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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

Έργο: "Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children in Greece, 

PEDIA" που χρηματοδοτείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM)  και το Ταμείο 

Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 

Αριθμός Πρόσκλησης: 22/2019 

Τίτλος Πρόσκλησης: Προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων 

Ημερομηνία: 5 Σεπτεμβρίου 2019 

 

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που 

ιδρύθηκε το 1951 και δεσμεύεται για την αρχή ότι η ανθρώπινη και ομαλή μετανάστευση ωφελεί 

τόσο τους μετανάστες όσο και την κοινωνία. 

H ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 

81100, πρόκειται για έναν κοινωνικό φορέα (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία), που 

δημιουργήθηκε το 1999 μέσα από τις τεκμηριωμένες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, 

για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 

Καθότι η Λέσβος ήταν πάντα μια από τις κύριες «πύλες εισόδου» μεταναστευτικών ροών στην 

Ελλάδα, η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. από το 2009 ανταποκρίθηκε, λειτουργώντας δομές φιλοξενίας και 

υποστήριξης για πρόσφυγες - μετανάστες, μέσα από πρωτοβουλίες με κρατικές ή ιδιωτικές 

πηγές χρηματοδότησης. 

 

Στο πλαίσιο του έργου "Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children 

in Greece, PEDIA", η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την 

προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τη σύναψη συμφωνίας, με επιθυμητή ισχύ από τη 

σύναψή της μέχρι και τις 31/12/2019. 

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, καλεί τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για το κάτωθι είδος. 

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ- 

 

 Α/Α  Περιγραφή Είδους  

1  Καταστροφέας εγγράφων 

 

Η παρούσα αίτηση για προσφορές και οι γενικές οδηγίες προς τους προμηθευτές περιλαμβάνουν 

α. τις Οδηγίες προς τους Προμηθευτές, β. τις Τεχνικές Προδιαγραφές και γ. τις διοικητικές 
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απαιτήσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι προμηθευτές για να προετοιμάσουν και να 

υποβάλουν τις προσφορές προς εξέταση από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών 

της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

 

Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 από τα κεντρικά 

γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., υπόψιν Μάριου Μητσέλλη, από Δευτέρα έως Παρασκευή 

09:00-17:00, μέχρι και την Πέμπτη 19/09/2019. 

Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα 

δημοσιευτούν στον ιστότοπο της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/, 

χωρίς να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης. 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 

2019, στις 15:00. 

Οι προσφορές δεσμεύονται ότι έχουν ισχύ τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την 

προθεσμία υποβολής, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να διαθέτει επαρκή χρόνο για την 

αξιολόγηση των προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 

ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να 

παραδώσουν στα γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν 

Μητσέλλη Μάριου ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. (1ο 

χλμ. Ε.Ο. 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 είναι 

απαραίτητο να ενημερώσετε την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά ή μέσω email. 

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 Εντολής Αγοράς / Σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται 

οποιαδήποτε ευθύνη στους προμηθευτές ή να υποχρεούται η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. να τους 

ενημερώσει. 

 

Με εκτίμηση, 

Τμήμα Προμηθειών της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

1. Περιγραφή εμπορευμάτων 

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές με 

σκοπό τη σύναψη συμφωνίας, με επιθυμητή ισχύ από τη σύναψή της μέχρι και τις 31/12/2019, 

για την προμήθεια και παράδοση του είδους όπως εκείνο αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Το είδος θα χρησιμοποιηθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Β. Ελλάδας και συγκεκριμένα στα Ιωάννινα. 

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ- 

 

 Α/Α  Περιγραφή Είδους  

1  Καταστροφέας εγγράφων 

 

2. 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. 

Σύμφωνα με αυτή την πολιτική, η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. ορίζει, για τους σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου, τους όρους που εκτίθενται κατωτέρω ως εξής: 

 Κατάχρηση εξουσίας σημαίνει η προσφορά, η παροχή, η λήψη ή η άμεση ή έμμεση 
προσέλκυση οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας που επηρεάζει τη δράση του αναδόχου 
/ αναθέτοντα φορέα (ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.) στη διαδικασία προμηθειών ή στην εκτέλεση 
της σύμβασης 

 Δόλια πρακτική είναι οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης μιας 
ψευδούς δήλωσης, η οποία, εν γνώσει ή εν αγνοία, παραπλανά ή επιχειρεί να 
παραπλανήσει τον ανάδοχο / αναθέτοντα φορέα στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
ή στην εκτέλεση μιας σύμβασης, για να αποκτήσει οικονομικό όφελος ή άλλο όφελος για 
να αποφύγει μια υποχρέωση 

 Αθέμιτη πρακτική είναι μια μη ανακοινωθείσα συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
συμμετεχόντων, η οποία αποσκοπεί στην τεχνητή μεταβολή των αποτελεσμάτων της 
διαδικασίας υποβολής προσφορών για την επίτευξη οικονομικού κέρδους ή άλλου 
οφέλους 

 Η καταναγκαστική πρακτική βλάπτει ή απειλεί να βλάψει, άμεσα ή έμμεσα, 
οποιονδήποτε συμμετέχοντα στη διαδικασία υποβολής προσφορών, προκειμένου να 
επηρεάσει καταχρηστικά τις δράσεις της σε μια διαδικασία σύναψης συμβάσεων ή να 
επηρεάσει την εκτέλεση μίας σύμβασης 

 

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 
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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 

προσφοροδότη 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. 

