισκευή, κοπή και τοποθέτηση ανοιγόμενης γυάλινης πόρτας 
2. Αλλαγή, επισκευή, κοπή και τοποθέτηση βιτρίνας 
3. Αλλαγή, επισκευή, κοπή και τοποθέτηση γυάλινης πόρτας 
4. Αλλαγή, επισκευή, κοπή και τοποθέτηση διαχωριστικών τζαμιών μπαλκονιού 
5. Αλλαγή, επισκευή, κοπή και τοποθέτηση διπλών και πυρίμαχων κρυστάλλων (τζαμιών) 
6. Αλλαγή, επισκευή, κοπή και τοποθέτηση ενεργειακών τζαμιών 
7. Αλλαγή, επισκευή, κοπή και τοποθέτηση καμπίνας μπάνιου, ντουζιέρας ή μπανιέρας 
8. Αλλαγή, επισκευή, κοπή και τοποθέτηση μπαλκονόπορτας 
9. Αλλαγή, επισκευή, κοπή και τοποθέτηση πόρτας-φυσαρμόνικας (πτυσσόμενα κρύσταλλα) 
10. Αλλαγή, επισκευή, κοπή και τοποθέτηση συρόμενης γυάλινης πόρτας 
11. Αλλαγή, επισκευή, κοπή και τοποθέτηση τζαμαρίας 
12. Αλλαγή, επισκευή, κοπή και τοποθέτηση τζαμιού παραθύρου 
13. Αλλαγή, επισκευή, κοπή και τοποθέτηση τζαμιού ασφαλείας 
14. Κοπή και τοποθέτηση γυάλινης επιφάνειας σε κουζίνα 
15. Κοπή και τοποθέτηση γυάλινου πατώματος 
16. Κοπή και τοποθέτηση καθρέπτη για έπιπλα μπάνιου 
17. Κοπή και τοποθέτηση καθρέπτη για κορνίζες 
18. Κοπή και τοποθέτηση καθρέπτη για ντουλάπες 
19. Κοπή και τοποθέτηση καθρέπτη σε τοίχο ή εσοχή 
20. Τοποθέτηση ηχομονωτικών για κουφώματα, μπαλκόνια και διαχωριστικά 
21. Κόστος plexiglass πλάτους 51cm, μήκους 50,5cm, πάχους 3mm 
22. Κόστος plexiglass πλάτους 51cm, μήκους 101cm, πάχους 5mm 
23. Κόστος κατασκευής τετράγωνου κουτιού 20x20cm από plexiglass με υποδοχή για 

λουκέτο ικανό να χωράει ένα χρονοδιακόπτη 
24. Κόστος προμήθειας μεμβρανών 

 

Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να αναφέρει 
το συνολικό κόστος εργασίας συμπεριλαμβανομένων των υλικών, να φέρει την υπογραφή 
του εξωτερικού συνεργάτη, τη σφραγίδα της επιχείρησης και την ημερομηνία 
συμπλήρωσης. Το κόστος του γυαλιού να δίνεται ανά μέτρο και η τιμή να υπολογίζεται για 
πάχος 3mm (όπου είναι εφικτό). Ο προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να αναφέρει 
περισσότερες από μία τιμές όπου κρίνει ό,τι απαιτείται, λόγω, παραδείγματος χάριν, 
διαφοροποίησης του κόστους λόγω του υλικού στο οποίο τοποθετείται το τζάμι (ξύλινη 
επιφάνεια, αλουμινένια, σιδερένια κτλ.). 
 
Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Η διάρκεια προμήθειας των υπηρεσιών του 
εξωτερικού συνεργάτη που ασχολείται με επισκευή, κοπή και τοποθέτηση τζαμιών, 
κρυστάλλων και καθρεπτών δεν προκαθορίζεται, αλλά κυμαίνεται βάση των αναγκών, 
όπως εκείνες προκύπτουν από τη σύναψη Σύμβασης μέχρι και τις 30/06/2019, με 
δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έτους αποκλειστικά κατόπιν νέας έγγραφης 
συμφωνίας των μερών. 



 

 

 
Ποσότητα: Η παροχή υπηρεσιών από τον εξωτερικό συνεργάτη δεν είναι 
προκαθορισμένη, αλλά κυμαίνεται βάση των αναγκών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.  
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αναλαμβάνει να ενημερώσει τον εξωτερικό συνεργάτη και ο 
τελευταίος δεσμεύεται να επιλύσει επείγοντα ζητήματα αυθημερόν ή εντός μίας (1) ημέρας 
και πάντα λαμβάνοντας υπόψιν το χρόνο προμήθειας των αναλώσιμων, όπου εκείνα 
απαιτούνται. Κατά τα λοιπά, το χρονοδιάγραμμα εργασιών δύναται να οριστεί από κοινού 
με τον εξωτερικό συνεργάτη και τον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. για περιπτώσεις μη επείγουσες. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 
 

 Το συνολικό κόστος εργασίας για την εκάστοτε υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 17% και των υλικών 

 Τυχόν αξιώσεις που εγείρει ο εξωτερικός συνεργάτης 
 
Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 
 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν τον εξωτερικό συνεργάτη 

 Οι υπηρεσίες οι οποίες θα παρασχεθούν αφορούν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. (0,5 χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών) ή / και σε χώρους που θα υποδείξει η 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Τα προσωπικά στοιχεία των προσφοροδοτών δε θα κοινοποιηθούν σε 
οποιονδήποτε τρίτο, πέρα από (ενδεχομένως) τον χρηματοδότη του 
προγράμματος ή/και άλλες Δημόσιες Αρχές στο πλαίσιο έκτακτων ή τακτικών 
ελέγχων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Συνεπώς, η τήρηση των στοιχείων και των 
προσφορών των προσφοροδοτών είναι εμπιστευτική και δε κοινοποιείται σε άλλο 
προμηθευτή ή ακόμη και σε υπαλλήλους της εταιρίας μας οι οποίοι δε σχετίζονται 
με τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. 

