
 
 

 

 

 
 

Ιωάννινα, 07-12-2021  
Α.Π. 1522 

ΑΔΑΜ:21PROC009685623 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2021 

 
Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο 

για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προκηρύσσει Διαγωνισμό Κάτω των ορίων (αρ. πρωτ 1521/07-
12-2021 Διακήρυξης) με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/16 με 
ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας 
συστημικός αριθμός 145845) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των ειδών όλων 
των ομάδων της διακήρυξης, για την προμήθεια «Διαφόρων Ειδών Σίτισης» με εκτιμώμενη 
αξία 94.923,52€ χωρίς ΦΠΑ , συνολική αξία 107.453,43 € με ΦΠΑ .Η παρούσα σύμβαση 
υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες :  

 
ΤΜΗΜΑ 

 
ΟΜΑΔΑ 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

 
ΔΟΜΗ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 53.163,94€ 60.265,10€ 

Β ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  8.102,02€ 9.155,29€ 

Γ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 11.219,82€ 12.678,40€ 

Δ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 16.245,60€ 18.357,53€ 

Ε   ΙΧΘΥΩΝ, ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

4.448,64€ 5.026,96€ 

 
ΣΤ 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

1.743,50€ 1.970,16€ 

   
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

94.923,52€ 107.453,43€ 

 
Η προμήθεια των αγαθών κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) Είδη Παντοπωλείου:15800000-6, Γαλακτοκομικά 
Είδη: 15500000-3, Είδη Οπωροπωλείου: 03221200-8, Είδη Κρεοπωλείου: 15110000-2, Είδη 
Ιχθύων, Νωπών και Κατεψυγμένων:  03311000-2, Είδη Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου: 
15810000-9. 
 Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131420, το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας 

χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος 

Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα». 

 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών όλων των ομάδων 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 καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. 

 Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί ορίζεται από την ημερομηνία 

ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 31-03-2022. 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 Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα προαίρεσης με 

προσαύξησή της συμβατικής αξίας μέχρι ποσοστό 50% . 

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των ειδών όλων των ομάδων 

της διακήρυξης. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας κρίνεται ως 

απαράδεκτη. 

 Τόπος παράδοσης : Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Πέραμα 

Ιωαννίνων(1η Πάροδος Κατσιμήτρου, Πέραμα Ιωαννίνων ΤΚ 45500). Η προμήθεια των ειδών 

της σύμβασης θα γίνεται σε καθημερινή βάση, έπειτα από επικοινωνία της Αναθέτουσας 

Αρχής και εντός διαστήματος 10-24 ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες της Δομής. 

 

• Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό . 

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 08/12/2022 
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 22-12-2021 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 3.00μμ. 
• Η διαδικασία αποσφράγισης των (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», ορίζεται κατά την  
27/12/2022  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 π.μ.  

• Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) προμήθειες και υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ( Διαδικτυακή Πύλη   
www.promitheus.gov.gr ) 

• Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης , 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) , εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 της Διακήρυξης .  
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ή ενώσεις αυτών 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής 
Επιλογής της Διακήρυξης .  

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών  πραγματοποιείται μέσω της  
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τηλ. 26510-68532 κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 