3. Σύγκρουση συμφερόντων 

Όλοι οι προμηθευτές, που επιβεβαιώθηκε ότι έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, θα 

αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία υποβολής προσφορών. Ένας προμηθευτής 

μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει σύγκρουση συμφερόντων υπό οποιαδήποτε από τις περιστάσεις 

που εκτίθενται παρακάτω: 

• Ο προμηθευτής  έχει υπό τον έλεγχό του κοινούς μετόχους με άλλο προμηθευτή 
• Ο προμηθευτής λαμβάνει ή έχει λάβει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επιχορήγηση από 

άλλον προμηθευτή 
• Ο προμηθευτής διατηρεί τον ίδιο εκπρόσωπο με άλλον προμηθευτή για τους σκοπούς 

της παρούσας 
• Ο προμηθευτής διατηρεί, άμεση ή μέσω τρίτων, σχέση, δίνοντάς του τη δυνατότητα να 

έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά ή να επηρεάζει την προσφορά άλλου 
προμηθευτή ή να επηρεάζει τις αποφάσεις του αναθέτοντα φορέα, αναφορικά με αυτή 
τη διαδικασία υποβολής προσφορών 

• Ο προμηθευτής υποβάλει περισσότερες από μία προσφορές σε αυτή τη διαδικασία 
υποβολής προσφορών 

• Ο προμηθευτής που συμμετείχε ως σύμβουλος στην προετοιμασία του σχεδιασμού ή 
των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων και των συναφών υπηρεσιών που 
αποτελούν αντικείμενο αυτής της διαδικασίας υποβολής προσφορών 

 

4. Επιλέξιμος προμηθευτής 

Μόνο οι προμηθευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την ανάθεση 

της σύμβασης. Ο προμηθευτής πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει το Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς (παράρτημα Β) μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα (παράρτημα Α, Γ, Δ) για να διαπιστωθεί 

η επιλεξιμότητά του σε συνάρτηση και με την προσφορά του. 

 

5. Κόστος προετοιμασίας της προσφοράς 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την προετοιμασία και την 

υποβολή της προσφοράς και η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για το 

κόστος. 

 

6. Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες και διευκρινίσεις 
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Τα έγγραφα και τα έντυπα που απαιτούνται κατά τη διαδικασία αναζήτησης προσφορών, θα 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Συνεπώς, τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να 

συμπληρώνονται με απόλυτη σαφήνεια και προσοχή από πλευράς των προσφοροδοτών.  

Οι προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε απαίτησή 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. 

Οι προμηθευτές που χρειάζονται διευκρινίσεις παρακαλούνται όπως υποβάλλουν εγγράφως το 

αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο 

+302251022873, υπόψη Μάριου Μητσέλλη, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00, μέχρι 

και την Πέμπτη 19/09/2019. 

Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα 

δημοσιευτούν στον ιστότοπο της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/, 

χωρίς να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης. 

7. Εμπιστευτικότητα και μη δημοσιοποίηση 

Όλες οι πληροφορίες που δίνονται εγγράφως ή μοιράζονται προφορικά με τον προμηθευτή και 

αφορούν στις Γενικές Οδηγίες πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυστηρά εμπιστευτικές. Ο 

προμηθευτής δεν πρέπει να μοιράζεται ή να επικαλείται τέτοιες πληροφορίες σε τρίτους χωρίς 

τη γραπτή έγκριση της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

Η υποχρέωση αυτή θα διατηρηθεί και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης είτε ο προμηθευτής ήταν επιτυχής ή όχι. Η δε ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. δεσμεύεται 

αντίστοιχα να τηρήσει εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται 

με τις δραστηριότητες της με τους επιλεγμένους προμηθευτές και στο βαθμό που η 

γνωστοποίηση τους δεν απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασής τους. 

Τα προσωπικά στοιχεία των προσφοροδοτών δε θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, πέρα 

από (ενδεχομένως) τον χρηματοδότη του προγράμματος ή/και άλλες Δημόσιες Αρχές στο 

πλαίσιο έκτακτων ή τακτικών ελέγχων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. Συνεπώς, η τήρηση των στοιχείων 

και των προσφορών των προσφοροδοτών είναι εμπιστευτική και δε κοινοποιείται σε άλλο 

προμηθευτή ή ακόμη και σε υπαλλήλους της εταιρίας μας οι οποίοι δε σχετίζονται με τη 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. 

