ΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 95 ΑΔΤΕ
Προκήρυξη υπ’ αριθ. 02/2018
1.

Αναθέτουσα αρχή:

95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

ΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

/

2.
Είδος Διαγωνισμού : Ανοιχτός διαγωνισμός, σύμφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4412/2016. Αριθμός διαγωνισμού 02/2018 και αριθμός διακήρυξης
02/2018
3.
Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια ειδών κυλικείου, για
κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ.
4.
Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών
δε δύνανται να υπολογισθούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη
δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων, δύναμη
προσωπικού, ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.
ανέρχεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00 €) περίπου.
5.
Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από την 95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ, Στρατόπεδο «ΚΑΤΕΧΑΚΗ», Κοσκινού Ρόδος, ΤΚ
85100, τηλέφωνο: 22410-55610, email: 95adte@gmail.com.
6.

Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού:

α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
β.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
γ.
Έναρξη υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 11 Ιουν 2018, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 08:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η
15 Ιουν 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δε θα υφίσταται δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το
σύστημα µε υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές µε τη
διαδικασία του διαγωνισμού, θα γνωστοποιούνται αυτόματα, µέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
δ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 21 Ιουν
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
7.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον

-2συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής
(χαμηλότερη τιμή) σε κάθε είδος ξεχωριστά.
8.
Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή (ή των προμηθευτών) θα
είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα
έως και δύο (2) εξάμηνα μονομερώς από την Υπηρεσία, με τις ίδιες τιμές και
όρους.
9.
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Κάθε
προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται
να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 5%
επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που
υποβληθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, τότε το
ύψος των παραπάνω εγγυητικών επιστολών, θα είναι ανάλογο με τα τμήματα για
τις οποίες υποβάλλεται προσφορά. Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές
επιστολές καθορίζονται στους Όρους του διαγωνισμού.
10.

Αποστολή της προκήρυξης στον Τοπικό Τύπο: την Πέμπτη 10 Μαϊου

2018.
Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας

