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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υπηρεσίες στεγνοκαθαριστηρίου προσφορές με αριθμό 26/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ.
81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών
στεγνοκαθαριστηρίου, ήτοι πλύση και καθαρισμό κουβερτών στο πλαίσιο των έργων και των
δράσεων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για το οικονομικό έτος 2019:
 “Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection
in Greece” που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες
 1η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του
έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα
ΑΜΚΕ για το 2018», με κωδικό ΟΠΣ 5017282 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης,
 «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 Δομή
Σκρα 5», με κωδικό MIS 5041653 και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο
Ασύλου Μετανάστευσης.
 «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Δομή Σουράδας” με
κωδικό MIS 5045876 και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου
Μετανάστευσης
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 17/10/2019, στις 10:00
π.μ.
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
Ρόκου Ίριδας 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 η προσφορά αποσταλεί ταχυδρομικά είναι απαραίτητη η
ενημέρωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. τηλεφωνικά ή μέσω email.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για τις υπηρεσίες καθαρισμού ανά κουβέρτα.
Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, καλεί τους
ενδιαφερόμενους Προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για την ακόλουθη υπηρεσία:
-ΠΛΥΣΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣΠλύση – καθάρισμα: Στόχος του πλυσίματος είναι να αφαιρεί ρύπους, να καθιστά το ύφασμα
ανίκανο να προκαλέσει ανθρώπινη ασθένεια ή ερεθισμό και η όψη να έχει ευχάριστο αισθητικά
αποτέλεσμα. Συνιστάται ο Προμηθευτής να ακολουθήσει τις οδηγίες πλυσίματος που αναγράφονται
με ειδική σήμανση στην κουβέρτα. Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται όσο το δυνατόν
γρηγορότερα, διότι η υγρασία μπορεί να αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα πολλαπλασιασμού των
μικροβίων.
Ο καθαρισμός του ιματισμού θα πρέπει να γίνεται με απορρυπαντικά/απολυμαντικά για τα οποία
έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)/Ε.Ο.Φ., να είναι μη τοξικά,
καυστικά κλπ.
Τεχνικές προδιαγραφές κουβέρτας: Συνθετική κουβέρτα από πολυεστέρα ή ακρυλικά υλικά (fleece).
Ενδεχομένως, να περιέχει ίχνη από βαμβάκι. Διαστάσεις: 1.5 x 2 μέτρα. Βάρος: 500-600 γραμμάρια
ανά τετραγωνικό μέτρο.
Παραλαβή – παράδοση ειδών ιματισμού: Η παραλαβή των ακαθάριστων ειδών θα γίνεται κατόπιν
συνεννόησης της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. με τον Προμηθευτή, από τους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε
φορά η πρώτη. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα
ολόκληρη την ποσότητα που του παραδόθηκε ή μέρος αυτής, αναλόγως των εκάστοτε αναγκών,
στους χώρους που θα υποδεικνύει ανά περίπτωση η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. Η επιστροφή του καθαρού
ιματισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
Όλα τα είδη θα πρέπει να παραδίδονται από τον Προμηθευτή καθαρά και έτοιμα προς χρήση από
τους ωφελούμενους. Σε περίπτωση που ο καθαρισμός δεν είναι ικανοποιητικός (έντονοι λεκέδες
κλπ.) θα επιστρέφονται, προκειμένου να επαναλαμβάνεται η διαδικασία καθαρισμού αυτών. Εφόσον
η απόδοση του Προμηθευτή κατ’ επανάληψη δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ
Α.Μ.Κ.Ε., το αρμόδιο όργανο της τελευταίας θα προβαίνει σε έγγραφη σύσταση.

