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Μυτιλήνη, 14/11/2018 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για «Τοίχο από γυψοσανίδα» 
 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - 
Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Κατασκευή τοίχου από γυψοσανίδα» στο 
πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, 
σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
procurement@iliaktida-amea.gr, ή να παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών) σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν 
Ρόκου Ίριδας μέχρι και την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 στις 17:00. 
 
Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους Προμηθευτές να 
υποβάλλουν προσφορές για την κατασκευή ενός τοίχου από γυψοσανίδα. Οι διαστάσεις 
υπολογίσθηκαν περίπου: 
 

 συνολικό μήκος γυψοσανίδας: 12,5μ. 
 ελάχιστο και μέγιστο ύψος γυψοσανίδας: 2,40μ. (στο μεγαλύτερό της μέρος 

εφάπτεται σε ύψος 2,40μ.) και 2,75μ. 
 πάχος γυψοσανίδας: 10-12 εκ. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές δύνανται να επισκεφθούν το χώρο κατόπιν συνεννόησης 
με την αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να μετρήσουν το χώρο και να σχηματίσουν 
πληρέστερη εικόνα της ανάγκης της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
 
Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να φέρει την υπογραφή του Προμηθευτή, τη σφραγίδα 
της επιχείρησης, την ισχύ της προσφοράς, καθώς και την ημερομηνία συμπλήρωσης. 
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Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών ορίζεται 
από τη σύναψη της Σύμβασης Έργου μέχρι το πέρας των εργασιών. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 
 

 Κόστος υλικών άνευ ΦΠΑ σε ΕΥΡΩ (€). 

 Κόστος τοποθέτησης. 

 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. 

 
Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι Προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν 
οποιεσδήποτε απαιτήσεις τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω 
αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν 
καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη 
συγκεκριμένη διευκρίνιση. 
 
Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε 
ή και όλες τις προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 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 Σύμβασης, 
χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στον/στους Προμηθευτή/-ές ή να υποχρεούται 
η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να ενημερώσει τους Προμηθευτές. 
 
Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:  
 

 H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 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 Συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
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 «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 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 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 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 «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 
Επιλογή Προμηθευτή: Οι υπηρεσίες και τα είδη θα αξιολογηθούν και θα επιλεχθούν βάση 
του κόστους τους. Ο Προμηθευτής που ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις 
και έχει υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή, θα επιλέγεται και θα του ανατίθεται η Σύμβαση. Η 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο Προμηθευτή εγγράφως ή 
τηλεφωνικά. 
 
Πληρωμή: 
 

 Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου που 
θα αναφέρεται στη Σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 
σχετικού τιμολογίου για την προσφορά ειδών του ημερολογιακού μήνα που πέρασε 
και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή του προγράμματος. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την 
υπηρεσία. 

 
Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο 
2251022873 από τα κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., υπόψιν Ίριδας Ρόκου, 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00, μέχρι και την Πέμπτη 22/11/2018. 
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