
 
 

 

 

 

 

Ισάλληλα, 19/06/2020  

Α.Π. 634 

ΑΓΑΜ:20PROC006896453 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 7/2020 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξνκήζεηαο εξωηεπικών ενδςμάηων, εζωπούσων, 

ενδςμάηων νςκηόρ, ενδςμάηων κολύμβηζηρ, εξαπηημάηων ποςσιζμού, 

ςποδημάηων γηα ηε Γνκή Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ηνπ Γηεζλνχο 

Κέληξνπ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ICSD ζην Γξαηθνρψξη Ηγνπκελίηζαο έσο 

15/05/2021 κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεζζάξσλ (4) κελψλ, κε ηελ εθηηκψκελε αμία 

ηεο ζχκβαζεο λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 23.936,00€  ρσξίο Φ.Π.Α., πνζφ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%  29.680,64€ . 

 

(CPV: Εξωηεπικά ενδύμαηα: 18200000-1, Εζώποςσα:18310000-5, Ενδύμαηα 

νςκηόρ:18318500-6, Ενδύμαηα κολύμβηζηρ:18412800-8, Εξάπηημαηα 

ποςσιζμού:18420000-9, Τποδήμαηα:18420000-9) 

 

Η Αζηηθή Δηαηξία Με Κεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «Γηεζλέο Κέληξν 

γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε» πξνθεξχζζεη πλνπηηθφ  Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ πξνκήζεηαο εξωηεπικών ενδςμάηων, εζωπούσων, ενδςμάηων νςκηόρ, 

ενδςμάηων κολύμβηζηρ, εξαπηημάηων ποςσιζμού, ςποδημάηων γηα ηε «Γνκή 

Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ζην Γξαηθνρψξη Ηγνπκελίηζαο» ηνπ «Γηεζλνχο 

Κέληξνπ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε», έσο 15/05/2021 κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο 

ηεζζάξσλ (4)κελψλ, ρσξίο ππέξβαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη ρσξίο κεηαβνιή 

ηεο ζπλνιηθήο θχζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Η πξνθεξπζζφκελε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο «Γνκή Φηινμελίαο 

Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ζην Γξαηθνρψξη Ηγνπκελίηζαο» κε θσδηθφ 

ΟΠ(MIS)5037452, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ εηδηθφ ζηφρν «Άζπιν» θαη ζηνλ 

εζληθφ ζηφρν «Τπνδνρή/Άζπιν» ηνπ Δ.Π. Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 



 
 

 

 

Έληαμεο, κε ηηο αξ. πξση  704/Φ38/10-04-2020 πκθσλίεο Δπηδφηεζεο Γξάζεο ηνπ 

Δ.Τ..Τ.Γ.Σ.Α.Μ.Δ.Σ.Δ.Α.Α.Π. θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5037452 θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην Σακείν Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Έληαμεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

Η πξνο πξνκήζεηα ππεξεζία θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ 

Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV: Εξωηεπικά ενδύμαηα: 18200000-1, 

Εζώποςσα:18310000-5, Ενδύμαηα νςκηόρ:18318500-6, Ενδύμαηα 

κολύμβηζηρ:18412800-8, Εξάπηημαηα ποςσιζμού:18420000-9, Τποδήμαηα:18420000-9). 

 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πλνπηηθνχ  Γηαγσληζκνχ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν έσο 15/05/2021 κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεζζάξσλ (4)κελψλ, ρσξίο ππέξβαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο θαη ρσξίο κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο θχζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

  

 

• Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ 

παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

 
Α/Α 

τμήματοσ 

 
Κ.Α. 

προϋπ/ςμού 

 
 

CPV 

 
 

ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Ποςό 
προϋπ/ςμού 
χωρίσ Φ.Π.Α. 

ςε € 

1 64.08 18200000-1 Προμήθεια εξωτερικών ενδυμάτων 12.640,00€ 

2 64.08 18310000-5 Προμήθεια εςωροφχων 2.880,00€ 

3 64.08 18318500-6 Προμήθεια ενδυμάτων νυκτόσ 860,00€ 

4 64.08 18412800-8 Προμήθεια ενδυμάτων κολφμβηςησ 835,00€ 

5 64.08 18420000-9 Προμήθεια εξαρτημάτων ρουχιςμοφ 1.512,00€ 

     

 

6 
64.08 18420000-9 Προμήθεια υποδημάτων 

5.209,00€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 23.936,00€   

 

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 29.680,64€   

 



 
 

 

 

ηεο ζχκβαζεο.  

 

• Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

γηα δηάζηεκα 150 εκεξψλ (5 κελψλ) απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, δειαδή έσο 30/11/2020. 

 

• Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο 

πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα εθ ησλ πξναλαθεξφκελσλ Σκεκάησλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά ζα αθοπά όλα ηα είδη και ηιρ ποζόηηηερ ηος 

Σμήμαηορ.  

• Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 23.936,00 επξψ 

(Φ.Π.Α. 24%), ζχλνιν  29.680,64 επξψ κε Φ.Π.Α.  

• Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα Σκήκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε πξνζθνξά ζα αθνξά φια ηα είδε θαη ηηο πνζφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο.  

• Οη αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο, ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ είλαη ελδεηθηηθέο, θαη’ 

εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ  ηεο Γνκήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία δελ είλαη 

ππνρξεσκέλε λα απνξξνθήζεη φιεο ηηο αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εηδψλ. Οη πνζφηεηεο πνπ ζα παξαγγειζνχλ ηειηθά ζα πξνθχςνπλ απφ 

ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο Γνκήο θαη ε αμία ηνπο δελ ζα μεπεξάζεη ηηο 

εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ηεο ζχκβαζεο.  

• Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξάο , βάζεη ηηκήο αλά ΣΜΗΜΑ. 

 

• Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 19/06/2020, εκέξα 

Παξαζθεπή. 

 

 

• Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 29/06/2020  

εκέξα Γεπηέξα  θαη ψξα 15:00.  

 

• Η δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ (ππφ) θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-



 
 

 

 

Σερληθή Πξνζθνξά» θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 

30/06/2020  εκέξα   Σξίηε  θαη ψξα 12.00 π.κ.  

 

• Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα ζε έληππε κνξθή ζηελ 

πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

ζηε δηεχζπλζε www.icsd.gr. 

 

• Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζην ηει. 26510-68532 θαηά ηηο 

εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο. 

 

 

 

 

 

ΓΙΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΣΔΦΑΝΟ ΠΑΝΑΚΟΤΛΙΑ 

 

 

http://www.icsd.gr/