Ποσότητα: Η ποσότητα δεν είναι σταθερή, αλλά κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Προμηθευτή και ο τελευταίος δεσμεύεται
να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών δύναται να οριστεί από κοινού με
τον Προμηθευτή και τον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., χωρίς ωστόσο
να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή
της Σύμβασης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα ανανέωσης έως τις 31 Μαρτίου 2020
αποκλειστικά κατόπιν νέας έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των μερών, ήτοι του Προμηθευτή και της
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.
Προϋπολογιζόμενο κόστος υπηρεσιών: Το συνολικό κόστος για τους τρεις (3) μήνες για την άνω
ζητούμενη υπηρεσία υπολογίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) συμπεριλαμβανομένου
του μειωμένου Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα:
 Κόστος υπηρεσίας ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€).
 Τυχόν μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή και θα πρέπει να
υπολογίζονται στην τελική προσφορά.
 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιονδήποτε εκπτώσεων. Σε
περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά.
 Περιγραφή προδιαγραφών προσφερόμενης υπηρεσίας.
Πληροφορίες προς προσφοροδότες:
 Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την
ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του Προμηθευτή, τη σφραγίδα της επιχείρησης,
καθώς και την ισχύ της προσφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία
«τιμή» και «σχόλια» (η τιμή αφορά στην αξία παροχής υπηρεσίας καθαρισμού ανά κουβέρτα
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και τα σχόλια στην περιγραφή των προδιαγραφών της
προσφερόμενης υπηρεσίας.).
 Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα είδη που παρέλαβε από τον Προμηθευτή η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»
Α.Μ.Κ.Ε. αποδειχθούν φθαρμένα ή δεν συμφωνούν με την κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε
ο Προμηθευτής, τότε ο τελευταίος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να καταβάλει την αξία του
είδους που χάθηκε ή καταστράφηκε.
 Από πλευράς των Προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση ειδών. Θα
πρέπει να παραδίδονται σε καθαρές συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν, σκισίματα ή διαφόρου
είδους παραμόρφωση ή υγρασία. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.
δεν επιβεβαιώσει το άθικτο της εξωτερικής συσκευασίας και ειδικώς στην περίπτωση που κάποιο
είδος παραδοθεί κατεστραμμένο, σχισμένο ή λερωμένο εκείνο δε θα παραλαμβάνεται, αλλά θα
επιστρέφεται στον Προμηθευτή.









Ο ιματισμός θα μεταφέρεται με όχημα του Προμηθευτή στο οποίο θα υπάρχει διαχωρισμός για
τον καθαρό και τον ακάθαρτο ιματισμό. Τα δε οχήματα θα πρέπει να είναι καθαρά και
απολυμασμένα.
Κατά την παράδοση του προς πλύση ιματισμού, θα συνυπογράφεται εις διπλούν το συνοδευτικό
δελτίο αποστολής των προς μεταφορά και πλύση κουβερτών από τον εκπρόσωπο του
Προμηθευτή και τον αρμόδιο υπάλληλο της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. Στο έντυπο θα αναγράφεται το
είδος και η παραληφθείσα ποσότητα.
Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν τον Προμηθευτή.
Τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης
- Λουτρών) ή σε χώρους που θα υποδεικνύει η εταιρεία, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από
την ημέρα παράδοσης των ειδών.
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.

Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: 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.
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.
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 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.
Επιλογή Προμηθευτή: Οι προσφορές θα αξιολογηθούν βάσει του κόστους της υπηρεσίας ανά
κουβέρτα. 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.
Χρέωση Τιμολογίων:
 Οι παραγγελίες θα σημειώνονται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail στον Προμηθευτή και θα
διαχωρίζονται ανά πρόγραμμα. Τα τιμολόγια θα κόβονται ξεχωριστά, ανάλογα με το πρόγραμμα
κάλυψης του εκάστοτε κόστους.
 Τιμολόγια, ή Δελτία Αποστολής στην περίπτωση μη παράδοσης ολόκληρης της δοθείσας
ποσότητας κουβερτών, θα κόβονται και θα παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την παράδοση
των ειδών, με αιτιολογία τον εκάστοτε χώρο που αφορά η υπηρεσία.
 Στην περίπτωση έκδοσης Δελτίων Αποστολής, τα αντίστοιχα τιμολόγια θα εκδίδονται στο τέλος
του τρέχοντος ημερολογιακού μήνα, βάσει των εκδοθέντων Δελτίων.
Πληρωμή:
 Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή που θα
αναφέρεται στη Σύμβαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού
τιμολογίου και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή των προγραμμάτων.
 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 +302251022873 από τα
κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., υπόψιν Ίριδας Ρόκου, από Δευτέρα έως Παρασκευή
09:00-17:00, μέχρι και την Τετάρτη 16/10/2019.
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.

