ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ :
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ. :

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«ΛΗΜΝΟΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3
Τηλ. (Εσωτ.): 22540-85243
Φ.600.163/19/13894
Σ. 1341
Μύρινα, 14 Απρ 20
Συνημμένα: Ένα (1) Φύλλο

ΘΕΜΑ :

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων)

ΣΧΕΤ. :

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Ν.3548/2007 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο»
ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ Β΄ 2441/2-12/2008)
Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΕποπτείαςΔημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»
Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
ΥΑ 2879/2018 (ΦΕΚ Β΄ 879/13-3-2018)

Σας γνωρίζουμε ότι η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα
στο (δ) σχετικό, που θα αφορά στην προμήθεια:
«Νωπών κρεάτων για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης»
Κατόπιν αυτού σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ’ αριθ. 04/2020
προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης), που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε:
α. Την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, τον Δήμο Λήμνου και το ΣΠ
Λήμνου, όπως αναρτήσουν τη συνημμένη προκήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
β. Τα Επιμελητήρια – Σωματεία – Σύνδεσμοι να μεριμνήσουν ώστε
να λάβουν έγκαιρα γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη
συμμετοχή σ’ αυτόν, για την τοιχοκόλληση της συνημμένης ανακοίνωσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη
διεύθυνσή µας (88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ», Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400,
email: str-88sdi-gep@army.gr και sdi88str@gmail.com ).
γ. Τις εφημερίδες να δημοσιεύσουν το συνημμένο κείμενο (προκήρυξη) την 24 Απριλίου 2020 και σε περίπτωση που αυτές δεν εκδίδονται αυτή την
ημέρα, η δημοσίευση να πραγματοποιηθεί την επόμενη. Η δημοσίευση να πραγματοποιηθεί:
(1) Με χρησιμοποίηση γραμματοσειράς 7 στιγμάτων και με διάστιχο 8,5 στιγμών.
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-2(2) Οι τίτλοι της δημοσίευσης να καταλαμβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλιοστών και οι υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλιοστών.
(3) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της προκήρυξης να μην υπερβεί τον 1 στίχο και 3 χιλιοστόμετρα.
(4) Με έκδοση τιμολογίου συνοδευόμενου από 3 φύλλα της εφημερίδας που έγινε η δημοσίευση, αναλυτικό λογαριασμό τραπέζης και με βάση τις
τιμές που καθορίζονται στη (β) σχετική ΚΥΑ μαζί με βεβαίωση αρμόδιου πρακτορείου για το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας, με τα παρακάτω στοιχεία τιμολόγησης:
Λόχος Στρατηγείου 88 ΣΔΙ
Στρατόπεδο «Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη»
Μύρινα Λήμνου
ΑΦΜ 090153025
ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Ο ΛΣ/88 ΣΔΙ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά δημοσίευσης της
προκήρυξης στις εφημερίδες, να προβεί έγκαιρα στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης με αίτηση του αναγκαίου ποσού από την 88 ΣΔΙ/ΔΟΙ.
Το ΓΕΣ/Δ3 στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για
την ανάρτηση της συνημμένης προκήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr.
Αρμόδιος χειριστής θέματος είναι ο Ταγματάρχης (ΕΜ) Ευστράτιος
Κυριακός, Τμηματάρχης 88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ/3ο Τμήμα, τηλέφωνο: 22540-85243, Fax:
22540-24520, e-mail: e.n.kyriakos@army.gr.
Ταξίαρχος Νικόλαος Βαλλιάνος
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΕΜ) Ευστράτιος Κυριακός
Τμχης 4ου ΕΓ/3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΛΣ/88 ΣΔΙ
ΣΠ ΛΗΜΝΟΥ
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671, e-mail:
keeuhcci@uhc.gr
Επιμελητήριο Λέσβου, Π. Κουντουριώτου 71, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100, e-mail:
info@lesvos-chamber.com
Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Λ. Δημοκρατίας, Μύρινα, ΤΚ 81400, e-mail:
lemnos@lemnos.gr
Δήμος Λήμνου, Πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Λιμάνι Μύρινας, ΤΚ 81400, e-mail:
dlimnou@gmail.com

./.
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-3Εφημερίδα «Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ», Αλκαίου και Αρίωνος, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100, τηλ.
2251025524, φαξ 2251028741, e-mail: ef_dimokratis@otenet.gr,
Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», Καραντώνη 1, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100, τηλ.
2251048960, e-mail: info@nealesvou.gr
Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ», Πλατεία ΚΤΕΛ, Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400, τηλ.
2254022227, φαξ 2254022105, e-mail: ra22227@otenet.gr
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Δ3
ΑΣΔΕΝ/ΔΕΜ – ΔΟΙ
88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ – ΔΟΙ

./.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «04/2020»
Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί ανοικτός
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές, που θα
αφορά στην προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξαρτήτων Υπομοναδων της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε κάθε είδος ξεχωριστά.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στις εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00€) περίπου χωρίς ΦΠΑ.
Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή ορίζεται να είναι διάρκειας 12
μηνών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) εξαμήνου συνολικά, με τους ίδιους όρους και τιμές.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,
ορίζεται η Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 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 συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του διαγωνισμού
(Δικαιολογητικά Συμμετεχόντων-Τεχνική Πρoσφορά) ορίζεται η Πέμπτη 28 Μαΐου
2020 και ώρα 09:00.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την 88 ΣΔΙ/4o ΕΓ, Στρατόπεδο
«Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη», Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400, τηλέφωνο:
22540-85243, email: e.n.kyriakos@army.gr, καθημερινά πλην Σαββάτου - Κυριακής και αργιών, από ώρες 07:00 έως 15:00 Ω.
Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας

