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ΑΔΑ: 737146ΨΖΣΠ-Γ3Ε 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ    620/18/2016 

        
 

 Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ελαιόλαδου, ζάχαρης και 
πολτού ντομάτας για της ανάγκες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της οργάνωσης «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ» βάσει της με αριθμό 633/168/30.11.2015 Απόφασης του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..  
 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

I. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5-4-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα: 11:00  στο κτίριο των 
Κεντρικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στη διεύθυνση Αχαρνών  417 Αθήνα, στο 2ο 
όροφο, γραφείο 209. 

II. Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Κεντρική Γραμματεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 
Βίου Μάθησης (Αχαρνών 417, Αθήνα, 2ος Όροφος, Γραφείο 204) , το αργότερο μέχρι τις 
5/4/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο 
θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου 
και τα εξής: 

● ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) Για την Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας της οργάνωσης «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». 

● Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  
             Αχαρνών 417,Αθήνα, Τ.Κ 111.43 

                        Ημερομηνία Διαγωνισμού: 5/4/2016 

            Ώρα : 11.00  
III. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα : 213-1314413, Fax : 2131314410 και E mail : 

syrrou.k@inedivim.gr . 
IV. Η πληρωμή θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, και την  προσκόμιση του νόμιμου 
τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

V. Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει εντός δέκα ημερών στις εγκαταστάσεις  της 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας της οργάνωσης «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» στην Αθήνα, από την 
κατακύρωση της προμήθειας. Δε θα δοθεί προκαταβολή. Τα έξοδα μεταφοράς, 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
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VI. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή και μέχρι την 
εξάντληση του ποσού των 1.178,00 € που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.  
 
                                                                                                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
      ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑ 
                                                                                                               
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Ελαιόλαδο 

- Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία “έξτρα παρθένο ελαιόλαδο”. 

-Το ελαιόλαδο να είναι ελληνικής προέλευσης  

- Να είναι οξύτητας 0-1%. 

- Συσκευασία του 1lt (ένα λίτρο) στην οποία θα αναφέρεται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό 
βάρος, ο  παρασκευαστής  ή  συσκευαστής,  ο  αριθμός  παρτίδας,  η  ημερομηνία  ελάχιστης  
διατηρησιμότητας  και  οι  συνθήκες διατήρησης. 

 

Τοματοπολτός 

- Πλούσιος,  πυκνός,  φυσικός  χυμός  τομάτας,  χωρίς  σπόρους,  φλοιό  και  αλάτι  και  να  πληροί 

τους  όρους  του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις.  

- Σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων. 

- Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 

- Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
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Ζάχαρη 

- Να είναι συσκευασμένη σε χάρτινη συσκευασία 1000 γραμμαρίων. 

- Να  είναι  λευκή,  κρυσταλλική  και  να  πληροί  τους  όρους  του  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  

καθώς  και  τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή που παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα, να 
είναι υπογεγραμμένη και το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το 
σύνολο της προμήθειας. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ.  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / EMAIL  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ lt 

με ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΓΙΑ 100 lt 

με ΦΠΑ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ   

 ΤΙΜΗ ΑΝΑ kg 

με ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΓΙΑ 300 kg 

με ΦΠΑ 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ   

 ΤΙΜΗ ΑΝΑ kg 

με ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΓΙΑ 300 kg 

με ΦΠΑ 

ΖΑΧΑΡΗ   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                    Για την επιχείρηση  

(υπογραφή – σφραγίδα) 


