
                                                          

 

                                  Μυτιλήνη, 10/01/2018 

 

Απαντήσεις της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ-ΑΜΚΕ στις ερωτήσεις που κατατέθηκαν γραπτά 

από προμηθευτές, στα πλαίσια του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, για την σίτιση ασυνόδευτων 

ανηλίκων φιλοξενούμενοι στους ξενώνες της Ηλιακτίδας» 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Οι υπεύθυνες δηλώσεις που περιλαμβάνονται στα δικαιολογητικά, και 

θα υποβληθούν από τον εκπρόσωπο της εταιρίας μας, πρέπει να έχουν θεώρηση για το 

γνήσιο της υπογραφής;» 

 

Απάντηση: 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

της εταιρίας και δεν απαιτείται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. 

 

EΡΩΤΗΣΗ: «Υπάρχει υπόδειγμα της τεχνικής έκθεσης που περιγράφει όλες τις 

συσκευασίες των προϊόντων και θα συντάσσεται από τον προμηθευτή; Με τον όρο 

λεπτομερής συσκευασία, εννοείται το βάρος και οι διαστάσεις κάθε συσκευασίας ή 

χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες;» 

 

Απάντηση: 

Δεν υπάρχει υπόδειγμα για την απαιτούμενη τεχνική έκθεση του προμηθευτή. Η 

επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει εάν οι συσκευασίες που περιγράφει ο προμηθευτής 

στην τεχνική του έκθεση βρίσκονται εντός των ορίων που έχει θέσει, όσον αφορά στο 

βάρος. Απαιτείται από τον προμηθευτεί να περιγράψει στην τεχνική του έκθεση το 

υλικό συσκευασίας, το βάρος και τυχόν πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Στην παράγραφο 3.3 αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Ηλιακτίδας καθώς και οι τιμές που 

προσφέρθηκαν από τον  επιτυχόντα. Στην ανακοίνωση της Ηλιακτίδας της 20/10/2017 

αναφέρονται οι επιτυχόντες του διαγωνισμού της 6/10/2017 . Οι προσφερθείσες τιμές 

είναι ανακοινώσιμες;» 

 

Απάντηση: 

Στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων προηγούμενου διαγωνισμού τροφοδοσίας της 

Ηλιακτίδας ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες προμηθευτές για κάθε ομάδα στην 

ιστιοσελίδα μας. Αναλυτικά τα έγγραφα της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στο 

ΚΗΜΔΗΣ. Σε κάθε περίπτωση κατόπιν υποβολής έγγραφης αίτησης προς την 

Ηλιακτίδα μπορούν να διατεθούν, κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης, περισσότερες 

πληροφορίες στους συμμετέχοντες προμηθευτές, όπως και έγινε (πρακτικά επιτροπής 



                                                          

 

αξιολόγησης, τιμές επιτυχόντων κ.α.). Στον παρόν διαγωνισμό θα ανακοινωθούν οι 

τιμές που προσφέρθηκαν από τους επιτυχόντες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Η εταιρία μας διαθέτει χυμούς σε συσκευασίες του 1 λίτρου και 250 ml 

και όχι 1,5 λίτρου  καi 0.5 λίτρου, που αναφέρεται στην προκήρυξη. Επίσης δεν 

εμπορεύεται COCA COLA, SPRITE και FANTA αλλά  αναψυκτικά τύπου cola 

(Bikos cola, pepsi,  7 UP) και πορτοκαλάδες ΗΒΗ, ΒΙΚΟΣ και άλλων εταιριών. Θα 

μπορέσουμε να κάνουμε προσφορά γι αυτά τα προϊόντα;» 

 

Απάντηση: 

Καθώς τόσο η ποσότητα στην συσκευασία των χυμών αλλά και η ποιότητα των 

αναψυκτικών μας ενδιαφέρουν αποκλειστικά και καλύπτουν ειδικές ανάγκες δεν θα 

μπορέσουμε να δεχτούμε προσφορές που αφορούν άλλα είδη ή ποσότητες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Στην περιγραφή ρύζι κίτρινο , ρύζι λευκό συσκευασία αναγράφετε 20 

κιλά.Στη δική μου εταιρεία τα σακιά είναι 15 κιλά θα γίνουνε δεκτά?» 

 

Απάντηση: 

Για το ρύζι, θα γίνουν τελικά δεκτές συσκευασίες, 10-20 κιλών, όπως ισχύει και για τα 

όσπρια σε σακί. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Στα μακαρόνια στο Α.Α. 11 (αναφέρετε  μακαρόνι τρυπητό για 

παστίτσιο Νο 10 . ενώ για παστίτσιο είναι το Νο 2 η το Νο 3» 

 

Απάντηση: 

Στα μακαρόνια για παστίτσιο έχει γίνει λάθος στο ζητούμενο νούμερο, το σωστό είναι 

Νο 2.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Σας επισημαίνουμε ότι οι αραβικές πίτες λήγουν σε 8 ημέρες εάν είναι 

νωπές.» 

 

Απάντηση: 

Υπάρχει λάθος στην τεχνική περιγραφή της αραβικής πίτας, τόσο στον πίνακα όσο και 

στη λίστα προϊόντων. Το είδος θα πρέπει να είναι κατεψυγμένο και όχι νωπό.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Τα μπισκότα οι συσκευασίες σοκολάτας ξεκινούν από 65γρ έως 200γρ 

σχεδόν σε όλες τις εταιρείες.» 

 

Απάντηση: 

Για τα μπισκότα γεμιστά σοκολάτας θα γίνουν δεκτές συσκευασίες από 65 έως και 400 

γρ. 


