
  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 100% 

 
Προκήρυξη  

(περίληψη της υπ΄ αριθμ. 11 / 2020 Διακήρυξης) 
 

1. Αναθέτουσα αρχή/Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό: 
 
 ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 
2. Είδος Διαγωνισμού : Συνοπτικός Διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016. 

3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια αλεύρου αρτοποίησης τύπου 
100%, για κάλυψη αναγκών της 884 ΠΑΒΕΤ.  

4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Η ποσότητα του προς προμήθεια εφοδίου δε 
δύναται να υπολογισθεί με ακρίβεια, καθόσον εξαρτάται από λόγους μη 
δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως η δύναμη προσωπικού, οι 
ανάγκες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς τον 
αναλογούντα ΦΠΑ ανέρχεται στις σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) 
περίπου και στις πενήντα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (50.850,00€) με ΦΠΑ 
(13%). Το ποσό έχει υπολογισθεί για 1 έτος και 1 εξάμηνη παράταση, εφόσον η 
τελευταία ενεργοποιηθεί.   
 
5. Δημοσιότητα: Παρέχεται πλήρης ελεύθερη πρόσβαση των εγγράφων του 
διαγωνισμού, με επιφύλαξη των διατάξεων του ΠΔ 28/2015 και Ν.2690/1999 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
6. Διεύθυνση: Παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την 
ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ, Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, ΤΚ 
55133, τηλ.: 2310-025278, e-mail: meryp-dem@army.gr. 
 
7. Διαδικασία  
 
 α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

  
 β. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε 
ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με Αριθμό 
ΑΔΑΜ : 20PROC007711204  
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8. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού :    
 
 α. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
15η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 πμ. Μετά την παρέλευση της 
εν λόγω ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 
 
 β. Η αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020 και 
ώρα 10:00 πμ. 
 
9. Τα προβλεπόμενα από τους όρους της διακήρυξης δικαιολογητικά, θα 
υποβληθούν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ (Στρατόπεδο 
«ΝΤΑΛΙΠΗ», ΤΚ.55133, Καλαμαριά - Θεσσαλονίκης).  
 
10. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, θα αποτελέσει η πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται 
αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
 
11. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή, θα είναι διάρκειας 1 έτους, με 
δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης κατά 1 επιπλέον εξάμηνο.  
 
12. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τη Στρατιωτική Υπηρεσία.  
 
13. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με την 
προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% επί 
της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α, μη συνυπολογιζομένης τυχόν παράτασης 
αυτού. Κάθε προμηθευτής, στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια ή 
μέρος αυτής, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, ύψους 5% επί της εκτιμώμενης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ. Λεπτομέρειες 
που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές, καθορίζονται στο πλήρες κείμενο της 
Διακήρυξης.  
 
14. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο (τοπικής 
κυκλοφορίας): την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 
 
 

       Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 


