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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 

Κολοβός Γεώργιος 

Μητσέλλης Μάριος                                           

 

Μυτιλήνη, 13-11-2020 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών 

τροφοδοσίας (catering) με αριθμό 102/2020 

 

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 τροφοδοσίας 

(catering) – προμήθεια τριάντα (30) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως σε ωφελούμενους της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο του έργου "ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border 

points" που χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό 

Μετανάστευσης (IOM). 

 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020, στις 

11:00 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 

Τμήματος Προμηθειών αναγράφοντας τον αριθμό της πρόσκλησης 102/2020 ή να τις αποστείλουν 

ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών) 

αναγράφοντας και τον αριθμό της πρόσκλησης 102/2020. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δε 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. τηλεφωνικά ή μέσω email, η δε παραλαβή των φακέλων και 

η καταγραφή αυτών στο πρωτόκολλο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. πρέπει να έχει γίνει έως την 

καταληκτική ημερομηνία. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής ανά μερίδα φαγητού (η χαμηλότερη τιμή ανά μερίδα φαγητού). Ως «μερίδα φαγητού» 

νοείται η πλήρης ημερήσια σίτιση του εκάστοτε επωφελούμενου της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία 

περιλαμβάνει σωρευτικά τα ακόλουθα γεύματα: (α) πρωινό, (β) μεσημεριανό και (γ) βραδινό γεύμα 

με τα συνοδευτικά τους. 

 

Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, καλεί τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

1. Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση τριάντα (30) έτοιμων συσκευασμένων μερίδων 

φαγητού ημερησίως. Η καθημερινή σίτιση περιλαμβάνει την παροχή: 

 πλήρους πρωινού γεύματος 

 πλήρους μεσημεριανού γεύματος (κυρίως πιάτο, ψωμί) 

 πλήρους βραδινού γεύματος (κυρίως πιάτο, ψωμί) 

Σημειώνεται ότι τα είδη ρύζι και πατάτες, όπου εκείνα αναφέρονται, αποτελούν συνοδευτικό των 

κυρίως γευμάτων. Επιπροσθέτως, όπου αραβική πίτα εννοούνται δύο (2) τεμάχια. 

Ακολούθως παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης: 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΠΡΩΙΝΟ  

Αραβική πίτα με 
τυρί-φέτα, 

ντομάτα και γάλα 

Τυρόπιτα 
και γάλα 

Τοστ τυρί - 
γαλοπούλα 
και χυμός 

Αραβική πίτα με 
δύο (2) αυγά 

βραστά και γάλα 

Αραβική πίτα με 
τυρί-φέτα, 

ντομάτα και χυμό 

Τυρόπιτα 
και γάλα 

Αραβική πίτα με 
τυρί-φέτα, 

ντομάτα και γάλα 

 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

Μακαρόνια με 
κιμά κοτόπουλο 

Φακόρυζο 
και σαλάτα 

Μπιφτέκια με 
ρύζι 

Μακαρόνια με 
κιμά μοσχαρίσιο 

Ρεβύθια με ρύζι 
και σαλάτα 

Γίγαντες με 
κόκκινη 
σάλτσα 

Κοτόπουλο με 
ρύζι 

 ΒΡΑΔΙΝΟ 

Ομελέτα 
φούρνου και 

σαλάτα 

Μακαρόνια 
με τόνο 

Ανάμεικτα 
βραστά 

λαχανικά 
Σπανακόρυζο 

Μακαρόνια με 
κοτόπουλο 

Μελιτζάνες 
με κιμά 

Κεμπάπ με ρύζι 

 

 
2. Τα όρια βάρους - ποσότητας των γευμάτων και η ποιότητά τους θα είναι σύμφωνα με αυτά 

που ορίζονται στις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις, με ελάχιστο βάρος ανά κυρίως γεύμα 

τα 350gr. Η χορήγηση άρτου (ψωμί) είναι δύο (2) φέτες για κάθε κυρίως γεύμα, ελάχιστου 

βάρους 150gr ανά φέτα. 

3. Το ανωτέρω πρόγραμμα σίτισης είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό, ήτοι ενδέχεται να 

αντικατασταθεί κάποιο από τα κυρίως πιάτα με έτερο, ίδιας ποιότητας. 

