
 
 

 

 

 

 

Ησάλληλα, 03-07-2020  

Α.Π. 731 

ΑΓΑΜ:2PROC006969206 2020-7-03 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΑΝΟΗΥΣΟΤ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 5/2020 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξνκήζεηαο δηαθφξσλ εηδψλ ζίηηζεο γηα ηε Γνκή 

Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ηνπ Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηε Βηψζηκε 

Αλάπηπμε ICSD ζηα Ησάλληλα δηάξθεηαο έσο 31-12-2020, κε δηθαίσκα παξάηαζεο 

κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ θπζηθνχ θαη  νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, κε 

ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 76.672,10€  ρσξίο 

Φ.Π.Α 

Είδη Πανηοπωλείου:15800000-6, 

Γαλακηοκομικά Είδη: 15500000-3, 

Είδη Οπωροπωλείου: 03221200-8, 

Είδη Κρεοπωλείου: 15110000-2, 

Είδη Θχθύων, Νωπών και Καηεψυγμένων: 03311000-2, 

Είδη Αρηοποιείου-Ζαχαροπλαζηείου: 15810000-9 

 

Ζ Αζηηθή Δηαηξία Με Κεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «Γηεζλέο 

Κέληξν γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε» πξνθεξχζζεη: Γεκφζην Αλνηρηφ  Γηαγσληζκφ γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξνκήζεηαο δηαθφξσλ εηδψλ ζίηηζεο γηα ηε «Γνκή Φηινμελίαο 

Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ζηα Ησάλληλα» ηνπ «Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηε Βηψζηκε 

Αλάπηπμε», έσο 31-12-2020, κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο παξάηαζεο κέρξη ηελ 

εμάληιεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ πξνθεξπζζφκελε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο «Γνκή Φηινμελίαο 

Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ζηα Ησάλληλα» κε θσδηθφ ΟΠ(MIS)5021796, 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  1270/Φ38/26-

06-2020 πκθσλία Δπηδφηεζεο Γξάζεο ηνπ Δ.Τ..Τ.Γ.Σ.Α.Μ.Δ.Σ.Δ.Α.Α.Π. θαη έρεη 



 
 

 

 

ιάβεη θσδηθφ MIS 5021796 θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην 

Σακείν Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

Ζ πξνο πξνκήζεηα ππεξεζία θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ 

Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) Είδη Πανηοπωλείου:15800000-6, 

Γαλακηοκομικά Είδη: 15500000-3, Είδη Οπωροπωλείου: 03221200-8, Είδη 

Κρεοπωλείου: 15110000-2, Είδη Ιχθύων, Νωπών και Καηεψυγμένων:  03311000-2, 

Είδη Αρηοποιείου-Ζαχαροπλαζηείου: 15810000-9. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη κε δηαδηθαζία ηνπ Αλνηθηνχ   

Γηαγσληζκνχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ 

Αλάδνρν έσο 31-12-2020 κε δηθαίσκα παξάηαζεο κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ θπζηθνχ 

θαη  νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

 

ΣΜΗΜΑ 

 

ΟΜΑΔΑ 

 

ΕΘΔΟ 

ΤΝΟΛΘΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΥΩΡΘ Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΘΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

 

ΔΟΜΗ 

ΦΘΛΟΞΕΝΘΑ 

ΑΤΝΟΔΕΤΣΩΝ 

ΑΝΗΛΘΚΩΝ ΣΑ 

ΘΩΑΝΝΘΝΑ 

Α ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ 38.678,50€ 43.909,61€ 

Β ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ  7.860,90€ 8.882,82€ 

Γ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΑ 18.175,00€ 20.537,75€ 

Γ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ 8.740,50€ 9.876,77€ 

Δ   ΗΥΘΤΧΝ, ΝΧΠΧΝ 
ΚΑΗ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ 

1.970,70€ 2.226,89€ 

 

Σ 

ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟ-
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟ 

1.246,50€ 1.408,55€ 

   
ΜΕΡΘΚΟ ΤΝΟΛΟ 

76.672,10 € 86.842,39 € 

 

 

• Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 76.672,10€ 

ρσξίο Φ.Π.Α.  

• Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα φιεο ηηο ΟΜΑΓΔ. Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη 

γηα κέξνο ηεο πξνκήζεηαο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

• Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο 

έσο ηηο έσο 31-12-2020, κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο παξάηαζεο κέρξη ηελ 

εμάληιεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

• Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη εληαίνπ πνζνζηνχ  έθπησζεο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ 

φισλ ησλ νκάδσλ ηεο δηαθήξπμεο.  



 
 

 

 

• 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 

ηεο ζχκβαζεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ «Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηελ Βηψζηκε 

Αλάπηπμε» θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  

• Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

γηα δηάζηεκα 90 εκεξψλ (3 κελψλ) απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ. 

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

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

ππνρξεσκέλε λα θαηαλαιψζεη 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. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή 

ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα ηεο δεηνχκελεο 

πξνκήζεηαο ζε πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ, κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Γηα 

θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν. 

• Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ 

ηνπ θάζε είδνπο ηξνθίκνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ γηα θάζε 

είδνο ηξνθίκνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε απηή. 

Δμάιινπ, νη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ παχνπλ λα απνηεινχλ 

κηα εθηίκεζε (ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ελδεηθηηθφο). Δπνκέλσο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ εηδψλ κε 

θάπνηα άιια απφ ηα ελδεηθηηθά ή παξεκθεξή , αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο 



 
 

 

 

αλάγθεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, π.ρ., αληί θεξάζηα πνξηνθάιηα ή άιια 

θξνχηα θαη ιαραληθά επνρήο, θιπ, ρσξίο ελλνείηαη ππέξβαζε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. 

• Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, έπεηηα απφ 

επηθνηλσλία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη εληφο δηαζηήκαηνο 10-20 σξψλ, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Γνκήο, ηνπ «Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηελ Βηψζηκε 

Αλάπηπμε». 

• Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 

4412/16. 

• Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 3/07/2020, εκέξα 

Παξαζθεπή.  

• Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 17/07/2020  

εκέξα Παξαζθεπή  θαη ψξα 15:00  

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

Σερληθή Πξνζθνξά» ζα γίλεη θαηά ηελ 22/07/2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11.00 

κ.κ. θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 23/07/2020  

εκέξα Πέκπηε  θαη ψξα 11.00 π.κ.  

• Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα ζε έληππε κνξθή 

ζηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ζηε δηεχζπλζε www.icsd.gr. 

• Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ  πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ηεο  δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

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

εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο. 

 

 

ΓΗΔΘΝΔ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΣΔΦΑΝΟ ΠΑΝΑΚΟΤΛΗΑ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.icsd.gr/