8. 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 

στους προμηθευτές ή να υποχρεούται η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει και να 

αιτιολογήσει στους ίδιους τις ενέργειές της. 
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9. Απαιτήσεις 

9.1 Έγγραφα προσφοράς 

Τα ακόλουθα έγγραφα αποτελούν τα Έγγραφα Προσφοράς που πρέπει να υποβληθούν 

από τους Προμηθευτές: 

α) Έντυπο Προσφοράς (Παράρτημα Α) 

β) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β) 

γ) Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα Γ) 

δ) Έντυπο Πληροφοριών Προμηθευτών (Παράρτημα Δ) 

ε) Πρότυπο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Παράρτημα Ε) 

 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό του προϊόντος που προσφέρει ή 

τον σύνδεσμο (link) που αντιστοιχεί στο προϊόν, για την παραστατικότερη περιγραφή του 

είδους. Υποβαλλόμενη προσφορά χωρίς φωτογραφικό δείγμα ή αναφορά στον 

σύνδεσμο του προσφερόμενου προϊόντος θα κρίνεται ως μη ανταποκρινόμενη στις 

απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και θα απορρίπτεται. 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα έντυπα που παρέχονται 

ως παραρτήματα στο παρόν έγγραφο. 

 

9.2 Έντυπο Προσφοράς 

Το Έντυπο Προσφοράς (Παράρτημα Α), όπως και τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα, 

πρέπει να υπογράφεται δεόντως, να συμπληρώνεται και να δακτυλογραφείται ή να 

εγγράφεται με ανεξίτηλη μελάνη. Τυχόν διορθώσεις επί των τιμών, των ποσοστών ή 

άλλων πληροφοριών πρέπει να αναδιατυπώνονται με ανεξίτηλη μελάνη και να 

μονογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο που υπογράφει το Έντυπο Προσφοράς. 

Τα έγγραφα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 

προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα 

περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 

και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 

νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από 

τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., ή από το αρμόδιο προξενείο, ή από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, ή από 

ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία.  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 
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Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, ή από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα 

‘’Apostile” σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει 

να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων.  

Κάθε μορφής επικοινωνίας με την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., καθώς και μεταξύ αυτής και του 

επιλεγμένου προμηθευτή, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Επιπλέον, οι τιμές θα αναφέρονται σε ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 

κάθε άλλου ισχύοντος φόρου.  

Η ισχύς της τιμής που θα αναφέρεται από τον προμηθευτή ορίζεται από την υπογραφή 

της σύμβασης, με επιθυμητή ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. Οι τιμές θα 

παραμείνουν σταθερές και δεν θα υπόκεινται επ’ ουδενί σε κλιμάκωση ή μεταβολή, 

εκτός εάν έχει εγκριθεί διαφορετικά από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. Κατατεθείσα 

προσφορά με ρυθμιζόμενη προσφερόμενη τιμή θα ως απαράδεκτη και ως εκ τούτου θα 

απορρίπτεται. 

 

9.3 Ισχύς της Προσφοράς 

Η προσφορά παραμένει σε ισχύ για την ελάχιστη περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών, μετά την προθεσμία υποβολής, προκειμένου η επιτροπή να διαθέτει επαρκή χρόνο για 

την αξιολόγηση των προσφορών. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος των προσφορών, η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 

Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από τους προμηθευτές παράταση της περιόδου ισχύος 

της προσφοράς για μια συγκεκριμένη πρόσθετη περίοδο. Το αίτημα της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. και 

η αντίστοιχη απάντηση του προμηθευτή υποβάλλονται εγγράφως. Ο προμηθευτής που 

συμφωνεί με την παράταση ισχύος δε θα απαιτείται ούτε θα επιτρέπεται να τροποποιήσει την 

προσφορά του. 

 

9.4 Έγγραφα που Καθορίζουν την Επιλεξιμότητα και τα Προσόντα του Προμηθευτή 

Ο προμηθευτής πρέπει να παράσχει, στο πλαίσιο της κατάθεσης της προσφοράς, έγγραφα που 

να αποδεικνύουν το δικαίωμα συμμετοχής του προμηθευτή στην υποβολή προσφοράς, καθώς 

και τα προσόντα του για την εκτέλεση ενδεχόμενης σύμβασης, στην περίπτωση που γίνει 

αποδεκτή η προσφορά του. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται το τυποποιημένο 

Έντυπο Πληροφοριών Προμηθευτών (Παράρτημα Δ). 

