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«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»                                                                                      
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                                                                                                    
                                                                                                 
Ταχ. ∆/νση: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών 
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Τηλ.: 2251022873, 2251045577 (εσωτ. 4) 
Fax : 2251045575 
Εmail: procurement@iliaktida-amea.gr 
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών 
Αρμόδιοι υπάλληλοι : Ρόκου Ίρις 

Τζιάγκαλου Αναστασία                                           

 
Μυτιλήνη, 27/05/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για προμήθεια ελαφρών γευμάτων (snack) με αριθμό 
67/2020 
 
 
 
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 προμήθεια ελαφρών γευμάτων (snack) 
στο πλαίσιο του έργου "Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education 
for refugee and migrant women and children in Lesvos" που υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020, στις 
14:00. 
 
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 
Τμήματος Προμηθειών 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. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το κάθε προσφερόμενο αγαθό. 
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Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια και τη συστηματική 
παράδοση των εκατέρωθεν ελαφρών γευμάτων (snack) στο κέντρο υποστήριξης παιδιών και 
οικογενειών “TAPUAT” στη Λάρσο, βάσει του επισυναπτόμενου πίνακα και των εκατέρωθεν 
αναφερόμενων τεχνικών προδιαγραφών: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 Κοτόπιτα 165-185gr ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000 

2 

Μήλο 160-180gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000 
Μπανάνα 180-220gr 

Επιδόρπιο γιαουρτιού με φρούτα 
1,5-2% 

170-240gr 

3 Σοκολατούχο γάλα 250-500ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000 

4 
Τοστ με γαλοπούλα και τυρί 110-130gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000 Κρουασάν βουτύρου με γαλοπούλα 
και τυρί 

110gr-130gr 

5 Χυμός Πορτοκάλι 200-250ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000 

6 
Τυρόπιτα κουρού  130-150gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000 
Σταφιδόψωμο 70-100gr 

7 

Πεϊνιρλί με τυρί και ντομάτα 140-150gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000 Ελαιόψωμο 80-100gr 

Ατομική pizza μαργαρίτα 140-150gr 

 
Το εύρος τιμών στη στήλη «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ» αφορά στην κατώτερη και την ανώτερη τιμή αντίστοιχα. 
Επομένως, όλα τα είδη πρέπει να ευρίσκονται στο δεδομένο εύρος που αναφέρεται. Επισημαίνεται 
ότι δεν επιτρέπεται κανένα είδος να ευρίσκεται σε βάρος/λίτρα χαμηλότερο/-α του κατώτερου ορίου 
που αναφέρεται στον Πίνακα.  
 
Ως τεχνικές προδιαγραφές για τα ανωτέρω είδη ορίζονται τα ακόλουθα: 
Κοτόπιτα: Εκτός από τα βασικά συστατικά (αλεύρι, ψητό φιλέτο από καθαρό στήθος κοτόπουλο, 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης: ημίσκληρο τυρί, γιαούρτι, 
λαχανικά π.χ. πιπεριές. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό της ζύμης και γέμισης θε πρέπει να είναι 50% 
έκαστο και το ποσοστό του κοτόπουλου 60% επί της γέμισης. 
 
Μήλο ή Μπανάνα: Κατηγορία extra, υγιή/ακέραια, με κανονικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
(γεύση, οσμή, χρώμα χαρακτηριστικά του είδους), απαλλαγμένα από μώλωπες/ τραυματισμούς και 
μη φυσιολογική υπερβολική υγρασία, απαλλαγμένα από προσβολές εντόμων/παρασίτων και 
μηχανικών αιτιών, καθαρά/απαλλαγμένα ορατών ξένων υλών, πλήρως απαλλαγμένα από 
επιβλαβή/παθογόνα μικρόβια, απαλλαγμένα εσωτερικών αλλοιώσεων, χωρίς μετασυλλεκτική 
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επεξεργασία με κηρό ή συντηρητικά, βαθμού ωριμότητας (όχι άγουρα, όχι υπερώριμα) για άμεση 
κατανάλωση (να φτάνουν σε ικανοποιητικές συνθήκες ωριμότητας στον προορισμό), με υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων εντός ορίων νομοθεσίας, γενικά τα προϊόντα θα πρέπει να τηρούν όλους τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. Σε 
ατομική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα. 
 