4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύει εγκαίρως, προσηκόντως και σε καθημερινή βάση 

τις προαναφερθείσες μερίδες έτοιμου φαγητού, βάσει του ανωτέρω εβδομαδιαίου 

προγράμματος σίτισης. Συγκεκριμένα, η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται καθημερινά και 

αποκλειστικά από τις 8:00-8:30 (γεύμα: πρωινό) και από τις 13:00-13:30 (γεύμα: 

μεσημεριανό, βραδινό) στη Λουτρόπολη Θερμής στο ξενοδοχείο «Πεταλίδι». 

5. Τα γεύματα θα παραδίδονται και παραλαμβάνονται σε ατομικές συσκευασίες μίας (1) 

χρήσης, σφραγισμένες, με τέτοιο τρόπο, ώστε μόνο ο σιτιζόμενος να δύναται να την ανοίξει 

την ώρα του γεύματος. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για τρόφιμα ώστε να 

μειώνεται στο ελάχιστο η καταστροφή των θρεπτικών στοιχείων των τροφίμων, να ευνοούν 

τη διατήρηση της θερμοκρασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υγρασία και να είναι κατάλληλες σε μέγεθος για το εκάστοτε προϊόν. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να αναγράφεται σε κάθε συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής, 

καθώς και η περιγραφή του γεύματος. Σημειώνεται ότι τα ζεστά φαγητά θα διαχωρίζονται σε 
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διαφορετική συσκευασία από τα κρύα. Παραδείγματος χάριν, σε μία συσκευασία θα είναι το 

φακόρυζο, σε έτερο δοχείο φαγητού η σαλάτα. 

6. Η μεταφορά των γευμάτων θα γίνεται με κατάλληλο πιστοποιημένο όχημα που θα 

απολυμαίνεται συστηματικά. Τα φαγητά πρέπει να παραδίδονται στον προαναφερθέντα 

χώρο μέσα σε thermobox και να αφήνονται με τα thermobox προκειμένου να διατηρούνται 

ζεστά. Το πλύσιμο των thermobox αναλαμβάνεται από την εταιρεία τροφοδοσίας 

καθημερινά, ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητά τους. Η εταιρεία θα πρέπει να κρατάει 

αρχείο τακτικών ελέγχων για τον καθαρισμό και την απολύμανση των σκευών και του χώρου 

αποθήκευσης. 

7. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται ημερησίως. Το ψωμί θα είναι φρέσκο (ημέρας) και 

θα έρχεται τυλιγμένο σε ατομικές μερίδες. Αποκλείεται επί ποινή αποκλεισμού η μέθοδος 

της προκατάψυξης. Τα φαγητά θα έρχονται σε θερμοκρασία άνω των 60oC για τα ζεστά 

γεύματα. 

8. Η κοινοποίηση του μενού θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τον 

υπεύθυνο του χώρου. 

9. Τυχόν αλλαγές μέσα στο μήνα στο πρόγραμμα σίτισης, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην 

αγορά, μπορούν να γίνουν μετά από έγκριση του υπεύθυνου του χώρου, υπό την 

προϋπόθεση ότι το νέο είδος που αντικαθιστά το σε έλλειψη προϊόν είναι ισάξιας ποιότητας. 

10. Αναφορικά με τη διαδικασία παρασκευής των γευμάτων, απαιτείται διαφορετικός χώρος 

προετοιμασίας, κρεάτων, πουλερικών, ψαριών, λαχανικών, με ξεχωριστό εξοπλισμό προς 

αποφυγή τροφικών δηλητηριάσεων και σαλμονελώσεων. Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι 

προστατευμένα σε όλα τα στάδια φύλαξης – προετοιμασίας – παρασκευής – παράδοσης στο 

σημείο διανομής από έντομα, τρωκτικά κλπ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του προμηθευτή, ο 

εξοπλισμός προετοιμασίας παρασκευής και μεταφοράς των γευμάτων καθώς και όλες οι 

επιφάνειες και τα δάπεδα της εταιρείας του θα πρέπει να είναι πάντοτε καθαρά. Το 

προσωπικό που απασχολεί ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής, ήτοι να 

φέρει κατάλληλη καθαρή ενδυμασία (σκούφο – ρόμπα – ποδιά) και να φέρει απαραιτήτως 

ατομικό βιβλιάριο υγείας. Τέλος, ο προμηθευτής υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανόνες 

ορθής υγιεινής πρακτικής και να θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πάγια διαδικασία ή 

διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP ή πιστοποίησης ISO 22000:2005, στους τομείς 

αποθήκευσης, αναθέρμανσης και διακίνησης. 