 

10. Υποβολή Προσφορών 

10.1 Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους σε ένα (1) φάκελο 

που περιέχει υποχρεωτικά δύο (2) (υπο)φακέλους: 

(α) ο ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα 

περιλαμβάνει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και την τεχνική 

προσφορά (Παραρτήματα Α, Γ, Δ) και 
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(β) ο άλλος (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα  

(Παράρτημα Β)  

 

Όλοι οι φάκελοι πρέπει να  

α) απευθύνονται προς: 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ – Τμήμα Προμηθειών 

1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη 

 

β) να φέρουν τα ακόλουθα στοιχεία:  

Στοιχεία υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail) 

Αριθμό  αναγνώρισης του διαγωνισμού [22/2019, Προμήθεια ενός (1) καταστροφέα 

εγγράφων και 

 

γ) να παραδίδονται στα γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. υπόψιν Μητσέλλη Μάριου 

ή να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή courier στα γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 

Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη 

λήξη της προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στις 15:00.  

 

10.2 Εναλλακτικά, η οικονομική προσφορά και τα λοιπά έγγραφα (Παράρτημα Α, Γ, Δ) 

μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

procurement@iliaktida-amea.gr έως τη λήξη της προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 20 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 15:00. 

 

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 είναι απαραίτητο να ενημερώσετε την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά 

ή μέσω email. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα γίνονται δεκτές. 

 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από ένα (1) φωτογραφικό δείγμα ή τον σύνδεσμο 

(link) που αφορά στο προϊόν. 

 

11. Αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών διεξάγεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, όπως 

εκείνη ορίστηκε με την υπ’ αρ. 2/07-01-2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., τη 

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 στις 10:00, στα γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., 1ο χλμ. Ε.Ο. 

Μυτιλήνης - Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη. 

 

12. Αποδοχή των Προσφορών 
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Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. δεν υποχρεούται να λάβει άμεσα απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή 

απόρριψη των προσφορών κατά την αποσφράγισή τους. 

 

13. Απόρριψη των Προσφορών 

Μία προσφορά δύναται να απορριφθεί για τους ακόλουθους λόγους: 

1. η προσφορά δεν κατατέθηκε βάσει της παρούσας Γενικής Οδηγίας, 
2. το Έντυπο Προσφοράς ή οποιοδήποτε έγγραφο που είναι μέρος της παρούσας 

πρόσκλησης και δεν έχει υπογραφεί, 
3. ο προμηθευτής βρίσκεται την παρούσα στιγμή στον κατάλογο των προμηθευτών 

που κρίθηκαν ως έκπτωτοι σε προηγούμενο διαγωνισμό και ως εκ τούτου βρίσκονται 
σε μαύρη λίστα, 

4. η προσφορά του προμηθευτή επιβάλλει ορισμένους βασικούς όρους μη αποδεκτούς 
από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., 

5. η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. δε δεσμεύεται να δεχθεί οποιαδήποτε προσφορά και διατηρεί το 

δικαίωμα να παραβλέψει οποιοδήποτε μικρό ελάττωμα μιας προσφοράς, με την προϋπόθεση, 

ωστόσο, ότι ένα τέτοιο δευτερεύον ελάττωμα (i) δεν τροποποιεί την ουσία της προσφοράς και 

(ii) δεν αλλάζει τη σχετική κατάταξη των προμηθευτών. 

 

14. Αξιολόγηση των Προσφορών 

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. αξιολογεί και συγκρίνει τις οικονομικές προσφορές με βάση τα ακόλουθα: 

α) πληρότητα και απόκριση των εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο 9.1 (Έγγραφα 

προσφοράς) 

β) Το Σύστημα Αξιολόγησης θα εφαρμοστεί για τη στάθμιση παραγόντων αξιολόγησης όπως 

είναι οι τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης και η τιμή. 

Ο αριθμός των βαθμών που κατανέμονται στον κάθε παράγοντα, καθορίζεται κατωτέρω. 

 

Σύστημα Αξιολόγησης: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

1 Προσφερόμενη τιμή, όπως επιβεβαιώνεται από το Παράρτημα Β (Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς) 80 

2 Πρόγραμμα (χρόνοι) παράδοσης 20 

 Σύνολο 100 

 

Α/Α 1: Κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης, στην προσφορά με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή 

(Lowest Offered Price - LOP) θα αποδίδεται η μέγιστη δυνατή βαθμολογία (Financial Score - FS), 

ήτοι 80 μονάδες. 

Η βαθμολογία των προσφορών (FS) προκύπτει από τον κάτωθι τύπο: 

FS = 80 x LOP/ F 

Όπου: 
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FS είναι η βαθμολογία της προσφοράς που εξετάζεται, 

LOP είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή και 

F είναι η προσφερόμενη τιμή υπό εξέταση, όπως εκείνη αναφέρεται στο Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β) 

 

Α/Α 2: Κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης, στην προσφορά με το μικρότερο χρόνο παράδοσης  

(Shorter Delivery Time - SDT) θα αποδίδεται η μέγιστη δυνατή βαθμολογία (Delivery Time Score 

- DTS), ήτοι 20. 

