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Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με δυνατότητα τμηματικής 
κατακύρωσης ανά ομάδα 
 
Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 
117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, προϋπολογισμού 74.240,00 ευρώ με ΦΠΑ (Ευρώ 59.870,97 χωρίς ΦΠΑ - ΦΠΑ: 14.369,03 Ευρώ) με 
αντικείμενο την Προμήθεια φορητού τυροκομείου τύπου κοντέινερ» στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3: 
Επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model) και ειδικά του Παραδοτέου 3.2.3. Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων 
(Pilot Products Development) του έργου MeDInno - “Joint development of innovative processes and 
products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food 
sectors”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A 
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα. 

 Ομάδα 1. Μηχανήματα επεξεργασίας γαλακτοκομικών (CPV: 42211000-8) προϋπολογισμού 
43.338,00 ευρώ με ΦΠΑ (Ευρώ 34.950,00 χωρίς ΦΠΑ - ΦΠΑ: 8.388,00 Ευρώ), 

 Ομάδα 2. Αρθρωτά και φορητά κτίρια (CPV: 44211100-3) προϋπολογισμού 30.902,00 ευρώ με ΦΠΑ 
(Ευρώ 24.920,97 χωρίς ΦΠΑ - ΦΠΑ: 5.981,03 Ευρώ), 

με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, της κείμενης νομοθεσίας όπως παρατίθεται στη σχετική διακήρυξη 
και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους είτε τμηματικά δηλαδή μόνο για την Ομάδα 1 
ή μόνο για την Ομάδα 2, ή/ και για το σύνολο της προμήθειας (Ομάδα 1 και Ομάδα 2). 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου). 
Χρηματοδότηση της σύμβασης: Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 - 2020 και 
πιστώσεις του ΠΔΕ και ειδικότερα της 1ης Τροποποίησης της ΣΑΕΠ318/6, με κωδικό αριθμό έργου 
2018ΕΠ31860013 (Κωδικός ΟΠΣ έργου 5003732). 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός φορητού τυροκομείου τύπου κοντέινερ» στο πλαίσιο του 
Πακέτου Εργασίας 3: Επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model) και ειδικά του Παραδοτέου 3.2.3. Πιλοτική 
ανάπτυξη προϊόντων (Pilot Products Development) του έργου MeDInno - “Joint development of innovative 
processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant 
agri-food sectors”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A 
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.  
Οι ανάγκες της προμήθειας περιλαμβάνουν (α) τον απαραίτητο εξοπλισμό γαλακτοκομίας - τυροκομείου και 
(β) το κατάλληλα διαμορφωμένο φορητό κέλυφος τύπου κοντέινερ εντός του οποίου θα εγκατασταθεί ο ως 
άνω εξοπλισμός, ώστε να καθίσταται δυνατή η σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία παραγωγή πιλοτικών 
προϊόντων, όπως προβλέπεται στο έργο, καθώς και η ευχερής και ενιαία μεταφορά και μετεγκατάσταση ως 
συνόλου. Οι αναλυτικές προδιαγραφές του προκηρυσσόμενου έργου αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και 
ΙΙΙ της διακήρυξης. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της και το αργότερο έως τις 
30.09.2020 (ή μεταγενέστερη ημερομηνία σε περίπτωση παράτασης του έργου MeDInno συνολικά). 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 
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Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η/09/2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 13:00. 
Η διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού/ αποσφράγισης προσφορών θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής την 14η/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον υποψήφιο ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μήνες, το οποίο 
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία και πληρούν τις προϋποθέσεις των Άρθρων 2.2.4, 2.2.5 & 2.2.6 
της Διακήρυξης. 
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης. 
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 
Η έγκριση διενέργειας του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού και η κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του 
αποφασίστηκε με το υπ' αριθμό 184/11.08.2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 
Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, ενώ με το υπ’ αριθμό 186/28.08.2020 Πρακτικό συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. 
Αυτή η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Η. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΚΟΛΗΣ 
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