
 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  17/2020 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΚΡΕΑΣ) για 

τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογισμού 

4.466,37 ευρώ  χωρίς το Φ.Π.Α. και αντίστοιχα ποσού 5.047,00 ευρώ με το ΦΠΑ, με κριτήριο πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή αξία).  

CPV κρέας: 15110000-2 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς :   Δευτέρα 5η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ. 

                                                                                             -------------------- 

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στο πλαίσιο της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» ( ΟΠΣ 5017544)  

με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και έχοντας υπόψη : 

Ι. Την με αριθμό 14/2020 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα της 

σύμβασης, που τη συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ 

Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη» ( Αρ. Διακηρ. 14/2020- (CPV): κρέας: 15110000-2-  Συστημ. αριθ. 

διαγωνισμού  93645) 

 ΙΙ.   Το από 16-09-2020  και με αριθ. 5-14ΕΠ/2020 Πρακτικό Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του άνω 

διαγωνισμού  για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση αναφορικά με την 

Ομάδα Β του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 (Δομή Φρίξος Αλεξανδρούπολη) 

 V. Το από 18-09-2020  και με αριθ. 5-14ΝΕ/2020 Πρακτικό των νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ  για την 

προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση αναφορικά με την Ομάδα Β του 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 (Δομή Φρίξος Αλεξανδρούπολη) 

 VI. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

υπηρεσιών και ειδικότερα τη διάταξη του   άρθρου   32 παρ. 2 περ. γ’ και 32Α περ. β του ν. 4412/2016 



 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΚΡΕΑΣ) για τη Δομή   Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ 

Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογισμού 4.466,37 ευρώ  χωρίς το Φ.Π.Α. και αντίστοιχα ποσού 

5.047,00 ευρώ με το ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής  χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή αξία).  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.  Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της ΑΡΣΙΣ και παρουσία αυτών των οικονομικών 

φορέων. 

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ακολουθεί τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που προκήρυξε η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ με αριθ. 

Διακ. 14/2020  και συστημ. αριθμό 93645 στο ΕΣΗΔΗΣ αναφορικά με την Ομάδα Β του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 όπως  

αυτή αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα , που ακολουθεί : 

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΦΡΙΞΟΣ 
Β ΚΡΕΑΣ 4.466,37€ 5.047,00€ 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για  το σύνολο της προμήθειας. Προσφορά 

που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της Ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα απο ́οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

για το σύνολο των ειδών της Ομάδας, χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου 

προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.,  καθώς και το κόστος μεταφοράς στη 

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ . 

 Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών.  

       Η  διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί  μέσω της ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ   www.arsis.gr και η επικοινωνία 

με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com 

http://www.arsis.gr/
mailto:metoikos.procurement@gmail.com


 

 

 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της αρχικής Διακήρυξης του διαγωνισμού με αριθμό 14/2020 και με βάση τα και με βάση 

τα διαμορφωμένα υποδείγματα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτονται στην 

παρούσα πρόσκληση  για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης .  

  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier)  στη διεύθυνση της ΑΡΣΙΣ (Εγνατία 30  – Θεσσαλονίκη  ΤΚ 54625 , 7ος όροφος)   έως και την 

Δευτέρα 5η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ., καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς).   

 Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη 

όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

παραλαβής της προσφοράς. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην αναθέτουσα αρχή .                                               

  Οι προσφορές που περιέρχονται στην με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού.   

 Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το  site   της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr. 

 

  Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, που προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης , επισημαίνεται ότι ο φάκελος της προσφοράς τους θα πρέπει να περιλαμβάνει :  

 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  στην παρούσα 

πρόσκληση   

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα πρόσκληση «Υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς»  

 

 Τόπος/χρόνος διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθει ́ στις  

05/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. (ημερομηνία και ώρα διενέργειας της Διαδικασίας 

Διαπραγμάτευσης & έναρξη αποσφράγισης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας της Διαπραγμάτευσης 

στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ  Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων , στη Θεσσαλονίκη , οδός  Εγνατίας αριθ. 30, στον 

έβδομο (7ο)όροφο . Αν η διενέργεια της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης δεν καταστεί δυνατή την καθορισμένη 

ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας , η ΑΡΣΙΣ ενημερώνει με σχετική Ανακοίνωση στο site της Οργάνωσης 

www.arsis.gr 

 

  Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης 

προμήθειας σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 

της Ομάδας μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, πέρα  του 

http://www.arsis.gr/


 

καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προμηθευτή.  

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την 

αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες , μέσω στου συστήματος 

Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  metoikos.procurement@gmail.com 

 

  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 14/2020 Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  

(Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93645)  .              

 

 

ΑΡΣΙΣ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 

mailto:metoikos.procurement@gmail.com


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

ΠΡΟΣ  

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο υπογράφων ……….…………………………………………………………………………………………………….αφού έλαβα γνώση των όρων 

της πρόσκλησης σε συμμετοχή διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με αριθ.  17/2020 για 

την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΚΡΕΑΣ) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη CPV: κρέας: 15110000-2 τους οποίους 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα , προσφέρω για την ανάληψη της προμήθειας τις παρακάτω τιμές : 

 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΟΜΑΔΑ 

Β: ΚΡΕΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΙΜΑΣ ΚΤΨ ΒΟΔΙΝΟΣ KG 50     

ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΒΟΔΙΝΟΣ KG 100     

ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ΚΤΨ KG 40     

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΚΤΨ 

(ΚΙΒΩΤΙΟ 10-15 ΚΙΛΩΝ) 
KG 250     

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝΚΦΡΟΥΤΗΣ νωπό 
KG 5     

ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΤΨ ΣΠΑΛΑ KG 40     

ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ ΣΠΑΛΑ KG 80     

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΌ 140 - 170gr) 

νωπο 

KG 100     

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΤΨ 

(ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΌ 140 - 170gr) 
KG 30     

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΜΠΟΥΤΙ νωπο 
KG 100     

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΜΠΟΥΤΙ ΚΤΨ 
KG 50     

ΣΥΝΟΛΟ     



 

 

 Βεβαιώνω ότι  η  προσφορά μου ισχύει για  9 μήνες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή της .   

 

Τόπος …………………..  Ημερομηνία ………………………. 

 

Υπογραφή 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής  Προσφοράς   

 

 

 

 

ΠΡΟΣ  

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του …………………………………………………. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Συμμόρφωση ως προς τους όρους της 

πρόσκλησης διαπραγμάτευσης για τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους 

ειδικούς όρους προμήθειας των 

διαφόρων ειδών συμπληρωματικής 

σίτισης 

ΝΑΙ  

 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΡΙΞΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΚΡΕΑΣ 
ΝΑΙ 

 

 

 



 

 

Βεβαιώνω ότι  η  προσφορά μου ισχύει για 9 ( εννέα) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της. 

  

Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή των ως άνω 

προμηθειών . 

 

Τόπος …………………..  Ημερομηνία ………………………. 

 

Υπογραφή  

Ο Προσφέρων 
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