Επιδόρπιο γιαουρτιού με φρούτα με 1,5-2% λιπαρά: Έδεσμα γιαουρτιού από αποβουτυρωμένο 
παστεριωμένο γάλα αγελάδος, στραγγιστό, κρεμμώδες, με χαμηλά λιπαρά. Το προϊόν να πληροί τους 
κανονισμούς του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε ατομικές συσκευασίες με 
αναγραφόμενη την ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
 
Σοκολατούχο γάλα: Σοκολατούχο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και 
μεταλλικά στοιχεία, χωρίς συντηρητικά. Στην ατομική συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα 
σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
 
Τοστ με τυρί και γαλοπούλα: Τοστ με τυρί και βραστή ή καπνιστή γαλοπούλα με βάρος τουλάχιστον 
110gr. Τα τοστ πρέπει να παραδίδονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος πλαστικής 
ατομικής συσκευασίας. Θα αποτελείται από ψωμάκι ατομικού βάρους 70gr, γαλοπούλα βραστή ή 
καπνιστή 20gr περίπου και τυρί τύπου gouda βάρους 20gr περίπου. Το ψωμί θα είναι λευκό, φρέσκο 
χωρίς συντηρητικά. Συστήνονται τυριά παραδοσιακά και ελληνικά Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης. Η βραστή ή καπνιστή γαλοπούλα θα 
πρέπει να έχει χαμηλά λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε Νάτριο. Τα τοστ θα παραδίδονται 
συσκευασμένα και θα έχουν την κατάλληλη σήμανση (ημερομηνία παραγωγής /λήξης). 
 
Κρουασάν με τυρί και γαλοπούλα: Κρουασάν με τυρί και βραστή ή καπνιστή γαλοπούλα με βάρος 
περίπου 110gr. Τα κρουασάν πρέπει να παραδίδονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του 
προϊόντος πλαστικής ατομικής συσκευασίας. Θα αποτελείται από κρουασάν ατομικού βάρους 
περίπου 70gr, γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 20gr περίπου και τυρί τύπου gouda βάρους 20gr 
περίπου. Συστήνονται τυριά παραδοσιακά και ελληνικά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. 
Η βραστή ή καπνιστή γαλοπούλα θα πρέπει να έχει χαμηλά λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε 
Νάτριο. Τα κρουασάν θα παραδίδονται συσκευασμένα και θα έχουν την κατάλληλη σήμανση 
(ημερομηνία παραγωγής /λήξης). 
 
Χυμός Πορτοκάλι: Ως χυµός πορτοκάλι ορίζεται το ζυµώσιµο αλλά µη ζηµωθέν, προϊόν που 
προέρχεται από το ενδοκάρπιο υγιών και ώριµων φρούτων, µε µηχανικές µεθόδους λήψης και έχει 
το χρώµα, το άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση του χυµού του φρούτου από τα οποία προέρχεται. 
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν 
ενδείξεις χρησιµοποιήσεως µειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι 
αναφέρεται στα άρθρα 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
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διατάξεις. Να είναι από 100% φυσικό χυμό, με βιταμίνες, χωρίς συντηρητικά και προσθήκη ζάχαρης 
και η συσκευασία του να είναι χάρτινη (τετραπάκ). Να είναι κατά προτίµηση ελληνικής παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε. Στη συσκευασία του να αναγράφονται διατροφικές πληροφορίες, τα συστατικά, 
οδηγίες διατήρησης προϊόντος και ημερομηνία ανάλωσης. 
 
Τυρόπιτα κουρού: Τυρόπιτα κουρού με γέμιση ≥35% στη συνολική αναλογία του ψημένου 
προϊόντος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων-υποκατάστατων τυριών.  Οι τυρόπιτες 
πρέπει να παραδίδονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος ατομικής συσκευασίας. 
 
Σταφιδόψωμο: Σταφιδόψωμο ελεύθερο κορεσμένων λιπαρών, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη 
και αλάτι. Τα κρουασάν πρέπει να παραδίδονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος 
πλαστικής ατομικής συσκευασίας. Τα σταφιδόψωμα πρέπει να παραδίδονται εντός κατάλληλης για 
τη διατήρηση του προϊόντος ατομικής συσκευασίας. 
 
Πεϊνιρλί με τυρί και ντομάτα: Βάρος κατά τεμάχιο 140gr κατ' ελάχιστο. Αρτοσκεύασμα 50%, ντομάτα 
20%, οποιοδήποτε σκληρό ή ημίσκληρο τυρί 20%, λοιπά 10%. Τα πεϊνιρλί πρέπει να παραδίδονται 
εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος ατομικής συσκευασίας. 
 
Ελαιόψωμο: Ελιόψωμο ελεύθερο κορεσμένων λιπαρών, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη 
και αλάτι βάρους 80-100gr περίπου. Τα ελιόψωμα πρέπει να παραδίδονται εντός κατάλληλης για τη 
διατήρηση του προϊόντος ατομικής συσκευασίας. 
 