 
Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Ο εξωτερικός συνεργάτης δε δικαιούται να βασίζει 
οποιεσδήποτε απαιτήσεις του σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω 
αμέλειας του προσφοροδότη, καθώς και να διορθώσει την προσφορά που έχει καταθέσει, 
εκτός αν η προσφορά κατατέθηκε πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη 
διευκρίνιση. 
 
Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε 
ή και όλες τις προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί 
ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας 
υπηρεσιών ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση 
της Σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους προσφοροδότες ή να 
υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 



 

 

 
Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:  
 

 H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους 
προμηθευτές ή τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας 
κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των Συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
απορρίπτει κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τους Προμηθευτές ή, όπου 
χρειάζεται, τερματίζει τη Σύμβασή τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε 
διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές πρακτικές. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη 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 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε 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 προσφοροδότη πως ο ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται 
με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα 
οδηγεί σε ακύρωση της Σύμβασης με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 
Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη: Οι προσφορές θα εξεταστούν στο σύνολο των 
υπηρεσιών και θα αξιολογηθούν βάση του χαμηλότερου συνολικού κόστους, όπως εκείνο 
προκύπτει από το άθροισμα του κόστους της κάθε επιμέρους ζητηθείσας υπηρεσίας. 
Ο εξωτερικός συνεργάτης που ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχει 
υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, θα επιλέγεται και θα του 
ανατίθεται η Σύμβαση. 
Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα αποδεχθεί μόνο εκείνες τις προσφορές που 
περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών. 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο εξωτερικό συνεργάτη εγγράφως 
ή τηλεφωνικά. 
 
Χρέωση Τιμολογίων: 

 Δελτία αποστολής θα κόβονται και θα παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την παροχή 
υπηρεσίας, με αιτιολογία τον εκάστοτε χώρο ή ξενώνα φιλοξενίας που αφορά η 
υπηρεσία. 

 Στο τέλος κάθε μήνα, θα κόβεται ένα συνολικό τιμολόγιο βάση των παραδοτέων 
δελτίων αποστολής. 

 Σε περίπτωση που έχει κοπεί εκ παραδρομής λάθος τιμολόγιο, ο Προμηθευτής θα 
πρέπει να κόβει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, να κόβεται το νέο 
τιμολόγιο. 

 
 



 

 

Πληρωμή: 
 

 Οι πληρωμές των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών γίνονται σε τραπεζικό 
λογαριασμό του εξωτερικού συνεργάτη που θα αναφέρεται στη Σύμβαση εντός 
τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου για την προσφορά 
υπηρεσιών του ημερολογιακού μήνα που πέρασε και πάντα σύμφωνα με τη 
χρηματορροή του προγράμματος που καλύπτει την εκάστοτε δαπάνη. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την 
εκάστοτε υπηρεσία. 

 
Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο 
2251022873 από τα κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., υπόψιν Ίριδας Ρόκου, 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00, μέχρι και την Παρασκευή 08/02/2019. 
Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα 
δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., http://iliaktida-
amea.gr/diagonismoi/, χωρίς να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Πρότυπο Προσφοράς για εξωτερικό συνεργάτη για υπηρεσίες σχετικές με τζάμια, 

κρύσταλλα και καθρέπτες με αριθμό 08/2019 
 
 

Ημερομηνία Συμπλήρωσης:…………… 
 

Ισχύς προσφοράς:…………… 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 

   ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

1 
Ανοιγόμενη γυάλινη 
πόρτα       

 

2 Βιτρίνα        

3 Γυάλινη πόρτα        

4 
Διαχωριστικά τζάμια 
μπαλκονιού       

 

5 
Διπλά και πυρίμαχα 
κρύσταλλα (τζάμια)    

 

6 Ενεργειακά τζάμια     

7 

Καμπίνα μπάνιου, 
ντουζιέρας ή 
μπανιέρας    

 

8 Μπαλκονόπορτα     

9 

Πόρτα-φυσαρμόνικα 
(πτυσσόμενα 
κρύσταλλα)    

 

10 
Συρόμενη γυάλινη 
πόρτα    

 

11 Τζαμαρία     

12 Τζάμι παραθύρου     

13 Τζάμι ασφαλείας     

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 

   ΚΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

14 
Γυάλινη επιφάνεια σε 
κουζίνα   

 

15 Γυάλινο πάτωμα   

16 
Καθρέπτης για έπιπλο 
μπάνιου  

 

17 Καθρέπτης για κορνίζα   

18 
Καθρέπτης για 
ντουλάπα  

 



 

 

19 
Καθρέπτης σε τοίχο ή 
εσοχή  

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 

   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

20 

Ηχομονωτικά για 
κουφώματα, 
μπαλκόνια και 
διαχωριστικά 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

21 

Plexi-glass πλάτους 
51cm, μήκους 50,5cm, 
πάχους 3mm 

 

22 

Plexi-glass πλάτους 
51cm, μήκους 101cm, 
πάχους 5mm 

 

23 

Κόστος κατασκευής 
τετράγωνου κουτιού 
20x20cm από 
plexiglass με υποδοχή 
για λουκέτο ικανό να 
χωράει ένα 
χρονοδιακόπτη 

 

24 
Κόστος προμήθειας 
μεμβρανών 

 

 
 

Υπογραφή και Σφραγίδα προσφοροδότη 

 
 
 
 
 

………………………………………… 


