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1.

Αλαζέηνπζα αξρή/Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό:
ΙV ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ

2. Είδνο Δηαγσληζκνύ : Αλνηρηόο Ηιεθηξνληθόο Δηαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.
3. Αληηθείκελν ηνπ Δηαγσληζκνύ: Πξνκήζεηα λσπώλ θαη θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ
θαη πνπιεξηθώλ, θαζώο θαη λσπώλ ακλνεξηθίσλ, γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ
ζηξαηησηηθώλ Μνλάδσλ πνπ εδξεύνπλ εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Ξάλζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΚΑΑΤ
Κεξακσηήο.
4.
πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ δε
δύλαηαη λα ππνινγηζζνύλ κε αθξίβεηα, θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο κε
δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνύλ κειινληηθά, όπσο ε δύλακε πξνζσπηθνύ, νη
αλάγθεο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, θιπ. Η εθηηκώκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α
αλέξρεηαη ζε δηαθόζηεο είθνζη ρηιηάδεο επξώ (220.000 €) πεξίπνπ. Σν πνζό έρεη
ππνινγηζζεί γηα όια ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα 1 έηνο.
5.
Δεκνζηόηεηα:
Παξέρεηαη πιήξεο ειεύζεξε πξόζβαζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ
δηαγσληζκνύ, κε επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΔ 28/2015 θαη Ν.2690/1999 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
6.
Δηεύζπλζε: Παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, από ηελ
ΙV ΣΑΞΤΠ/ΔΕΜ, ηξαηόπεδν «ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ», επί ηεο νδνύ άξδεσλ, Ξάλζε,
ηει-θαμ: 25410-35466, email: ivtajypdem@army.gr.
7.

Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ :

α.
Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ
Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ), κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ.
β.
Σν πιήξεο ζώκα ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ αλαξηήζεθε ζε
ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηε δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ζην:
(1) Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΔΗ)
κε Αξηζκό ΑΔΑΜ : 18PROC003041338.
./.
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(2) Εζληθό ύζηεκα Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε.Η.ΔΗ) όπνπ έιαβε
ζπζηεκηθό αξηζκό: 57581.
γ.
Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε
δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ, νξίδεηαη ε 24 Μαΐος
2018, εκέξα Πέμπτη θαη ώξα 14:00 κκ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ππόςε
εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην
ΕΗΔΗ. Ο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ΕΗΔΗ, βεβαηώλεηαη απηόκαηα από ην ΕΗΔΗ κε
ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνύ, ζα γλσζηνπνηνύληαη απηόκαηα κέζσ ηνπ ΕΗΔΗ.
δ.
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Δηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέμπτη, 31 Μαΐος
2018, και ώπα 12:00 πμ.
ε.
Σα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζα
ππνβιεζνύλ ζε έληππε κνξθή ζηα γξαθεία ηεο IV ΣΑΞΤΠ/ΔΕΜ (ηξαηόπεδν
«ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ», ΣΚ.67100, Ξάλζε).
ζη. ε πεξηπηώζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΕΗΔΗ, ε νπνία
νθείιεηαη ζε γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο, ή άλλος ανςπέπβλητος κωλύματορ,
αδπλακία ε νπνία πηζηνπνηείηαη από ηε Δηεύζπλζε Αλάπηπμεο θαη Τπνζηήξημεο
ηνπ Ε..Η.Δ.Η.. ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Εκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, ε Σαμηαξρία ζα αλαιάβεη
άκεζα όια ηα απαηηνύκελα κέηξα θπξίσο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ειάρηζηνπ
δηαζηήκαηνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ θαη ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο,
όπσο ηδίσο ε κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ε ζρεηηθή δεκνζίεπζή
ηεο θαη ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κε λεόηεξε απόθαζε ηεο
πνπ ζα αλαξηεζεί ζην ΕΗΔΗ.
8. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο, ζα απνηειέζεη ε πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο
ηηκήο. Ωο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ
πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο, λνείηαη ε ρακειόηεξε ηηκή πνπ δηακνξθώλεηαη
κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνύ έθπησζεο ζηα εθαηό (%) πνπ ζα δνζεί θαη
ππνινγίδεηαη ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά, απνθνξνινγεκέλε, κέζε
ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο θαη΄ είδνο ηνπ πξνο πξνκήζεηα πξντόληνο, πνπ αληηζηνηρεί
ζηελ πνηόηεηα ηνπ θαη ζε θάζε άιιν ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκά ηνπ. Πεξηζζόηεξεο
ιεπηνκέξεηεο, όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο όξνπο ηεο Δηαθήξπμεο.
9.
Η ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο,
ρσξίο δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο.
10. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία.
11. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ύςνπο 2% επί
ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α, πνζνύ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξώ
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(4.400 €). Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε
πξνκήζεηα ή κέξνο απηήο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ύςνπο έσο 5% επί ηεο εθηηκώκελεο δαπάλεο, ρσξίο
ΦΠΑ. Λεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαζνξίδνληαη ζην
πιήξεο θείκελν ηεο Δηαθήξπμεο.
12. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Ειιεληθό Σύπν (ηνπηθήο
θπθινθνξίαο) : Σελ 09 Μαΐος 2018.
Εθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο

