“ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ”
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χατζηδιάκος Ανέστης
ΤΗΛ. 2251045577

Μυτιλήνη: 15/03/2018

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές με αριθμό 08/2018

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1οχλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100,
αιτείται προσφορών για «Παροχή ειδών εξοπλισμού γραφείου - Έπιπλα» στο πλαίσιο του
έργου «Integrated Child and Family Support Hub (Blue Dot) and non-formal education for
refugee and migrant women and children in Lesvos» που υλοποιεί σε συνεργασία με την
Unicef.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 22 Μαρτίου
2018, στις 15:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν της προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα,
ημερομηνία) 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
Ανέστη Χατζηδιάκου.
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 ντουλάπα
με τις ελάχιστες διαστάσεις και μια σε μεγαλύτερες διαστάσεις), 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 αναφέρεται σε
προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά από τον προμηθευτή, όπως επίσης και ο
χρόνος παράδοσης από την ημέρα παραγγελίας. Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει
στα γραφεία της Ηλιακτίδας (έναντι Αγ. Θεράποντα) ή σε χώρους που θα υποδείξει η
Ηλιακτίδα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας.

Τα επιθυμητά είδη συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
α/α
Ονομασία
είδους
1
Ντουλάπι / ερμάριο

Τεμάχια Περιγραφή
1

2

Γραφείο

2

3

Καρέκλα γραφείου

2

4

2

5
6

Συρταριέρα γραφείου με
κλειδαριά
Καναπές διπλός
Σχολική καρέκλα

7

Ντουλάπα

3

8

Τραπέζι εργασίας

10

9

Καρέκλα εργασίας

20

10

Τραπέζι συνεδρίασης

5

11

Τραπέζι συνεδρίασης

1

12

Καρέκλα συνεδρίασης

10

13

Ντουλάπι / ερμάριο

1

1
24

Ερμάριο (ξύλινο, μελαμίνης ή μεταλλικό) / ντουλάπα
που να κλειδώνει, με εσωτερικά ράφια ή και
συρτάρια. Ελάχιστες διαστάσεις 80x40x80cm
(Μ/Β/Υ)
Γραφείο ξύλινο ή μελαμίνης ή μεταλλικό με
ελάχιστες διαστάσεις 120x60x75cm (Μ/Β/Υ)
Καρέκλα γραφείου με ροδάκια με ελάχιστες
διαστάσεις 55x45x85cm (Μ/Β/Υ)
Συρταριέρα γραφείου που να τοποθετείται κάτω από
το γραφείο με κλειδαριά
Καρέκλα κατάλληλη για τραπέζι σχολικής τάξης
ύψους 58cm
Ντουλάπα ξύλινη (ή μελαμίνης) ή μεταλλική
ντουλάπα με ράφια στο άνω τμήμα της και ντουλάπια
που να κλειδώνουν στο κάτω τμήμα της. Ελάχιστες
διαστάσεις 80x40x180cm (M/B/Y)
Τραπέζι εργασίας. Ελάχιστες διαστάσεις
120x40x75cm (Μ/Β/Υ)
Καρέκλες εργασίας σε συνδυασμό με το τραπέζι
εργασίας παραπάνω (προϊόν #8)
Ορθογώνιο ή στρογγυλό ή οβάλ τραπέζι
συνεδρίασης. Ελάχιστες διαστάσεις (ορθογώνιου)
130x80x75cm (Μ/Β/Υ) και εύρος διαμέτρου
(στρογγυλό ή οβάλ) 100-120cm
Τραπέζι συνεδρίασης διαστάσεων 240x90cm έως
300x90cm
Καρέκλες συνεδρίασης που να συνδυάζονται με το
τραπέζι συνεδρίασης παραπάνω (προϊόν #11)
Ερμάριο (ξύλινο, μελαμίνης ή μεταλλικό) / ντουλάπα
που να κλειδώνει, με εσωτερικά ράφια ή και
συρτάρια. Ελάχιστες διαστάσεις 120x40x80cm
(Μ/Β/Υ)

14

Ραφιέρα

1

15

Καναπές

1

16
17
18
19

Μοκέτα
Πολυθρόνα «πουφ»
Πολυθρόνα «πουφ»
Ραφιέρα

1
1
2
1

Ραφιέρα με ελάχιστες διαστάσεις 80x40cm με
τουλάχιστον 4 ράφια
Καναπές διαστάσεων 100x179x36cm ή
98x176x30cm
Μοκέτα διαστάσεων 180x430cm
Πολυθρόνα τύπου «πουφ» διαστάσεων 310x60x20cm
Πολυθρόνα τύπου «πουφ» διαστάσεων 180x60x20cm
Ραφιέρα με ελάχιστες διαστάσεις 240 Χ 150 με
τουλάχιστον 7 ράφια

Όλα τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν συναρμολογημένα σε διεύθυνση που θα υποδείξει
η Ηλιακτίδα στην περιοχή της Λάρσου Μυτιλήνης.