Η βαθμολογία των προσφορών (DTS) προκύπτει από τον κάτωθι τύπο: 

DTS = 20 x SDT / DS 

Όπου: 

DTS είναι η βαθμολογία της προσφοράς που εξετάζεται, 

SDT είναι ο μικρότερος χρόνος παράδοσης  και 

DS είναι ο χρόνος παράδοσης, όπως εκείνος αναφέρεται στο Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς (Παράρτημα Β) 

 

Η προσφορά του προμηθευτή που έχει συγκεντρώσει τον υψηλότερο βαθμό, θεωρείται ως η πιο 

ανταποκρινόμενη, στις απαιτήσεις της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., προσφορά. 

Τυχόν αριθμητικά σφάλματα θα διορθωθούν ως ακολούθως: εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της 

τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής του προσφερόμενου προϊόντος, όπως εκείνο προκύπτει 

από τον πολλαπλασιασμό της τιμής μονάδας προϊόντος και της συνολικής ζητηθείσας 

ποσότητας, υπερισχύει η τιμή μονάδας και η συνολική τιμή διορθώνεται. Εάν ο προμηθευτής 

δεν αποδεχθεί τη διόρθωση των σφαλμάτων, η προσφορά του θα απορριφθεί. Εάν υπάρχει 

διαφορά μεταξύ των ποσών που αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά, το ποσό που 

αναγράφεται ολογράφως θα υπερισχύσει εκείνου που αναγράφεται αριθμητικά. 

 

15. Επαναξιολόγηση Προσόντων 

Πριν από την ανάθεση σύμβασης, ενδέχεται να διεξαχθεί επαναξιολόγηση των προσόντων από 

την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας του 

επιλεγμένου προμηθευτή να εκτελέσει τη σύμβαση. Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. ενδέχεται να 

επαληθεύσει, ακυρώσει και επικυρώσει οποιοδήποτε έγγραφο / πληροφορία που υποβάλλεται 

και να διεξάγει οπτικό έλεγχο του γραφείου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του 

επιλεγμένου προμηθευτή. 

 

16. Ανάθεση Σύμβασης 

Ο προμηθευτής που ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχει συγκεντρώσει 

την υψηλότερη βαθμολογία βάσει της προαναφερθείσας αξιολόγησης (παράγραφος 14. 

Αξιολόγηση των Προσφορών) που διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης της 

ΗΛΑΙΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., θα επιλέγεται και θα του ανατίθεται το συμφωνητικό. 

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο προμηθευτή εγγράφως ή τηλεφωνικά. 
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17. Παραγγελία, Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 

Η παραγγελία θα κοινοποιείται στον προμηθευτή με τη μορφή Εντολής Αγοράς (Purchase Order). 

Η παράδοση του είδους θα γίνει  στα γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - 

Λουτρών) εντός του χρόνου παράδοσης που όρισαν στην προσφορά τους.  

 

18. Χρέωση Τιμολογίων 

Οι παραγγελίες θα σημειώνονται μέσω e-mail στον προμηθευτή με τη μορφή Εντολής Αγοράς.  

Τιμολόγια θα κόβονται και θα παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την παράδοση των ειδών.  

Σε περίπτωση που έχει παραδοθεί εκ παραδρομής λάθος προϊόν, ο προμηθευτής θα πρέπει να 

κόβει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, με την παράδοση του σωστού είδους, θα 

κόβεται το νέο τιμολόγιο. 

19. Πληρωμή 

Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή που θα 

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

που περιγράφει τα παραδοθέντα είδη βάσει της Εντολής Αγοράς και πάντα σύμφωνα με τη 

χρηματορροή του προγράμματος. 

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. δε θα προβεί σε οποιαδήποτε προκαταβολή για την υπηρεσία. 

20. Επίλυση Διαφορών 

Οι κανόνες της διαιτησίας της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ιεθνές Εµπορικό ∆ίκαιο 

(United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL) θα ισχύουν για κάθε 

αντιπαράθεση, διένεξη ή αξίωση που θα προκύψει αναφορικά με τη διαδικασία προμηθειών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ημερομηνία  : _______________________ 

Προς   : _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

 

 

Κατόπιν ενημέρωσής μου επί των Γενικών Οδηγιών για την Προμήθεια και Παράδοση του 

καταστροφέα εγγράφων, η παραλαβή του οποίου επιβεβαιώνεται δεόντως, ο/η  

____________________________ [στοιχεία συντάκτη], ως εκπρόσωπος της 

____________________________ [επωνυμία της εταιρείας], δεσμεύομαι για την προμήθεια και 

την παράδοση του ζητηθέντος είδους, σε συμμόρφωση με τις Γενικές Οδηγίες, για το συνολικό 

ποσό __________________________________________________________________________ 

[συνολικό ποσό προσφοράς αναγραφόμενο ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ €] σύμφωνα με το 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β), το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί μέρος 

αυτής της προσφοράς. 

