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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για επιλογή προμηθευτή με αριθμό 16/2018 

 

 

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

81100, αιτείται προσφορών για «Σύναψη συμφωνίας - πλαισίου μέχρι το τέλος του 

τρέχοντος έτους (2018) για τη μίσθωση ενός (1) ή περισσότερων οχημάτων τύπου van» 

για τη μετακίνηση ωφελούμενων στο πλαίσιο του έργου «Urgent Care for 

Unaccompanied Migrant Children stranded in Greece» που υλοποιείται σε συνεργασία 

με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στα Ιωάννινα και την Καστοριά.  

 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 3 

Μαΐου 2018, στις 15:00. 
 

Οι προσφοροδότες δε δικαιούνται να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, 

εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινστική ανακοίνωση της 

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη 

συγκεκριμένη διευκρίνιση. 

 

Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο που 

ακολουθεί (σελ. 6), να φέρει την υπογραφή του προμηθευτή, τη σφραγίδα της 

επιχείρησης, καθώς και την ημερομηνία συμπλήρωσης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosforesiliaktida@gmail.com, ή ταχυδρομικά στα 

καινούρια γραφεία της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ (0,5 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. Σε περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας 
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ταχυδρομικά, είναι απαραίτητο να ενημερώσετε την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ και τηλεφωνικά 

ή με email. 

 

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

τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τις ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

 

 Ενοικίαση ενός (1) ή περισσότερων οχημάτων τύπου van εννέα (9) θέσεων, 

μέσω συμφωνίας-πλαισίου για το διάστημα από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 

(2018), με σκοπό τη μεταφορά ωφελούμενων που φιλοξενούνται στις δομές 

της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ στην περιοχή των Ιωαννίνων και της Καστοριάς. 

 

α/α Περιγραφή Οχήματος 

1 Mini Van (9θέσιο) 

 

Οι υπηρεσίες του/των αναδόχου/-ων θα πρέπει να παρέχονται με οχήματα χρονολογίας 

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

καύσης πετρελαίου. Τα Οχήματα του/των αναδόχου/-ων που θα παρέχει/-ουν τις 

υπηρεσίες στις δομές της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα 

με το νομικό πλαίσιο του Κ.Ο.Κ. του ελληνικού κράτους (έλεγχος ΚΤΕΟ, Τέλη 

κυκλοφορίας). 

 

Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Η διάρκεια μίσθωσης των οχημάτων δεν 

προκαθορίζεται, αλλά κυμαίνεται βάση των αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν μέσα 

στο τρέχον έτος (2018), για έναν ή περισσότερους μήνες. 

 

Προϋπολογιζόμενο κόστος υπηρεσιών: Το κόστος ενοικίασης ανά όχημα δεν πρέπει 

να ξεπερνά το ποσό των 1.200€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

 

Ποσότητα: Η ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται είναι ένα (1) όχημα τύπου van, εννέα 

(9) θέσεων και μέχρι 2.000χλμ ανά μήνα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ στα Ιωάννινα και την Καστοριά. Η τιμή του προσφέροντα θα πρέπει 

να δίνεται ανά μήνα. 

 

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. Ο/οι επιλαχών/-όντες προμηθευτής/-ές απαιτείται να έχει/-ουν όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα από επίσημους φορείς. 

 



 

 

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 Ηλιακτίδα 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, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε 

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

έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά. 

 Περιγραφή προδιαγραφών προσφερόμενης υπηρεσίας. 

 

Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 

 

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

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/-ους. 

 Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ μπορεί να συνάψει συμφωνία - πλαίσιο με περισσότερους 

από έναν προμηθευτές.  

 Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε 

προσφοροδότη εις ολόκληρο ή εν μέρη. 

 

Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: 

 

Οι προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις τους σε λάθη, 

παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών. 

 

Το δικαίωμα της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή 

και όλες τις προσφορές: 
 

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε 

προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές 

ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της συμφωνίας - πλαισίου, χωρίς να 



 

 

επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στον/στους προμηθευτή/-ές ή να υποχρεούται η 

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ να ενημερώσει τους προμηθευτές. 

 

Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:  

 

 H Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ 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 συμφωνιών-πλαισίων. 

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ 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 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. 

 

Επιλογή προμηθευτή/-ών: 

 

Ο/οι προμηθευτής/-ές που ανταποκρίνεται/-ονται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και 

έχει/-ουν υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή βάση συγκριτικής αξιολόγησης, θα επιλέγεται/-

ονται και θα του/τους ανατείθετε η συμφωνία – πλαίσιο. 

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ θα ειδοποιήσει τον/τους επιλεγμένο/-ους προμηθευτή/-ές 

εγγράφως ή τηλεφωνικά. Ομοίως η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ δεσμεύεται να ειδοποιήσει 

εγγράφως ή τηλεφωνικά και τους άλλους προσφοροδότες που δεν επιλέχθησαν χωρίς 

να γνωστοποιήσουν τον λόγο απόρριψης. 

 

Πληρωμή: 

 

 Η πληρωμή θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του/των αναδόχου/-ων που θα 

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



 

 

σχετικού τιμολογίου για την προσφορά υπηρεσιών του ημερολογιακού μήνα 

που πέρασε. 

 Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την 

υπηρεσία. 

 

Διευκρινίσεις:  

 

Διευκρινήσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράγως στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση prosforesiliaktida@gmail.com, ή τηλεφωνικά στο 2251022873 

από τα κεντρικά γραφεία της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, υπόψιν Ίριδας Ρόκου, από Δευτέρα 

έως Παρασκευή 09:00-17:00, μέχρι και την Τετάρτη 02/05/2018. 

Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, 

θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, http://iliaktida-

amea.gr/diagonismoi/, χωρίς να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης. 
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1 

 

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

Σημειώσεις:  

 1. Ο προσφοροδότης πρέπει να αναφέρει το μηνιαίο κόστος για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες, καθώς και το κόστος για κάθε 

επιπλέον χιλιόμετρο μετά τα πρώτα 2.000 χιλιόμετρα. 

           2. Όλα τα προσφερόμενα ποσά πρέπει να περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και όλους τους άλλους ισχύοντες φόρους. 

           3. Τα ζητηθέντα οχήματα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραδοθούν την ημερομηνία υπογραφής της αίτησης - πλαισίου. 

Διαφορετικά, υποδείξτε το προτεινόμενο σχέδιο παράδοσης. 

          4. Σε περίπτωση ενοικίασης οχήματος για λιγότερο από ένα μήνα, το τελικό κόστος θα υπολογιστεί αναλογικά βάση των ημερών 

ενοικίασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξουσιοδοτημένη υπογραφή και σφραγίδα προμηθευτών 

  Μηνιαίο Κόστος 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Μάιος Ιούνιος Ιούλιος 
Αύγου-

στος 

Σεπτέμ-

βριος 

Οκτώ-

βριος 

Νοέμ-

βριος 

Δεκέμ-

βριος 

 

 1 
Όχημα τύπου 

van (9θέσιο) 

€ € € € € € € € 

 

Κόστος ανά 

μήνα μέχρι τα 

πρώτα 2.000χλμ 

 

€/χλμ €/χλμ €/χλμ €/χλμ €/χλμ €/χλμ €/χλμ €/χλμ 

Κόστος ανά χλμ, 

για επιπλέον χλμ 

μετά τα πρώτα 

2.000χλμ 


