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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για επιλογή προμηθευτή με αριθμό 09/2018 

 

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 

81100, αιτείται προσφορών για «Μίσθωση οχημάτων για τη μετακίνηση ωφελουμένων 

– VAN» στο πλαίσιο του έργου «Urgent Care for Unaccompanied Migrant Children 

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

Μετανάστευσης στα Ιωάννινα. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών είναι η Πέμπτη 12 Απριλίου 2018, στις 11:00 π.μ. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosforesiliaktida@gmail.com, ή ταχυδρομικά στα 

κεντρικά γραφεία της Ηλιακτίδας (1ο χλμ Μυτιλήνης-Λουτρών), με σφραγίδα 

ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας.   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα 

δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να 

ληφθούν εντός της προθεσμίας. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας 

ταχυδρομικά καλό είναι να ενημερώσετε την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ και τηλεφωνικά ή με 

email. 

 

Απαιτήσεις: Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, ζητά 

προσφορές για τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

1) Ενοικίαση ενός (1) οχήματος τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για τη χρήση 

μεταφοράς ωφελούμενων φιλοξενούμενων στις δομές της Ηλιακτίδας στην 

περιοχή των Ιωαννίνων. 

 

Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα πρέπει να παρέχονται με οχήματα χρονολογίας 

κατασκευής όχι παλαιότερη από την 1/1/2010 και να έχουν κινητήρες εσωτερικής 

καύσης πετρελαίου. Τα Οχήματα του αναδόχου που θα παρέχει τις υπηρεσίες στις 

δομές Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με το νομικό πλαίσιο 

του Κ.Ο.Κ. του ελληνικού κράτους (έλεγχος ΚΤΕΟ, Τέλη κυκλοφορίας). 
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Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Η διάρκεια μίσθωσης των οχημάτων 

ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/04/2018 με δυνατότητα 

επέκτασης με την ίδια τιμή μέχρι 31/12/2018 για έναν ή περισσότερους μήνες.  

 

Προϋπολογιζόμενο κόστος υπηρεσιών: Το κόστος ενοικιάσεις ανά όχημα δεν πρέπει 

να ξεπερνά το ποσό των 1200.00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

 

Ποσότητα: Απαιτούνται ένα (1) όχημα τύπου VAN εννέα (9) για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών της Ηλιακτίδας ΑΜΚΕ.  

 

Η Ηλιακτίδα ενδέχεται να αποφασίσει να αιτηθεί από τον επιτυχόντα προσφοροδότη 

περισσότερα οχήματα. Η τιμή του προσφέροντα θα πρέπει να δίνεται ανά όχημα. 

 

ISO: Ο προσφοροδότης θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις τύπου ISO ή 

να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες πιστοποίησης 9001 & 39001 για την επωνυμία της 

επιχείρησής του και όλα τα απαραίτητα έγγραφα από επίσημους φορείς να είναι 

επισυναπτόμενα στην προσφορά. 

 

Λοιπά απαιτούμενα: Ο προσφοροδότης θα είναι υπόχρεος: αντικατάστασης σε 

περίπτωση βλάβης οχήματος εντός έξι (6) ωρών από τη στιγμή που θα του ανακοινωθεί 

το πρόβλημα με όχημα ίδιων ή καλυτέρων προδιαγραφών από το όχημα που έχει τη 

βλάβη, καθώς και ενημέρωσης της Ηλιακτίδας ΑΜΚΕ για τον προγραμματισμένο 

έλεγχο SERVICE των οχημάτων. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 

 Μηνιαίο κόστος ανά Όχημα  

 ΦΠΑ: 24%  

 Συνολική Τιμή με ΦΠΑ ανά Όχημα  

 Το ύψος του ποσού ασφάλισης των οχημάτων και την περιγραφή των ζημιών 

που καλύπτονται.  

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε 

εκπτώσεων. Σε περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της 

έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά. 

 Τη χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως και 31/04/2017, με δυνατότητα 

επέκτασης.  

 Περίοδος ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά και οι σχετικές τιμές πρέπει να 

έχουν περίοδο ισχύος τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες 

 Περιγραφή προδιαγραφών προσφερόμενης υπηρεσίας. 



 

 

 

Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 

 

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ (€). 

 Η πληρωμή θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου που θα 

αναφέρεται στη σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 

σχετικού τιμολογίου για την προσφορά υπηρεσιών του ημερολογιακού μήνα 

που πέρασε. 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την 

υπηρεσία. 

 Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ μπορεί να δεχτεί την προσφορά του προσφοροδότη εις 

ολόκληρο ή εν μέρη.  

 Χειρόγραφες, τμηματικές προσφορές ή προσφορές που δεν συνάδουν με τις 

απαιτήσεις της προκήρυξης δε θα λαμβάνονται υπόψιν και δε θα αξιολογούνται. 

 Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ 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 Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ 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 προσοφοροδότη 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 Ηλιακτίδα 

ΑΜΚΕ. 

 Ερωτήσεις θα υποβάλλονται γραπτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

prosforesiliaktida@gmail.com, μέχρι την  16/04/2018. 
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