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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΤ ΝΕΡΟΤ 
 

Πποκήπςξη  
(πεπίληψη τηρ ςπ΄ απιθμ. 05/2022 Διακήπςξηρ) 

 
1. Αλαζέηνπζα αξρή/Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό: 
 
 95 ΑΓΣΔ  
 
2. Δίδνο Γηαγσληζκνύ : Αλνηρηόο Ηιεθηξνληθόο Γηαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
 

3. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ: Η πξνκήζεηα εκθηαισκέλνπ θπζηθνύ 
κεηαιιηθνύ λεξνύ, γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ζηξαηησηηθώλ Μνλάδσλ θαη 
Τπεξεζηώλ ηεο ΠΔ 95 ΑΓΣΔ [Δμαηξνπκέλσλ, ησλ ηξαηησηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ 
(Λέζρεο Αμησκαηηθώλ θαη ΚΑΑΤ) θαη λήζσλ Καξπάζνπ θαη Κάζνπ].  

4. πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Η πνζόηεηα ησλ πξνο πξνκήζεηα εθνδίσλ δε 
δύλαηαη λα ππνινγηζζεί κε αθξίβεηα, θαζόζνλ εμαξηάηαη από ιόγνπο κε 
δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνύλ κειινληηθά, όπσο ε δύλακε πξνζσπηθνύ, νη 
αλάγθεο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, θιπ. Η εθηηκώκελε δαπάλε ρσξίο ηνλ 
αλαινγνύλ Φ.Π.Α αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε εθαηόλ ηξηάληα νθηώ ρηιηάδεο επξώ 
(138.000,00€) ρσξίο ΦΠΑ (13%) θαη ζηηο εθαηόλ πελήληα πέληε ρηιηάδεο 
ελληαθόζηα ζαξάληα επξώ (155.940 €) κε ΦΠΑ 13%. Σν πνζό έρεη ππνινγηζζεί γηα 
1 έηνο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο 1 εμάκελν επηπιένλ. 
 
5. Γεκνζηόηεηα: Παξέρεηαη πιήξεο ειεύζεξε πξόζβαζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ, κε επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 28/2015 θαη Ν.2690/1999 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
 
6. Γηεύζπλζε: Παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, από ηελ 
95 ΑΓΣΔ/4Ο ΔΓ, ηξαηόπεδν «ΚΑΣΔΥΑΚΗ», Κνζθηλνύ ξόδνο, ΒΣ 921, ΣΚ 
85100, ηει.: 22410-55420, e-mail: str-95-adte-4oeg@army.gr . 
 
7. Γηαδηθαζία  
 
 α. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ 
Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ.    

  
 β. Σν πιήξεο ζώκα ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ αλαξηήζεθε ζε 
ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηε δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ζην 
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ΚΗΜΓΗ ηελ 22 Ννεκβξίνπ 2022 θη έιαβε αξηζκό ΑΓΑΜ: 22PROC011650211. 
ην Δζληθό ύζηεκα Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Η.ΓΗ) έιαβε ζπζηεκηθό αξηζκό: 
17746 
 
8. Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ :    
 
 α. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε 
δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, νξίδεηαη ε 08 Δεκεμβπίος 
2022, εκέξα Πέμπτη θαη ώξα 14:00 μμ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ππόςε 
εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην 
ΔΗΓΗ. Ο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ, βεβαηώλεηαη απηόκαηα από ην ΔΗΓΗ κε 
ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
δηαγσληζκνύ, ζα γλσζηνπνηνύληαη απηόκαηα κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ.       
 
 β. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Δεςτέπα, 12 
Νοεμβπίος 2022 θαη ώξα 11:00πμ.   
 
 γ. ε πεξηπηώζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΗΓΗ, ε 
νπνία νθείιεηαη ζε γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο, ή άλλος ανςπέπβλητος 
κωλύματορ,  αδπλακία ε νπνία πηζηνπνηείηαη από ηε Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο θαη 
Τπνζηήξημεο ηνπ Δ..Η.Γ.Η.. ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο 
Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, ε ΑΓΣΔ 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 ΔΗΓΗ. 
 

9. Σα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζα 
ππνβιεζνύλ ζε έληππε κνξθή ζηα γξαθεία ηεο 95 ΑΓΣΔ/4Ο ΔΓ (ηξαηόπεδν 
«ΚΑΣΔΥΑΚΗ», ΣΚ.85100, Κνζθηλνύ, Ρόδνο).  
 
10. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο, ζα απνηειέζεη ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά 
βάζεη ηεο ηηκήο.    
     
11. Η ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο.    
 
12. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία.  
 
13. 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 κε ζπλππνινγηδνκέλνπ ηπρόλ παξάηαζε 
απηνύ. 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 4% επί ηεο εθηηκώκελεο δαπάλεο, ρσξίο 
ΦΠΑ. Λεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαζνξίδνληαη ζην 
πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο.  
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14. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεύηεί ζηνλ Διιεληθό Σύπν (ηνπηθήο 
θπθινθνξίαο) ηελ 25 (ή εναλλακτικά την 28) Νοεμβπίος 2022. 

 
  

     Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο   
 
 
 
 