Αναλαμβάνω, στην περίπτωση που η προσφορά μου γίνει αποδεκτή, να παραδώσω το είδος 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης που ορίζεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Συμφωνώ να συμμορφωθώ με τους όρους της παρούσας προσφοράς για την περίοδο ισχύος που 

καθορίζεται στις Γενικές Οδηγίες και η οποία ενδέχεται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε στιγμή 

πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου. 

Έως ότου συνταχθεί και εκτελεστεί μια επίσημη σύμβαση, το παρόν Έντυπο Προσφοράς μαζί με 

την πρόσκληση της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. θα αποτελέσουν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της 

εταιρείας μου και της οργάνωσής σας. 

Βεβαιώνω ότι η παρούσα προσφορά είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις Γενικές 

Οδηγίες. 

 

Ημερομηνία _______________ 

 

  ________________________     ________________________________ 
[στοιχεία συντάκτη και υπογραφή]     [ιδιότητα υπογράφοντα] 

Εξουσιοδοτημένος/-η να υπογράφω την προσφορά για λογαριασμό και εξ ονόματος της 

εταιρείας ____________________________________ [επωνυμία της εταιρείας] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Αριθμός Πρόσκλησης: 21/2019 

 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 
Καταστροφέας 
εγγράφων 

1    

TOTAL    

 

 

 Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι καθαρή, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε 
εκπτώσεων. Σε περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να 
αναφέρεται ξεχωριστά 

 Κόστος μονάδας προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€). Συντελεστής 
Φ.Π.Α.: ____% [συμπληρώστε]  

 Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά είδος 

 Στο κόστος θα πρέπει να περιλαμβάνονται τυχόν τραπεζικές χρεώσεις, σχετικοί φόροι, τέλη ή 
έξοδα αποστολής που επιβαρύνουν τον προμηθευτή 

 Ο χρόνος παράδοσης σε ημέρες αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία παραγγελίας 
(Εντολή Αγοράς) μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του είδους 

 

 

 

__________________________________________ 
     [ονομ/μο και υπογραφή εκπροσώπου εταιρείας] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Περιγραφή προδιαγραφών προσφερόμενου προϊόντος 

Σημείωση: οποιαδήποτε αναφορά στην εμπορική ονομασία του είδους, σε καμία περίπτωση δεν 

αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς με είδος άλλης εμπορικής ονομασίας. Η 

αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των 

απαιτήσεων. Ο προσφοροδότης οφείλει να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του, τις 

προδιαγραφές και την εμπορική ονομασία (μάρκα) του προσφερόμενου είδους. 

 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 

Α.Μ.Κ.Ε. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ Ή ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
(LINK) 

1 

Καταστροφέας Εγγράφων 
• Τύπος Κοπής: Cross-Cut 
• Μέγεθος Τεμαχισμού: 4 x 

30 mm έως 4 x 40 mm 
• Επίπεδο Ασφαλείας: Level 3 
• Ταυτόχρονη κοπή φύλλων: 

τουλάχιστον 10 Φύλλα 
Α4/80γρ  

• Υλικό Προς Καταστροφή: 
Χαρτί 

• Ταχύτητα Καταστροφής: 
τουλάχιστον 1,8 m / min 

• Χωρητικότητα Κάδου: 
τουλάχιστον 19 L 

• Επίπεδο Θορύβου: κάτω 
από 80 dB 

   

 

 

 

__________________________________________ 
     [ονομ/μο και υπογραφή εκπροσώπου εταιρείας] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

Όνομα της εταιρείας _____________________________________________________________ 

ΑΦΜ εταιρείας _________________________________________________________________ 

 

Στοιχεία Διεύθυνσης 

Οδός, Αριθμός __________________________________________________________________ 

Ταχυδρομικός Κώδικας ___________________________________________________________ 

Περιοχή _______________________________________________________________________ 

Πόλη _________________________________________________________________________ 

Χώρα _________________________________________________________________________ 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Αριθμός Τηλεφώνου __________________       Υπεύθυνος επικοινωνίας ___________________ 

Αριθμός φαξ ________________________ 

E mail _____________________________          Ιστοσελίδα ______________________________ 

 

Δραστηριότητα επιχείρησης 

Κατασκευαστής Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Υπηρεσίες Πληροφοριών 
Έμπορος Χονδρικής Πώλησης Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Υλικό Υπολογιστών 
Έμπορος Εισαγωγέας Γραφείο Υπηρεσιών 
Κατασκευαστική Εταιρεία Συμβουλευτική Άλλο ____________ 

          ____________ 
 

Αριθμός ετών της επιχείρησης εν ενεργεία _________ 

 

Στοιχεία Πληρωμής 

Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή 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. 

