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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 

Μάριος Μητσέλλης                                           

 
Μυτιλήνη, 17/06/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για υπηρεσίες αντιγραφής κλειδιών με αριθμό 77/2020 
 
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 παροχή υπηρεσιών αντιγραφής 
κλειδιών στο πλαίσιο του έργου "ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers on 
Lesvos" που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). 
 
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020, στις 
11:00π.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 
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 σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών και 
αγαθών. 
 
Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τις ακόλουθες υπηρεσίες και είδη: 

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
mailto:procurement@iliaktida-amea.gr


 

 2 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

1 Αντιγραφή απλού κλειδιού 0.7 

 

2 Αντιγραφή διπλόλουκου κλειδιού 0.1 

 

3 
Αντιγραφή κλειδιού μεσοπόρτας, 
ντουλάπας κ.α. 

0.05 

 

4 
Αντιγραφή κλειδιού ασφαλείας 
(αποτυπώσεως) με βούλες 

0.05 

 

5 
Αντιγραφή κλειδιού θωρακισμένης 
πόρτας με δοντάκια 

0.05 

 

6 Προμήθεια σε καρτελάκια κλειδιών 0.05 

 

 
Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του 
προμηθευτή, τη σφραγίδα της επιχείρησης, καθώς και την ισχύ της προσφοράς. Απαραίτητη 
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προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία «τιμή» που αφορά στην αξία συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
 
Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: Η παροχή των υπηρεσιών ορίζεται για το διάστημα από την 
1η Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 31-12-2020.  
Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2020, 
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. 
Η προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή.  
 
Ποσότητα: Η ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά κυμαίνεται βάσει 
των αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν εντός του τρέχοντος έτους (2020). 
 
Προϋπολογιζόμενο κόστος υπηρεσιών: Το μηνιαίο προϋπολογιζόμενο κόστος για την παροχή 
υπηρεσιών αντιγραφής κλειδιών ανέρχεται σε περίπου 50,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
μειωμένου Φ.Π.Α. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Κόστος υπηρεσίας 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. 

 
Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών. 

 Τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 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 
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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 εξεταστούν στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως 
εκείνο προκύπτει από το άθροισμα των γινόμενων της κάθε επιμέρους ζητηθείσας υπηρεσίας επί το 
συντελεστή βαρύτητάς της: 

 
Σ(1,6) =  (Υ1*σ1) + (Υ2*σ2) + (…) + (Υ6*σ6) 

 
όπου 
Σ = το σύνολο 
Υ = το κόστος της υπηρεσίας βάσει της προσφοράς του προμηθευτή 
σ = ο συντελεστής βαρύτητας της εκάστοτε υπηρεσίας 
 
Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα αποδεχθεί μόνο εκείνες τις προσφορές που περιλαμβάνουν το 
σύνολο των υπηρεσιών και του ζητηθέντος είδους.  
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Οι υπηρεσίες και τα είδη θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν βάσει του κόστους τους. Ο προμηθευτής 
που ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχει υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή για το 
σύνολο των υπηρεσιών, 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 επικοινωνούνται δια ζώσης στον προμηθευτή και θα διαχωρίζονται ανά 
πρόγραμμα. Τα δελτία αποστολής θα εκδίδονται ξεχωριστά, ανάλογα με το πρόγραμμα κάλυψης 
του εκάστοτε κόστους και θα παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την παροχή υπηρεσίας, με 
αιτιολογία τον εκάστοτε ξενώνα φιλοξενίας που αφορά η υπηρεσία. 

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

 Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί λάθος τιμολόγιο, ο προμηθευτής θα πρέπει να εκδίδει αυθημερόν 
πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, να εκδίδεται το νέο τιμολόγιο. 

 
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 για την παροχή υπηρεσιών 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., από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00, μέχρι και 
την Πέμπτη 25-06-2020. 
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