Ατομική pizza μαργαρίτα: Αρτοσκεύασμα 50%, λαχανικά (ντομάτα, πιπεριά, σάλτσα ντομάτας κ.α.) 
20%, οποιοσδήποτε σκληρό ή ημίσκληρο τυρί 20%, λοιπά 10%. Οι pizza πρέπει να παραδίδονται εντός 
κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος ατομικής συσκευασίας. 
 
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα τροφοδοσίας θα ακολουθεί ενδεικτικά, αλλά όχι απόλυτα και 
δεσμευτικά για την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., το παρακάτω: 
 

1. Το είδος με Α/Α 1 (Κοτόπιτα) και εκτιμώμενη μέση ποσότητα 500τμχ. θα παραδίδεται κάθε 
Δευτέρα. 

2. Τα είδη με Α/Α 2 (Μήλο ή Μπανάνα ή Επιδόρπιο γιαουρτιού με φρούτα 1,5-2%) και Α/Α 3 
(Σοκολατούχο γάλα) εκτιμώμενη μέση ποσότητα 500τμχ. έκαστο θα παραδίδονται κάθε 
Τρίτη. 

3. Τα είδη με Α/Α 4 (Τοστ με γαλοπούλα και τυρί ή Κρουασάν βουτύρου με γαλοπούλα και 
τυρί) και Α/Α 5 (Χυμός Πορτοκάλι) εκτιμώμενη μέση ποσότητα 500τμχ. έκαστο θα 
παραδίδονται κάθε Τετάρτη. 

4. Το είδος με Α/Α 6 (Τυρόπιτα κουρού ή Σταφιδόψωμο) και εκτιμώμενη μέση ποσότητα 
500τμχ. θα παραδίδεται κάθε Πέμπτη. 

5. Το είδος με Α/Α 7 (Πεϊνιρλί με τυρί και ντομάτα ή Ελαιόψωμο ή Ατομική pizza μαργαρίτα) 
και εκτιμώμενη μέση ποσότητα 500τμχ. θα παραδίδεται κάθε Παρασκευή. 
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Όλα τα είδη σφολιάτας και τα αρτοσκευάσματα πρέπει να παραδίδονται ψημένα και συσκευασμένα 
στο χώρο του TAPUAT κατά το άνοιγμα του χώρου, ήτοι αποκλειστικά 8:30-9:00π.μ. Στις μη εργάσιμες 
ημέρες (αργίες, Σάββατο, Κυριακή) δε θα ισχύει το πρόγραμμα διανομής της τροφοδοσίας. Σε 
περίπτωση που γίνει κάποια τροποποίηση στο ωράριο του χώρου θα ενημερωθείτε από τον αρμόδιο 
εκπρόσωπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και συγκεκριμένα, του χώρου του TAPUAT, για την ανάλογη 
διαμόρφωση του προγράμματος διανομής. 
 
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 
«περιγραφή» του κάθε είδους (η τιμή αφορά στην αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η 
περιγραφή αφορά στην ποιότητα, τη σύνθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος). 
 
Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: Η προμήθεια των ειδών ορίζεται για το διάστημα από τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι και τις 31-10-2020, με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της 
προσφοράς σταδιακά έως και 30-06-2021, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως και τα δύο μέρη. Η 
προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή 
ανά εβδομάδα. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στη Λάρσο Μυτιλήνης, στο κέντρο υποστήριξης 
παιδιών και οικογενειών “TAPUAT”. Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί 
οποτεδήποτε πριν τις 30-10-2020 και, σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της σύμβασης, πριν τις 
30-06-2021, σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον προμηθευτή και απαλλάσσεται από την 
υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το 
οικονομικό έτος 2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις 
υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης.  
 
Ποσότητα: Τα τεμάχια που σημειώνονται σε κάθε είδος είναι ενδεικτικά για κάθε μήνα και δεν είναι 
δεσμευτικά για την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αναλαμβάνει να ενημερώσει τον 
προμηθευτή στο τέλος κάθε εβδομάδας για το πρόγραμμα διανομής της ερχόμενης. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Κόστος προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€). 

 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 προσφερόμενου προϊόντος. 
 
Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 

 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 συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, 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 
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κιβώτιο παραδοθεί κατεστραμμένο, σχισμένο ή ανοιγμένο, εκείνο δε θα παραλαμβάνεται, αλλά 
θα επιστρέφεται στον προμηθευτή. 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις 
ολόκληρο ή εν μέρει. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να συνάψει σύμβαση με περισσότερους από έναν προμηθευτές.  

 Τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται  στη Λάρσο Μυτιλήνης, στο κέντρο υποστήριξης παιδιών και 
οικογενειών “TAPUAT”, αποκλειστικά από τις 8:30 έως τις 9:00π.μ. Στις μη εργάσιμες ημέρες 
(αργίες, Σάββατο, Κυριακή) δε θα ισχύει το πρόγραμμα διανομής της τροφοδοσίας. Σε περίπτωση 
που γίνει κάποια τροποποίηση στο ωράριο του χώρου θα προηγηθεί ενημέρωση από την 
υπεύθυνη του TAPUAT για διαμόρφωση του προγράμματος διανομής. 

 Ο προμηθευτής δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, 
όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την 
αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε 
τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και 
έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την 
πολιτική προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται 
στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες 
δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών 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 
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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 προμηθευτών: Οι προσφορές θα εξεταστούν για κάθε είδος ξεχωριστά και όχι για το σύνολο 
των ειδών. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δύναται να προμηθευτεί ένα μόνο είδος από κάποιον 
προσφοροδότη και γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών. Οι 
προμηθευτές δύνανται να καταθέσουν προσφορά για περισσότερα του ενός προϊόντα ανά είδος, 
αρκεί κάθε προϊόν που αναφέρεται στην προσφορά να συνοδεύεται από τις προδιαγραφές και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του.  
Τα είδη θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν βάσει του κόστους τους. Οι προμηθευτές που 
ανταποκρίνονται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχουν υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή, θα 
επιλέγονται και θα τους ανατίθεται η σύμβαση. 
Ο προμηθευτής δύναται να επισυνάψει φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει, για την 
παραστατικότερη περιγραφή των ειδών. 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τους επιλεγμένους προμηθευτές εγγράφως ή τηλεφωνικά. 
 
Χρέωση Τιμολογίων: 

 Οι παραγγελίες θα σημειώνονται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail στον προμηθευτή.  

 Δελτία αποστολής θα εκδίδονται και θα παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την παράδοση των 
ειδών. 

 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στο τέλος του ημερολογιακού μήνα που πέρασε, βάσει των 
εκδοθέντων δελτίων αποστολής. 

 Σε περίπτωση που έχει παραδοθεί εκ παραδρομής λάθος προϊόν, ο προμηθευτής θα πρέπει να 
εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, με την παράδοση του σωστού είδους, 
θα εκδίδεται το νέο τιμολόγιο. 

 
Πληρωμή: 

 Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε προμηθευτή που 
θα αναφέρεται στη σύμβαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού 
τιμολογίου για την προμήθεια ειδών και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή του προγράμματος. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την υπηρεσία. 
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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., από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00, μέχρι και 
την Παρασκευή 05-06-2020. 
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. 
  

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Προς: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
 
Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «προμήθεια ελαφρών γευμάτων (snack)» με αριθμό 67/2020 

 
Επωνυμία εταιρείας _____________________________________________________________ 
Νόμιμος εκπρόσωπος (όνοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ.) ______________________________________ 
ΑΦΜ εταιρείας _________________________________________________________________ 
 
Στοιχεία Διεύθυνσης 
Οδός, Αριθμός __________________________________________________________________ 
Ταχυδρομικός Κώδικας ___________________________________________________________ 
Περιοχή _______________________________________________________________________ 
Πόλη _________________________________________________________________________ 
Χώρα _________________________________________________________________________ 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Αριθμός Τηλεφώνου __________________       Υπεύθυνος επικοινωνίας ___________________ 
Αριθμός φαξ ________________________ 
E-mail _____________________________          Ιστοσελίδα ______________________________ 
Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού 
Όνομα Τράπεζας ________________________________________________________________ 
Στοιχεία Δικαιούχου Τραπεζικού Λογαριασμού ________________________________________ 
Αριθμός IBAN ___________________________________________________________________ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Κοτόπιτα  
 

2 

Μήλο  
 

Μπανάνα  
 

Επιδόρπιο γιαουρτιού με φρούτα 1,5-2%  
 

3 Σοκολατούχο γάλα  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

4 

Τοστ με γαλοπούλα και τυρί  
 

Κρουασάν βουτύρου με γαλοπούλα και τυρί  
 

5 Χυμός Πορτοκάλι  
 

6 

Τυρόπιτα κουρού   
 

Σταφιδόψωμο  
 

7 

Πεϊνιρλί με τυρί και ντομάτα  
 

Ελαιόψωμο  
 

Ατομική pizza μαργαρίτα  
 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ____________________________________________________________ 
δηλώνω ότι αποδέχομαι όλους τους όρους του διαγωνισμού με τίτλο «προμήθεια ελαφρών 
γευμάτων (snack)». 
 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση Προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης ή 
από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με παραστατικό εκπροσώπησης, το οποίο και προσκομίζεται 
 

 
Η προσφορά ισχύει μέχρι:…………………….. 

 
 
 
 
 

Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή 
 


