20PROC006661813 2020-05-06

Αρ. Πρωτ.: RO 121/05.05.2020

ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ -ΚΕΑΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: Πατρόκλου 57, 13122 Ίλιον Αττικής

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210 2692880
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: Διοικητικού

ΤΜΗΜΑ

: Οικονομικό

ΓΡΑΦΕΙΟ

: Προμηθειών

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

: Μπελλιά Βασιλική

ΤΗΛ.

: 210 2692880

FAX

: 210 2692881

e-mail: logistirio@kean.gr
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση προκήρυξης για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών σίτισης
για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Καρίτσα Λάρισας», διάρκειας επτά (7) μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων – ΚΕΑΝ σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. RO 119 ΘΕΜΑ Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Διαφόρων Ειδών Σίτισης 05/05/2020 (ΑΔΑ: 20REQ006657281) απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, προκηρύσσει τον κάτωθι
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.
Συγκεκριμένα, η ανάθεση προμήθειας αφορά είδη σίτισης για διάρκεια επτά (7) μηνών και για τις ανάγκες δομής φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων, δυναμικότητας 40 ατόμων, η οποία φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα αγόρια, άνω των 12 ετών, εντός
του οικισμού της Καρίτσας Λάρισας στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου
Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία νέας δομής ασυνόδευτων ανήλικων
στην Καρίτσα Λάρισας” » με Κωδικό ΟΠΣ 5047094.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 91.061,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 80.542,56€, ΦΠΑ: 10.518,75€).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή).
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων μέσω του Εθνικού
Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία νέας
δομής ασυνόδευτων ανήλικων στην Καρίτσα Λάρισας” » με Κωδικό ΟΠΣ 5047094 .
Η προς ανάθεση προμήθεια ειδών τροφίμων κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : : 15800000-6, 15300000-1, 15110000-2, 15511000-3 και 15811100-7 .

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) ομάδες.
Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
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της κάθε ομάδας.
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα επτά (7) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Κυττάρου Εναλλακτικών
Αναζητήσεων Νέων - KEAN http://www.kean.gr/
β) Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το τμήμα προμηθειών του Κυττάρου Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων KEAN, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Εγγυητική συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ίση με 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ
για κάθε ομάδα στην οποία συμμετέχει.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/05/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του
φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 27/05/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.
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