
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 09/2018/ΕΛΔΥΚ για την 

Προμήθεια  με ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια ασπόνδυλα 

στη Λέσχη Αξιωματικών της ΕΛΔΥΚ CPV: 03310000-5, 

03311000-2, 03312300-2 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΑΝΤΓΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ» 

Πόλη ΜΑΛΟΥΝΤΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 902ΚΒΣΤ 

Χώρα ΚΥΠΡΟΣ 

Κωδικός ΝUTS CY00 

Τηλέφωνο 00357 22412781 

Φαξ 00357 22412792 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  eldyk-prom@army.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Υπλγός (ΠΖ) Ευάγγελος Ζάρκος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) www.army.gr  

 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Στρατιωτικός Σχηματισμός, ο οποίος αποτελεί μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άμυνα.  
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια 
ασπόνδυλα. 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 03310000-5, 03311000-2, 03312300-2.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.926 € χωρίς ΦΠΑ. Η 
εν λόγω εκτίμηση δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή καθώς η ζήτηση 
των προς προμήθεια ειδών δε δύναται να προσδιοριστεί με ακρίβεια. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης έξι 
μηνών. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. 
 
Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται δεκτές. 
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Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: 17/10/2018 και ώρα 13:30. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 23η Οκτωβρίου 2018, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00.  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. Με ΑΑ : __________ 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Φορέα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.army.gr  στην διαδρομή : 
Δημοσιεύσεις ► Προμήθειες ► Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα μήνες με δυνατότητα παράτασης για 
επιπλέον έξι μήνες. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 
άποψης προσφορά. 
 
Ο αριθμός των προμηθευτών θα είναι ένας. 
 
Τόποι παράδοσης των προϊόντων θα είναι οι κάτωθι: 
 
1. ΕΛΔΥΚ/ΛΑ, περιοχή Λευκωσίας οδός Λεωνίδου 18Α.  
 
2. ΚΘΕ Αγ. Θεοδώρου, περιοχή Ζυγίου Λάρνακας. 
 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δύο (02) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Λοιπά, όπως καθορίζονται στην υπ’ αριθμό 11/2018/ΕΛΔΥΚ Διακήρυξη. 

  

 

 Σχης (ΠΖ)  Εμμανουήλ Χατζής 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  
Υπλγός (ΠΖ) Ευάγγελος Ζάρκος 
          Βοηθός 4ου ΕΓ/ΕΛΔΥΚ  
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