
 
 

 

 

 

 

Ιωάννινα, 15/05/2020  

Α.Π. 465 

ΑΔΑΜ:20PROC006715491 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2020 

για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Διεθνούς Κέντρου 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ICSD στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας έως 15/05/2021 με 

δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση του φυσικού και  οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο 

ποσό των 29.059,29€  χωρίς Φ.Π.Α., ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 

36.033,52€. 

(CPV: Είδη Καθαρισμού:39830000-9, Είδη Ευπρεπισμού: 33700000-7) 

 

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνές 

Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προκηρύσσει: Συνοπτικό  Διαγωνισμό για την 

ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τη «Δομή 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» του «Διεθνούς 

Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», έως 15/05/2021 με δικαίωμα μονομερούς 

παράτασης μέχρι την εξάντληση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης. 

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» με κωδικό 

ΟΠΣ(MIS)5037452, η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον 

εθνικό στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης, με τις αρ. πρωτ  704/Φ38/10-04-2020 Συμφωνίες Επιδότησης Δράσης του 

Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδικό MIS 5037452 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 Καθαρισμού:39830000-9, Είδη 

Ευπρεπισμού: 33700000-7). 

Η προμήθεια θα γίνει με διαδικασία του Συνοπτικού  Διαγωνισμού για το 

χρονικό διάστημα από την σύναψη της σύμβασης με τον Ανάδοχο έως 15/05/2021 με 

δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση του φυσικού και  οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης 
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ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9853,59€ 12.218,45€ 

Β ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 19.205,70€ 23.815,068€ 

 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.059,29€ 36.033,52€ 

 

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

29.059,29 χωρίς Φ.Π.Α. και 36.033,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 Προσφορές υποβάλλονται επί ποινής απόρριψης του συνόλου της 

προσφοράς για το σύνολο των ειδών όλων των Ομάδων. Προσφορά που 

υποβάλλεται για     μέρος της προμήθειας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί ορίζεται από την σύναψή της 

μέχρι την 15-05-2021. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό 

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

μονομερούς παράτασης ισχύος της σύμβασης, που θα υπογραφεί, μέχρι την 

εξάντληση της προϋπολογισθείσας αξίας της παρούσας σύμβασης και των 

τυχόν τροποποιήσεών της. 

 Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του Συνοπτικού 

διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών 

όλων των Ομάδων, χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία). 

 Η προμήθεια των ειδών της σύμβασης θα γίνεται σε καθημερινή βάση, έπειτα 

από επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής και εντός διαστήματος 10-20ωρών, 

ανάλογα με τις ανάγκες της Δομής, του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη 

Ανάπτυξη». 

• 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.  

• Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα 150 ημερών (5 μηνών) από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους στο διαγωνισμό, δηλαδή έως 

26/10/2020. 

• Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 

ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 

των ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίμου, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή. Εξάλλου, οι ποσότητες των ειδών στον 

προϋπολογισμό δεν παύουν να αποτελούν μια εκτίμηση (ο 

προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός). Επομένως, η αναθέτουσα αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση ορισμένων ειδών με 

κάποια άλλα από τα ενδεικτικά ή παρεμφερή, ανάλογα με τις πραγματικές 

ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες. 

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/05/2020, ημέρα 

Παρασκευή.  

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

25/05/2020  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00.  

• Η διαδικασία αποσφράγισης των (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά», κατά την 26/05/2020  ημέραβΤρίτη  και ώρα 11.00 μ.μ.  

• Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην 

προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και σε ηλεκτρονική 

μορφή στη διεύθυνση www.icsd.gr. 

• Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τηλ. 26510-68532 κατά τις 

εργάσιμες μέρες και ώρες. 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

http://www.icsd.gr/


 
 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 

 