11. Αναφορικά με τις προδιαγραφές των γευμάτων, ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: 

 Τα υλικά παρασκευής να είναι Α’ ποιότητας και άνευ χημικών. 

 Η παρασκευή των γευμάτων να γίνεται με παρθένο ελαιόλαδο. 

 Τα νωπά κρέατα να είναι Α’ ποιότητας. 

 Το νωπό κρέας να είναι από μοσχάρι άνευ οστών Α’ ποιότητας.  
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 Απαγορεύεται απολύτως η χρήση χοιρινού κρέατος ή άλλων προϊόντων χοιρινής 

προέλευσης σε οποιαδήποτε παρασκευή. 

 Το ψάρι να είναι κατεψυγμένο Α’ ποιότητας. Δε θα περιέχει οστά εντός ή εκτός 

σάρκας (πλην ίσως μεγάλου εμφανούς οστού που αφαιρείται εύκολα). 

 Το νωπό ή κατεψυγμένο κοτόπουλο να είναι Α’ ποιότητας, χωρίς εντόσθια (τύπου 

70%). 

 Οι μερίδες του κρέατος (ψητό) που καλύπτονται ενδεχομένως από ελαφρά δεμένη 

σάλτσα, να είναι παρασκευασμένη χωρίς προσθήκη λίπους. Η ποσότητα δε της 

σάλτσας, όπου προβλέπεται από τη συνταγή, θα αφορά το 20% - 30% του 

προβλεπόμενου βάρους του τρόφιμου που συνοδεύει. 

 Το λάδι της βραστής σαλάτας / λαχανικών θα είναι ελαιόλαδο. Η ποσότητα του 

ελαιολάδου για τις σαλάτες θα είναι 20gr/μερίδα. 

 Τα φαγητά θα είναι καλοβρασμένα ή καλοψημένα και καλοσερβιρισμένα στην 

ατομική συσκευασία. Άψητα ή καμένα γεύματα, θα επιστρέφονται στον προμηθευτή 

και εντός μίας (1) ώρας θα πρέπει να αντικαθίστανται με έτερα σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της παρούσας. 

 Φαγητά, όπως λαδερά και σούπες θα έχουν τη σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό 

και ρύζι ή ζυμαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόμενο. 

 Να χρησιμοποιούνται αυγά νωπά και όχι σκόνης αυγού. 

 Όπου απαιτείται χρήση άλλων λιπαρών πέραν του ελαιόλαδου να χρησιμοποιείται 

φυτίνη Α’ ποιότητας. 

 Τα ζυμαρικά και το ρύζι να είναι Α’ ποιότητας 

 

Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την 

ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του προμηθευτή και τη σφραγίδα της επιχείρησης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία «τιμή» (η τιμή αφορά στην αξία 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 

Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: Η παροχή των υπηρεσιών ορίζεται για το διάστημα από τη 

σύναψη σύμβασης μέχρι και τις 31-12-2020, με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της προσφοράς, 

σύμφωνα με τις τμηματικές παρατάσεις του προγράμματος και εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως και 

τα δύο μέρη. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τουλάχιστον τρίμηνης παράτασης του 

χρόνου διάρκειας της συμβάσεως πέραν του 2020 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και εντός 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2020 

και, σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της σύμβασης, πριν τις 31-03-2021, σε έγγραφη καταγγελία 
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της σύμβασης με τον προμηθευτή και απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν 

εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2020-2021, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν 

λόγω σύμβασης.  

 

Ποσότητα: Η ελάχιστη ημερήσια ποσότητα που απαιτείται είναι τριάντα (30) μερίδες φαγητού. 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα τεμάχια είναι ενδεικτικά και δεν είναι δεσμευτικά για την 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., καθότι οι ποσότητες ενδέχεται να αυξομειώνονται βάσει των αναγκών έως 

και +/- 25% της παραγγελίας. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των ποσοτήτων, ο υπεύθυνος του χώρου θα σημειώνει εγγράφως μέσω 

email στον προμηθευτή τον ακριβή αριθμό των προς σίτιση ωφελούμενων, προκειμένου να 

ενημερώνεται εγκαίρως ο προμηθευτής (τουλάχιστον μία ημερολογιακή ημέρα πριν).  

Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται καθημερινά από τις 8:00-8:30 (γεύμα: πρωινό) και από τις 

13:00-13:30 (γεύμα: μεσημεριανό, βραδινό) στη Λουτρόπολη Θερμής στο ξενοδοχείο «Πεταλίδι».  

 

Προϋπολογιζόμενο κόστος παροχής υπηρεσιών: Το συνολικό μηνιαίο προϋπολογιζόμενο κόστος για 

την παροχή υπηρεσιών catering ανέρχεται σε περίπου οκτώ χιλιάδες εκατό ευρώ (8.100,00 €) μη 

συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου Φ.Π.Α. (9%). Το αναφερόμενο κόστος είναι ενδεικτικό, καθώς 

εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των ωφελούμενων της δομής και γίνεται κατανοητό ότι σε 

καμία περίπτωση δε δεσμεύει την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. ως προς την αξία της συνολικής προμήθειας. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Κόστος μερίδας φαγητού συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 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: 

 Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση γευμάτων 

για τυχόν ανοιγμένες ή αλλοιωμένες συσκευασίες. 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 κάποια 

συσκευασία παραδοθεί κατεστραμμένη, σχισμένη ή ανοιγμένη, εκείνη δε θα παραλαμβάνεται, 

αλλά θα επιστρέφεται στον προμηθευτή. Ο δε προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την 

απορριφθείσα συσκευασία, με έτερη συσκευασία μερίδας γεύματος αποκλειστικά εντός μίας (1) 

ώρας. 
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 Τυχόν έξοδα αποστολής ή/και τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Η παραλαβή της προμήθειας ετοίμων γευμάτων με τρόπο κατάλληλο για τη χρήση που 

προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. 

 Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται καθημερινά από τις 8:00-8:30 (γεύμα: πρωινό) και από τις 

13:00-13:30 (γεύμα: μεσημεριανό, βραδινό) στη Λουτρόπολη Θερμής στο ξενοδοχείο «Πεταλίδι».  

 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, τους 

εξωτερικές συνεργάτες 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. 
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 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 συνεργασίας με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. 

 

Επιλογή προμηθευτή: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά μερίδα φαγητού (η χαμηλότερη τιμή ανά μερίδα φαγητού). 

Σημειώνεται ότι ως «μερίδα φαγητού» νοείται η πλήρης ημερήσια σίτιση του εκάστοτε 

επωφελούμενου της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία περιλαμβάνει σωρευτικά τα ακόλουθα γεύματα: 

(α) πρωινό, (β) μεσημεριανό και (γ) βραδινό γεύμα με τα συνοδευτικά τους. 

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο προμηθευτή εγγράφως ή τηλεφωνικά. 

 

Χρέωση Τιμολογίων: 

 Τιμολόγια θα εκδίδονται ημερησίως και θα παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την παράδοση 

των ειδών. 

 Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί εκ παραδρομής 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 εγγράφως στη σύμβαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του 

σχετικού τιμολογίου για την παροχή υπηρεσιών catering και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή 

του προγράμματος. 

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

 

Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 (Τμήμα 

Προμηθειών) από τα κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 

08:00-16:00, μέχρι και την Τετάρτη 25-11-2020. 

  

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) – προμήθεια τριάντα (30) μερίδων έτοιμου 

φαγητού ημερησίως σε ωφελούμενους της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο του έργου 

"ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points" που χρηματοδοτείται από τη DG HOME 

και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM),  

στο πλαίσιο της υπ’αρ.102/2020 πρόσκλησης 

 

 

Προς: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ μονάδας 

συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

1 Παροχή γεύματος: πρωινό   

2 Παροχή γεύματος: μεσημεριανό  

3 Παροχή γεύματος: βραδινό  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

 
Όνομα της 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 ________________________ 

Email ______________________________         Ιστοσελίδα ______________________________ 
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Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού 

Όνομα Τράπεζας ________________________________________________________________ 

Στοιχεία Δικαιούχου Τραπεζικού Λογαριασμού ________________________________________ 

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού __________________________________________________ 

Αριθμός IBAN ____________________________________________________________ 

 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) __________________ 

____________________________________________________________ δηλώνω ότι έλαβα 

γνώση των όρων της υπ’αρ.102/2020 πρόσκλησης για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) 

και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

Ημερομηνία: …….…………………….. 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 
 