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού 

Όνομα Τράπεζας ________________________________________________________________ 

Στοιχεία Δικαιούχου Τραπεζικού Λογαριασμού ________________________________________ 

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού __________________________________________________ 

Αριθμός IBAN ___________________________________________________________________ 
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Εκπρόσωπος (εξουσιοδοτημένος να υπογράφει και να παραλαμβάνει Εντολές Αγοράς / 

Συμβάσεις και άλλα εμπορικά έγγραφα) 

 

Ονοματεπώνυμο Τίτλος / Θέση Υπογραφή 

_______________________ _______________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ _______________________ 
 

 

Έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν με την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.; 

 

Ναι         Όχι 
 

 

Έχετε κάποιον συγγενή που εργάστηκε στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. κάποια στιγμή, ή εργάζεται επί 

του παρόντος με τον οργανισμό; Εάν ναι, παρακαλούμε αναφέρετε το όνομα και τη σχέση. 

 

Ονοματεπώνυμο Πώς σχετίζεστε 

_______________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ 
 

Βεβαιώνω ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι 
αληθείς και ακριβείς. Εξουσιοδοτώ επίσης την 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. να επιβεβαιώσει όλες τις 
αξιώσεις με τις αρμόδιες αρχές 

Παραλήφθηκαν από: 
_______________________ _______________________ 

Υπογραφή Υπογραφή 

_______________________ _______________________ 
Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο 

_______________________ _______________________ 
Θέση / Τίτλος Θέση / Τίτλος 

_______________________ _______________________ 
Ημερομηνία Ημερομηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 

Αρ. Σύμβασης:  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Μεταξύ 

Της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

Και 
[Στοιχεία του άλλου μέρους] 

 

Στη Μυτιλήνη σήμερα, την [ημερομηνία], στα γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει 

στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, τα εκατέρωθεν συμβαλλόμενα μέρη: 

Αφενός, 

1. ο Φορέας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ, με ΑΦΜ 090359304, 

ΔΟΥ Μυτιλήνης, η οποία εδρεύει στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, Μυτιλήνη, με 

τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22510 45577 και εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. 

Ανδρεαδέλλη Βασιλική, με Αριθμό Ταυτότητας ΑΖ 434915, με την ιδιότητα της Πρόεδρου 

και αφετέρου, 

2. η εταιρεία [επωνυμία εταιρείας], με ΑΦΜ [ΑΦΜ εταιρείας], ΔΟΥ [ΔΟΥ εταιρείας], η οποία 

εδρεύει στην οδό [διεύθυνση], με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 [αριθμός τηλεφώνου] και 

εκπροσωπείται νόμιμα από [ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου], με Αριθμό Ταυτότητας 

[αριθμός ταυτότητας], η οποία εφεξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση για χάριν 

συντομίας ως «Προμηθευτής», 

αφού έλαβαν υπόψιν τους την ανάγκη για προμήθεια ενός καταστροφέα εγγράφων και την 

υλοποίηση του έργου "Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children 

in Greece, PEDIA" που χρηματοδοτείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM)  και το 

Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, 

συμφώνησαν ρητά, ανεπιφύλακτα συνομολόγησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ 
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Ο Προμηθευτής συμφωνεί με την παρούσα να προμηθεύει την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. με το είδος 

καταστροφέας εγγράφων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 

σύμβασης και των παραρτημάτων της. 

Τα ακόλουθα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης: 

α) Παράρτημα Α - Έντυπο Προσφοράς 

β) Παράρτημα B - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

γ) Παράρτημα Γ - Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης και Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών 

δ) Παράρτημα Δ – Έντυπο Πληροφοριών Προμηθευτή 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια του είδους «καταστροφέας 

εγγράφων», σύμφωνα με τις προδιαγραφές και στην τιμή που αναφέρεται για το είδος που 

περιγράφεται ακολούθως: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

      
 

Τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2.2 Ο προμηθευτής συμφωνεί να προμηθεύσει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

(α) Παροχή λεπτομερούς εγχειριδίου λειτουργίας και εγχειριδίου συντήρησης για το αντίστοιχο 

είδος και 

(β) Εκτέλεση, επίβλεψη, συντήρηση ή / και επισκευή του παρεχόμενου είδους, για χρονικό 

διάστημα που συμφωνείται από τα μέρη της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία 

αυτή δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από τυχόν υποχρεώσεις εγγύησης βάσει της παρούσας 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, με επιθυμητή ισχύ μέχρι 

την 31 η Δεκεμβρίου 2019, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και των δύο μερών. 

2. Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., μέσω του αρμόδιου τμήματός της, θα σημειώνει μέσω e-mail (Εντολή 

Αγοράς) στον προμηθευτή την ανάγκη για προμήθεια του είδους. 

