
 
 

 

 

 

 

Ιωάννινα, 17/06//2020  

Α.Π. 613 

ΑΔΑΜ:20PROC006883914 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2020 

για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, σάκων και 

τσαντών, εκτυπωτικού χαρτιού, βιβλίων διδασκαλίας, εξαρτημάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, μελανιών εκτυπωτών, εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τη Δομή 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη ICSD στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας έως 15/05/2021 με δυνατότητα 

παράτασης έξι (6) μηνών, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο 

ποσό των 23.805,08€  χωρίς Φ.Π.Α., ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

29.418,22€ . 

 

(CPV: Προμήθεια γραφικής : 30192700-8, Προμήθεια σακών και τσαντών : 

18930000-7, Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης : 30197630-1, Προμήθεια βιβλίων 

διδασκαλίας : 22112000-8 , Προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 

: 30237200-1, Προμήθεια μελάνια εκτυπωτών : 30192110-5, Προμήθεια 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών : 37524100-8 ) 

 

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 γραφικής ύλης, σάκων και τσαντών, 

εκτυπωτικού χαρτιού, βιβλίων διδασκαλίας, εξαρτημάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, μελανιών εκτυπωτών, εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τη «Δομή 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» του «Διεθνούς 

Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», έως 15/05/2021 με δυνατότητα παράτασης έξι 

(6)μηνών, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς μεταβολή της 

συνολικής φύσης 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: Προμήθεια γραφικής : 30192700-8, 

Προμήθεια σακών και τσαντών : 18930000-7, Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης : 

30197630-1, Προμήθεια βιβλίων διδασκαλίας : 22112000-8 , Προμήθεια 

εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών : 30237200-1, Προμήθεια μελάνια 

εκτυπωτών : 30192110-5, Προμήθεια εκπαιδευτικών παιχνιδιών : 37524100-8 ). 

 

Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του Συνοπτικού  Διαγωνισμού για το χρονικό 

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

δυνατότητα παράτασης έξι (6)μηνών, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος και 

χωρίς μεταβολή της συνολικής φύσης της σύμβασης. 

 

 

Α/Α 

τμήματος 

 

Κ.Α. 

προϋπ/σμού 

 

 

CPV 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ποσό 

προϋπ/σμού 

χωρίς Φ.Π.Α. 

σε € 

1 64.08 30192700-8 Προμήθεια γραφικής  6.649,98€ 

2 64.08 18930000-7 Προμήθεια σακών και τσαντών 2.430,00€ 

3 64.08 30197630-1 Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης 2.600,00€ 

4 64.08 22112000-8 Προμήθεια βιβλίων διδασκαλίας 556,00€ 

5 64.08 30237200-1 Προμήθεια εξαρτημάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

962,10€ 



 
 

 

 

     

 

6 

64.08 30192110-5 Προμήθεια μελάνια εκτυπωτών 
5.770,50€ 

7 64.08 37524100-8 Προμήθεια εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών 

1836,50€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 23.805,08€   

 

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 29.418,22€   

 

  

 

• 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 30/11/2020. 

 

 

• Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 

προσφορά για ένα ή περισσότερα εκ των προαναφερόμενων Τμημάτων, υπό την 

προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και τις ποσότητες του 

Τμήματος.  

• Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 23.805,08 ευρώ 

(Φ.Π.Α. 6%,24%), σύνολο  29.418,22 ευρώ με Φ.Π.Α. Η συνολική διάρκεια για 

την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή 

του συμφωνητικού, με δυνατότητα παράτασης έξι (6)μηνών, χωρίς υπέρβαση του 

συμβατικού τιμήματος και χωρίς μεταβολή της συνολικής φύσης της σύμβασης. 

• Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα Τμήματα, υπό την προϋπόθεση 



 
 

 

 

ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και τις ποσότητες του Τμήματος.  

• Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές, κατ’ 

εκτίμηση των αναγκών  της Δομής της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δεν είναι 

υποχρεωμένη να απορροφήσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό 

προμήθεια ειδών. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από 

τις τρέχουσες ανάγκες της Δομής και η αξία τους δεν θα ξεπεράσει τις 

εξασφαλισμένες πιστώσεις της σύμβασης.  

• Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς , βάσει τιμής ανά ΤΜΗΜΑ. 

 

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 18/06/2020, ημέρα 

Πέμπτη.  

 

 

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/06/2020  

ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00.  

 

• Η διαδικασία αποσφράγισης των (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

30/06/2020  ημέρα   Τρίτη  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. 

 

 

 

 

http://www.icsd.gr/


 
 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 

 

 

 


