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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές με αριθμό 15/2018
Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1οχλμ Μυτιλήνης - Λουτρών,
Τ.Κ.81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή ειδών οικιακού εξοπλισμού για χώρο
φιλοξενίας – Λευκές Συσκευές και Μικροσυσκευές» στο πλαίσιο του έργου
«Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for
refugee and migrant women and children in Lesvos» που υλοποιεί σε συνεργασία με
τη Unicef.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 3 Μαΐου
2018, στις 15:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosforesiliaktida@gmail.com ή να τις παραδώσουν σε
κλειστό φάκελο στα καινούρια γραφεία της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ (0,5 χλμ Μυτιλήνης Λουτρών), υπόψιν Ίριδας Ρόκου.
Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να φέρει την υπογραφή του προμηθευτή και τη
σφραγίδα της επιχείρησης.
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την αξία του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και τη χρονική ισχύ των τιμών, με ελάχιστη διάρκεια τριάντα (30) ημερών από
την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης προσφορών.
Κάθε προϊόν που αναφέρεται σε προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται από τις
προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ο προμηθευτής δύναται να
επισυνάψει φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει για την παραστατικότερη
περιγραφή των ειδών.
Οι προσφορές θα εξεταστούν για κάθε είδος ξεχωριστά και όχι για το σύνολο των
ειδών. Συνεπώς, η Ηλιακτίδα δύναται να προμηθευτεί ένα μόνο είδος από κάποιον
προσφοροδότη και γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των
ειδών.
Τα είδη θα αξιολογηθούν κρίνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και το κόστος
αγοράς τους. Δε θα επιλεγεί απαραίτητα το προϊόν με τη χαμηλότερη τιμή. Οι

προμηθευτές δύνανται να καταθέσουν προσφορά για περισσότερα του ενός προϊόντος
ανά είδος. Παραδείγματος χάριν, προσφέρεται η δυνατότητα στον υποψήφιο
προμηθευτή να προτείνει ένα (1) ψυγείο με τις ελάχιστες προδιαγραφές και ένα (1) με
καλύτερες προδιαγραφές, αρκεί να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι ελάχιστες
προδιαγραφές που θέτει η Ηλιακτίδα.
Τα τεμάχια που περιγράφονται σε κάθε είδος αφορούν στην ελάχιστη παραγγελία που
θα γίνει.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η Ηλιακτίδα, στην περιοχή
της Λάρσου Λέσβου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ και στο
τηλέφωνο 2251022873, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00.
Ακολουθεί πίνακας με τα επιθυμητά είδη.
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Φούρνος
2
Μικροκυμάτων

Τύπος Ψύξης: Συμβατικός
Ενδεικτικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β):
85 x 50 x 55
Μικτή Χωρητικότητα σε lt (Μικτή): άνω
των 90lt
Ενεργειακή Κλάση: A++
Εγγύηση 2 χρόνια

Ισχύς: 800 Watt
Χωρητικότητα σε lt: άνω του 1,5lt
(12-15 φλιτζάνια)
Κανάτα: Γυάλινη
Στοπ ροής
Ασφάλεια υπερθέρμανσης
1 έτος εγγύηση

Ελάχιστες προδιαγραφές:









Χωρητικότητα: 20 lt
Ενδεικτικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β):
25 x 35 x 45
Ισχύς Μικροκυμάτων: 800 Watt
Οθόνη Ενδείξεων: Επιθυμητή
Περιστρεφόμενος Δίσκος
Ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης προγράμματος
Λειτουργία ECO για εξοικονόμηση
ενέργειας: Επιθυμητή
2 έτη εγγύηση

