
 
 

 

 

 
 

Ιωάννινα, 21/08/2019  
Α.Π. 1581 

ΑΔΑΜ: 19PROC005458537 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

3/2019  

για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών σίτισης για τη Δομή 
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη ICSD στα Ιωάννινα διάρκειας έως τις 29-02-2019 με δικαίωμα 
παράτασης για 2 μήνες, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο 

ποσό των 59.913,75€ χωρίς Φ.Π.Α. και 69.283.82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με 
13% & 24%. 

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνές 
Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό για την 
ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών σίτισης για τη «Δομή Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» του «Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη», έως τις 29/02/2020 με δικαίωμα παράτασης για 2 μήνες.  

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021796, για την 

περίοδο υλοποίησης από 23/07/2018 έως 30/6/2020, η οποία έχει ενταχθεί στον 

ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την αρ. πρωτ 566/Φ38/29-03-2019 

Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει 

κωδικό MIS 5021796 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο 

Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους. 

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) Είδη οπωροπωλείου: 03221200-8, 

είδη κρεοπωλείου: 15110000-2, είδη παντοπωλείου:15800000-6, είδη 

κατεψυγμένων προϊόντων ιχθυοπωλείου: 1522100-3, Γάλα 15511000-3. 

 Η προμήθεια των υπηρεσιών θα γίνει με διαδικασία Συνοπτικού  

Διαγωνισμού για το χρονικό διάστημα από την σύναψη της σύμβασης με τον 

Ανάδοχο έως τις 29/02/2020 με δικαίωμα παράτασης για 2  μήνες. 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ  

ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

10.058,70 11.366,33 

ΓΑΛΑ 2.200,00 2486,00 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 11.864,50 13.406,89 



 
 

 

 

ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

33.514,05 39.452,15 

ΕΙΔΗ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

2.276,50 2.572,44 

 

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

59.913,75€ χωρίς Φ.Π.Α. και 69.283,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 

24%.  

 Προσφορές υποβάλλονται για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ. Προσφορά που 

υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή 

ακατάλληλης για κάποια ΟΜΑΔΑ ή ΤΜΗΜΑ της παρούσας σύμβασης δεν 

κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού για τα υπόλοιπα.  

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την οριστική κατακύρωση της 

προμήθειας έως τις 29/02/2020, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί 

νωρίτερα. Εάν η συμβατική αξία δεν αναλωθεί μέχρι 15/02/2020, το 

«Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» έχει δικαίωμα μονομερούς 

παράτασης για δύο (2) μήνες ακόμα, χωρίς αύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης και με τους ίδιους όρους. 

 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προκύπτουσα από το 

μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των ειδών της 

διακήρυξης.  

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού του «Διεθνούς Κέντρου για την 

Βιώσιμη Ανάπτυξη» και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα 5 μηνών μετά από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές , 

κατ’ εκτίμηση των αναγκών της Δομής της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δεν 

είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των 



 
 

 

 

υπό προμήθεια ειδών. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα 

προκύψουν από τις τρέχουσες τιμές κατά τις ημέρες παραγγελιών και μέχρι 

εξαντλήσεως των εξασφαλισθέντων πιστώσεων.  

 Το «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» διατηρεί το δικαίωμα να 

κατακυρώσει ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης προμήθειας 

αυτής σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικής 

προϋπολογιζόμενης αξίας, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση 

μέρους της ποσότητας, πέρα του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της 

σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προμηθευτή.  

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 22/08/2019, ημέρα 

Πέμπτη.  

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/09/2019 

ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς.  

 Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί από την 

Επιτροπή διαγωνισμού του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» 

την 04/09/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

 

  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην 

προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (28ης Οκτωβρίου 9, Στοά 

Ορφέα, Ιωάννινα) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.icsd.gr 

 Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 26510-68532 

κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.icsd.gr .  

 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 
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