
 
 

 

 

 
 

Ιωάννινα, 18/03/2019  
Α.Π. 460 

ΑΔΑΜ: 19PROC004632827 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 1/2019 για τθν ανάδειξθ αναδόχου 
προμικειασ διαφόρων ειδϊν ςίτιςθσ για τθ Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων 
Ανθλίκων του Διεκνοφσ Κζντρου για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ ICSD ςτα Ιωάννινα 
διάρκειασ ζωσ τισ 30- 6-2019 με δικαίωμα παράταςθσ για 2 μινεσ, με τθν 
εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ να ανζρχεται ςτο ποςό των 56.751,80 € χωρίσ 
Φ.Π.Α. και 65.783,33€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ από 13% ζωσ 24 %. CPV Είδη 
οπωροπωλείου: 03221200-8, είδη κρεοπωλείου: 15110000-2, είδη 
παντοπωλείου:15800000-6, είδη κατεψυγμζνων προϊόντων ιχθυοπωλείου: 
1522100-3   
 

Η Αςτικι Εταιρία Μθ Κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με τθν επωνυμία «Διεκνζσ 

Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» προκθρφςςει: υνοπτικό Διαγωνιςμό για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου προμικειασ διαφόρων ειδϊν ςίτιςθσ για τθ «Δομι Φιλοξενίασ 

Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα» του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθ Βιϊςιμθ 

Ανάπτυξθ», ζωσ τισ 30-6-2019 με δικαίωμα παράταςθσ για 2 μινεσ.  

Η προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ ςτα πλαίςια τθσ Δράςθσ «Δομι Φιλοξενίασ 

Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠ(MIS)5021796, για τθν 

περίοδο υλοποίθςθσ από 23/07/2018 ζωσ 30/06/2019, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτον 

ειδικό ςτόχο «Άςυλο» και ςτον εκνικό ςτόχο «Τποδοχι/Άςυλο» του Ε.Π. Σαμείου 

Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, με τθν αρ. πρωτ 566/Φ38/29-03-2019 

υμφωνία Επιδότθςθσ Δράςθσ του Ε.Τ..Τ.Δ.Σ.Α.Μ.Ε.Σ.Ε.Α.Α.Π. και ζχει λάβει κωδικό 

MIS 5021796 και χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Σαμείο Αςφλου 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και από εκνικοφσ πόρουσ. 

Η προσ προμικεια υπθρεςία κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ 
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) Είδη οπωροπωλείου: 03221200-8, είδη 
κρεοπωλείου: 15110000-2, είδη παντοπωλείου:15800000-6, είδη κατεψυγμζνων 
προϊόντων ιχθυοπωλείου: 1522100-3  . 

 Η προμικεια των υπθρεςιϊν κα γίνει με διαδικαςία υνοπτικοφ  

Διαγωνιςμοφ για το χρονικό διάςτθμα από τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ με τον 

Ανάδοχο ζωσ τισ 30-6-2019 με δικαίωμα παράταςθσ για 2  μινεσ. 

 

ΣΜΗΜΑ ΕΙΔΟ ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΔΟΜΗ ΕΙΔΗ 9.137,45€ 10.325,32€ 



 
 

 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

ΑΤΝΟΔΕΤΣΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ  

ΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΤ   

ΕΙΔΗ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 

10.479,5€ 
 

11.841,84€ 
 

ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ 

35.547,4€ 
 

41.822,31€ 
 

 ΕΙΔΗ 

ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 

ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ 

1.587,5€ 
 

1.793,88€ 
 

 

• Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 56.751,80€ 

χωρίσ Φ.Π.Α. και 65.783,33€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ από 13% ζωσ 24 %.  

• Προςφορζσ υποβάλλονται για όλεσ τισ ΟΜΑΔΕ. Προςφορά που υποβάλλεται για 

μζροσ τθσ προμικειασ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

• Η μθ κατάκεςθ προςφοράσ ι θ κατάκεςθ άκυρθσ ι απαράδεκτθσ ι ακατάλλθλθσ 

για κάποια ΟΜΑΔΑ ι ΣΜΗΜΑ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο του 

διαγωνιςμοφ για τα υπόλοιπα.  

• Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν οριςτικι κατακφρωςθ τθσ προμικειασ 

ζωσ τισ 30-06-2019, εκτόσ εάν η ςυμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα. Εάν η 

ςυμβατική αξία δεν αναλωθεί μζχρι 30-06-2019, το «Διεθνζσ Κζντρο για την 

Βιϊςιμη Ανάπτυξη» ζχει δικαίωμα μονομεροφσ παράταςησ για δφο (2) μήνεσ 

ακόμα, χωρίσ αφξηςη του οικονομικοφ αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ και με τουσ 

ίδιουσ όρουσ. 

 • Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι η  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική 

άποψη προςφορά βάςει τιμήσ προκφπτουςα από το μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό 

ζκπτωςησ για το ςφνολο των ειδϊν τησ διακήρυξησ. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι 

υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιςότιμεσ 

κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. τθν περίπτωςθ αυτι θ 

ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 

φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» και 

παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  

• Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

για διάςτθμα 5 μθνϊν μετά από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν. 

 • Οι αναφερόμενεσ ποςότθτεσ, των υπό προμικεια ειδϊν είναι ενδεικτικζσ , κατ’ 

εκτίμθςθ των αναγκϊν τθσ Δομισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δεν είναι 



 
 

 

 

υποχρεωμζνθ να καταναλϊςει όλεσ τισ αναφερόμενεσ ποςότθτεσ των υπό 

προμικεια ειδϊν. Οι ποςότθτεσ που κα παραγγελκοφν τελικά κα προκφψουν από 

τισ τρζχουςεσ τιμζσ κατά τισ θμζρεσ παραγγελιϊν και μζχρι εξαντλιςεωσ των 

εξαςφαλιςκζντων πιςτϊςεων.  

• Σο «Διεκνζσ Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» διατθρεί το δικαίωμα να 

κατακυρϊςει ολόκλθρθ ι μικρότερθ ποςότθτα τθσ ηθτοφμενθσ προμικειασ αυτισ 

ςε ποςοςτό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% τθσ ςυνολικισ 

προχπολογιηόμενθσ αξίασ, μθ περιλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Για κατακφρωςθ 

μζρουσ τθσ ποςότθτασ, πζρα του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.  

• Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016  

• Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 19/03/2019, θμζρα Σρίτθ.  

• Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 01/04/2019 θμζρα 

Δευτζρα και ϊρα 15:00 μ.μ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 

και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ.  

• Η διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπι 

διαγωνιςμοφ του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» τθν 02/04/2019, 

θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:00 π.μ. 

 

  Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα ςε ζντυπθ μορφι ςτθν 

προαναφερκείςα διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (28θσ Οκτωβρίου 9, τοά 

Ορφζα, Ιωάννινα) και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθ διεφκυνςθ www.icsd.gr 

 Για οποιαδιποτε πλθροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ 

μποροφν να επικοινωνοφν με τθν ανακζτουςα αρχι ςτο τθλζφωνο 26510-68532 

κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

www.icsd.gr .  

 

 

ΔΙΕΘΝΕ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 ΣΕΦΑΝΟ ΠΑΝΑΚΟΤΛΙΑ 

 

http://www.icsd.gr/
http://www.icsd.gr/

