ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α:
Α∆ΑΜ:
98 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
«ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»
∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τηλ. 861 - 3610
Φ.600.163/30/31958
Σ. 4140
Μυτιλήνη, 20 Σεπ 18
Συνηµµένα.: Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ :

∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού)

ΣΧΕΤ. :

α.
β.
γ.
δ.

ε.
στ.
ζ.

(∆ηµοσίευση

Προκήρυξης

Ανοικτού

Ν∆ 721/1970 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των
Ε.∆»
Ν-∆-Α 1/2008/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ
ΓΚΤΕ∆
Ν.3886/2010 «∆ικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη ∆ηµόσιων
Συµβάσεων − Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως Τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
∆εκεµβρίου 2007 (L 335)»
Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας
(ΦΕΚ 143/Α/28-6-14)
Π∆ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
N.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών»

1.
Σας γνωρίζουµε ότι η 98 Α∆ΤΕ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο (ζ)
σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια δεύτερου επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου
ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού, που θα αφορά στην προµήθεια:
«Οπωροκηπευτικών
για τις ανάγκες των Μονάδων της 98 Α∆ΤΕ και του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ»
2.
Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ’ αριθ.
27/2018 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείµενο
προς δηµοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισµό και
παρακαλούµε:
α.
www.army.gr.
β.
γνώση τα µέλη
και για την
Ανακοινώσεων
∆ιεύθυνσή

Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα

Τα Επιµελητήρια να µεριµνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα
τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή σ’ αυτόν
τοιχοκόλληση της συνηµµένης ανακοίνωσης στον Πίνακα
τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη
µας
(98
ΑΝΩΤΕΡΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ
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ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
«ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», Παγανή Μυτιλήνης, ΤΚ: 81100).
γ.

Στρατόπεδο

Την τοπική εφηµερίδα:

Να δηµοσιεύσει το συνηµµένο κείµενο, στις 21 Σεπτεµβρίου
2018 και σε περίπτωση, που αυτή δεν κυκλοφορεί αυτή την ηµέρα, η δηµοσίευση
να γίνει την επόµενη. Κατά τη δηµοσίευση:
(1)
Να χρησιµοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και µόνο σε
περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιµοποιηθούν Νο 8.
Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι
(2)
ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.
(3)
Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της περίληψης της
διακήρυξης δε θα υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά.
(4)
Να εκδώσει τιµολόγιο εξόδων δηµοσίευσης, µε τις τιµές
που καθορίζονται στη ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008), του οποίου η
πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί από το ΛΣ/98 Α∆ΤΕ. Γι’ αυτό το λόγο, θα απαιτηθεί
η αποστολή (στον ΛΣ/98 Α∆ΤΕ) του τιµολογίου, 3 φύλλων του τεύχους της
εφηµερίδας, όπου έγινε η δηµοσίευση, αναλυτικός λογαριασµός, βεβαίωση
αρµόδιου πρακτορείου, για το ύψος της κυκλοφορίας της εφηµερίδας και αριθµός
λογαριασµού, για την κατάθεση του οφειλόµενου ποσού.
3.
Ο ΛΣ/98 Α∆ΤΕ, αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά από την τοπική
εφηµερίδα, να προβεί έγκαιρα στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης
δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στις εφηµερίδες, αιτούµενος το
αναγκαίο ποσό, από τη 98 Α∆ΤΕ/∆ΟΙ.
4.
Η ΑΣ∆ΕΝ/∆ΕΜ, στην οποία κοινοποιείται η περίληψη της διακήρυξης,
παρακαλείται για την ενηµέρωσή της.
Ο ∆ήµος Λέσβου παρακαλείται, όπως αναρτήσει τη συνηµµένη
5.
περίληψη της διακήρυξης στους χώρους ανακοινώσεών του, για την ευρύτερη
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.
6.
Χειριστής θέµατος: Ανχης (ΕΜ) Ευάγγελος Καραγιάννης, ∆ιευθυντής
∆ΕΜ/98 Α∆ΤΕ, τηλ 22510-33610, φαξ 22510-43692 e-mail: str-98-adtegepd1@army.gr.