3. Το προϊόν θα παραδοθεί στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει ορίσει 

ο προμηθευτής στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

4. Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω ρήτρας της παρούσης, η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί 

το δικαίωμα: 
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(α) Να τερματίσει την παρούσα σύμβαση χωρίς ευθύνη, προβαίνοντας σε άμεση 

ειδοποίηση και να χρεώσει στον προμηθευτή τυχόν ζημία που έχει προκύψει ως 

αποτέλεσμα της παράλειψης του προμηθευτή να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός 

της καθορισμένης προθεσμίας ή 

5. Η παράδοση του είδους θα γίνει στη διεύθυνση 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών. Το κόστος 

παράδοσης θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην τιμή που ορίζεται στο Άρθρο 2 (Αντικείμενο 

Σύμβασης). 

6. Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. θα έχει στη διάθεσή της τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ορθή 
παραλαβή του είδους, για να το επιθεωρήσει και είτε να το δεχτεί ή να το απορρίψει ως μη 
συμμορφούμενο με την παρούσα σύμβαση. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα 
που προμηθεύτηκε η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται 
στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει 
την τιμή ή να επιστρέψει τα χρήματα. 

7. Σε περίπτωση απόρριψης είδους, η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει 
ολόκληρη την παραλαβή. Τα απορριφθέντα είδη θα επιστρέφονται στον προμηθευτή, τα δε τέλη 
μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.  

8. Το δικαίωμα της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την επιστροφή των ειδών δεν περιορίζεται ή 
παραλείπεται από τα είδη που έχουν ήδη ελεγχθεί από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.  

9. Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων 
για τυχόν ανοιγμένες ή αλλοιωμένες συσκευασίες προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να 
παραδίδονται σε καθαρές, κατάλληλες, συσκευασίες, σύμφωνα με τις βέλτιστες εμπορικές 
πρακτικές, ώστε να διασφαλίζει ότι οι συσκευασίες των προϊόντων που παραδίδονται στην 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διαφόρου είδους παραμόρφωση ή 
υγρασία. Η συσκευασία πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει τον τραχύ χειρισμό και την 
έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης, λαμβάνοντας 
υπόψη το είδος των εμπορευμάτων και τον τρόπο μεταφοράς. Στην περίπτωση που ο 
εκπρόσωπος της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. δεν επιβεβαιώσει το άθικτο της εξωτερικής συσκευασίας 
και ειδικώς στην περίπτωση που κάποιο κιβώτιο παραδοθεί κατεστραμμένο, σχισμένο ή 
ανοιγμένο, εκείνο δε θα παραλαμβάνεται, αλλά θα επιστρέφεται στον προμηθευτή. 

10. Ο τίτλος ιδιοκτησίας του είδους μεταβιβάζεται στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. όταν παραδίδεται και 
γίνεται δεκτό από την τελευταία. Ο κίνδυνος απώλειας, αλλοίωσης ή καταστροφής του είδους, 
επιβαρύνει τον προμηθευτή έως ότου ο τίτλος μεταβεί στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παρέχει το είδος που αναφέρεται στον πίνακα του Άρθρου 2 

(Αντικείμενο Σύμβασης) στις τιμές που σημειώνονται σε αυτόν ή σε χαμηλότερες. 

Η συνολική τιμή για την προμήθεια και παράδοση του είδους είναι [ευρώ, λεπτά ολογράφως και 

αριθμητικά]. Η τιμή που ορίζεται στον πίνακα του Άρθρου 2 (Αντικείμενο Σύμβασης) είναι η 

συνολική επιβάρυνση της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή 
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όλων των φόρων, δασμών, εισφορών και επιβαρύνσεων που έχουν αξιολογηθεί σε σχέση με την 

παρούσα σύμβαση. 

2. Τιμολόγια θα κόβονται και θα παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την προμήθεια του είδους.  

3. Σε περίπτωση που έχει κοπεί εκ παραδρομής λάθος τιμολόγιο, ο προμηθευτής θα πρέπει να 

κόβει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, να κόβεται το νέο τιμολόγιο. 

4. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με την παραλαβή του προϊόντος και με την προσκόμιση του 

νόμιμου παραστατικού (τιμολογίο επί πιστώσει) και δικαιολογητικών που προβλέπονται, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και σύμφωνα 

με τη χρηματορροή του προγράμματος, στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή: 

Όνομα Δικαιούχου:  
Τράπεζα:   
IBAN:  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ  

Τα μέρη δεσμεύονται να τηρήσουν εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, όλες τις πληροφορίες που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες τους και στο βαθμό που η γνωστοποίηση τους δεν απαιτείται 

για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.   
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Η ως άνω Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 

ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη και ένα αντίγραφο αυτής θα υποβληθεί ηλεκτρονικά 

μέσω TAXISnet από τον Προμηθευτή. 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
Υπογραφή 
 
 
_________________________ 
 
Όνομα 
 
Θέση 
 
Ημερομηνία 

 
Υπογραφή 
 
 
_________________________ 
 
Όνομα 
 
Θέση 
 
Ημερομηνία 
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