Υπτγος Σταύρος Τσερπές
∆ιοικητής

Ακριβές Αντίγραφο
Ανχης (ΕΜ) Ευάγγελος Καραγιάννης
∆ΕΜ/∆
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Συνηµµένα
1.
2.

Αναλυτική Προκήρυξη Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού Υπ. Αριθ. 27/2018
Συνοπτική Προκήρυξη Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού Υπ. Αριθ. 27/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/ ∆ΕΝ∆ΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6,
ΤΚ: 10671, 210 3387104, faj 210 3622320, e-mail: keeuhcci@uhc.gr
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ, Π. Κουντουριώτου 71, Μυτιλήνη, ΤΚ:
81100, φαξ 22510 23275 email: chamber@les.forthnet.gr
∆ήµος Λέσβου, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81 100,
e-mail: grafeiotypou@mytilene.gr
Εφηµερίδα «∆ΗΜΟΚΡΑΤΗΣ», Αλκαίου και Αρίωνος, Μυτιλήνη, ΤΚ:
81100, τηλ. 22510 25524, φαξ 22510 28741,
e-mail:
ef_dimokratis@otenet.gr
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΕΜ
98 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ- ∆ΜΕΘ- ∆ΕΜ - ∆ΟΙ – ∆ΥΓ-ΛΣ
22 ∆ΤΕ/4ο ΕΓ
ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού

./.

Συνηµµένα
1
1
1
1
2

1
1-1-1-1-1-1
1
1
1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 27/2018
Επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
/
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (98
Α∆ΤΕ/∆ΕΜ)
Ταχυδροµική διεύθυνση
Στρδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ»
Πόλη
Παγανή Μυτιλήνης
Ταχυδροµικός Κωδικός
81100
Χώρα
Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS
GR 411
Τηλέφωνο
2251033610
Φαξ
2251043692
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
str-98-adte-gepd1@army.gr
Αρµόδιος για πληροφορίες
Ευάγγελος Καραγιάννης
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
(URL)
Κύρια δραστηριότητα ΑΑ
Η
κύρια
δραστηριότητα
της
Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άµυνα.
Φύση Σύµβασης
Προµήθεια - αγορά αγαθών
(οπωροκηπευτικών) µε κωδικό
CPV: 15300000-1)
Προϋπολογισθείσα Αξία
Οι ποσότητες των συγκεκριµένων
ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν
µε ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται
από λόγους µη δυνάµενους να
προβλεφθούν µελλοντικά, όπως
ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση –
ανάγκες
Μονάδων
κλπ.
Η
εκτιµώµενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα
ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ
(100.000,00 €) περίπου.
Είδος και Ποσότητα προς Παράδοση Αρχικά εκτιµώµενη ποσότητα
Προϊόντων
100.000 κιλών οπωροκηπευτικών
(CPV: 15300000-1) για κάλυψη
αναγκών 1 έτους και δυνατότητα
παράτασης 1 εξαµήνου.
∆υνατότητα Υποβολής Προσφοράς για Μέρος ∆εκτές προσφορές µόνο για το
ή για Όλα τα ζητούµενα προϊόντα
σύνολο των προϊόντων
Εναλλακτική Προσφορά
∆εν επιτρέπεται
Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης Προϊόντων και Καθηµερινά από 17 ∆εκεµβρίου
Εκτιµώµενη
Ηµεροµηνία
Έναρξης
της 2018
Σύµβασης
∆ιέθυνση ∆ιαδικτύου στην οποία θα Υπάρχει ∆ιαδικτυακή
πύλη
Ελέυθερη , Πλήρης, Άµεση και ∆ωρεάν www.promitheus.gov.gr
του
Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύµβασης
ΕΣΗ∆ΗΣ µε συστηµικό αύξοντα
αριθµό: 63571
./.
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Ηµεροµηνίες Παραλαβής των Προσφορών

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Ηµεροµηνία – ώρα – τόπος Aποσφράγισης
Προσφορών
Απαιτούµενες Εγγυήσεις για τη Συµµετοχή

Χρηµατοδότηση
Όροι Οικονοµικού και Τεχνικού Χαρακτήρα,
που Πρέπει να Πληρεί ο Ανάδοχος
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης της Σύµβασης
Κριτήρια Ανάθεσης της Σύµβασης

Αρµόδιο Όργανο για ∆ιαδικασίες Προσφυγής

Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης
Άλλλες Σχετικές Πληροφορίες

./.

1.
Έως 13 Οκτωβρίου 2018 και
ώρα 23:59 ηλεκτρονική υποβολή
των
δικαιολογητικών
στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
ΕΣΗ∆ΗΣ.
2.
Έως 17 Οκτωβρίου 2018 και
ώρα
15:00
υποβολή
των
δικαιολογητικών, που απαιτούνται
σε έντυπη µορφή στη διεύθυνση:
Στρατόπεδο
«ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ,
Παγανή Μυτιλήνης, Τ.Κ. 81100.
Ελληνική
18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00
στο χώρο του Στρατηγείου της 98
Α∆ΤΕ.
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση
µε το 2% της προϋπολογισθείσας
αξίας (προ ΦΠΑ), δηλαδή δύο
χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €)
ΕΦ:11-200, KAE: 1411
Όπως καθορίζονται, αναλυτικά,
στους όρους της ∆ιακήρυξης
Έως 26 Ιανουαρίου 2018
Όπως καθορίζονται, αναλυτικά,
στους όρους της ∆ιακήρυξης
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά όπως αυτή
συνάγεται από το µεγαλύτερο
ποσοστό εκπτώσεως επί τοις % επί
της µέσης τιµής λιανικής πώλησης
των ειδών επί του «∆ελτίου
Πιστοποιήσεως
Τιµών»
του
Τµήµατος
Εµπορίου
της
Περιφέρειας Αττικής, το οποίο δεν
µπορεί να είναι µικρότερο του 5%.
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, Λ. Θηβών 196- 198,
Άγιος Ιωάννης Ρέντη, Τ. Κ. 18233,
Κτίριο Κεράνης, τηλ. 213 2141216,
φαξ 213 2141229,
e-mail: aepp@aepp-procurement.gr
21 Σεπτεµβρίου 2018
Όπως καθορίζονται, αναλυτικά,
στους όρους της ∆ιακήρυξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 27/2018
Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι θα διενεργηθεί Ανοιχτός
Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός, για την προµήθεια οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες
των Μονάδων της 98 Α∆ΤΕ και του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ.
Κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας θα αποτελέσει η χαµηλότερη τιµή
όπως αυτή συνάγεται από το µεγαλύτερο ποσοστό εκπτώσεως επί τοις % επί

της µέσης τιµής λιανικής πώλησης των ειδών επί του «∆ελτίου
Πιστοποιήσεως Τιµών» του Τµήµατος Εµπορίου της Περιφέρειας Αττικής και
η συνολική εκτιµώµενη αξία θα είναι περίπου εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00),
χωρίς ΦΠΑ, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 5%.
Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε
δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης έως 1 επιπλέον εξάµηνο.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών στο σύστηµα, ορίζεται η 13 Οκτωβρίου 2018.
Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισµού θα
αναρτηθεί
σε
ηλεκτρονική
(pdf)
µορφή
στην
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την 98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ, Στρατόπεδο
«ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», Παγανή Μυτιλήνης, ΤΚ: 81100, τηλέφωνο: 22510 33610,
email: str-98-adte-gepd1@army.gr, καθηµερινά 09:00 – 14:00 πλην Σαββάτου Κυριακής.

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

./.

