
  

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ      

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
 

Προκήρυξη  
(περίληψη της υπ΄ αριθµ. 03 / 2020 ∆ιακήρυξης) 

 
1. Αναθέτουσα αρχή/Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό: 
 
 ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 
2. Είδος ∆ιαγωνισµού : Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
3. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Προµήθεια γάλακτος και γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, τα οποία διατίθενται προς πώληση στα κυλικεία – ΚΨΜ των Μονάδων 
και Υπηρεσιών του ΕΣ ή αγοράζονται µε σκοπό τη βελτίωση του συσσιτίου, για 
κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών των Φρουρών 
Θεσ/νίκης (περιλαµβάνει τις Μονάδες που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, στο 
Λαγκαδά, στην ΄Ασσηρο και τη Χαλκηδόνα), Κιλκίς και Ν. Σάντας [εξαιρουµένων, 
των Στρατιωτικών Εκµεταλλεύσεων (Λέσχες Αξιωµατικών και ΚΑΑΥ), των 1ου και 
2ου Βρεφονηπιακών Σταθµών και του κυλικείου του 424 ΓΣΝΕ].  
 
4. Συνολική εκτιµώµενη αξία: Η ποσότητα του προς προµήθεια εφοδίου δε 
δύναται να υπολογισθεί µε ακρίβεια, καθόσον εξαρτάται από λόγους µη 
δυνάµενους να προβλεφθούν µελλοντικά, όπως η δύναµη προσωπικού, οι 
ανάγκες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, κλπ. Η εκτιµώµενη δαπάνη χωρίς τον 
αναλογούν Φ.Π.Α ανέρχεται περίπου στις διακόσιες χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(220.500,00 €) και στις διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε 
ευρώ (249.165,00€) µε ΦΠΑ (13%),  Το ποσό έχει υπολογισθεί για 1 έτος και µια 
(1) εξάµηνη παράταση, εφόσον η τελευταία ενεργοποιηθεί.   
 
5. ∆ηµοσιότητα: Παρέχεται πλήρης ελεύθερη πρόσβαση των εγγράφων του 
διαγωνισµού, µε επιφύλαξη των διατάξεων του Π∆ 28/2015 και Ν.2690/1999 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
6. ∆ιεύθυνση: Παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από την 
ΜΕΡΥΠ/∆ΕΜ, Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ», Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903,  
ΤΚ 55133,  τηλ.: 2310-025278, e-mail: meryp-dem@army.gr. 
 
7. ∆ιαδικασία  
 
 α. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.    

  
 β. Το πλήρες σώµα της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού αναρτήθηκε σε 
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ηλεκτρονική (pdf) µορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr στο:  
 

(1) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) µε Αριθµό Α∆ΑΜ :20PROC006316469.   
 
  (2) Εθνικό Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.ΣΗ.∆ΗΣ) όπου 
έλαβε συστηµικό αριθµό: 89159.   
 
8. Χρονικές προθεσµίες του διαγωνισµού :    
 
 α. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 11 Μαρτίου 
2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 µµ. Μετά την παρέλευση της υπόψη 
ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, βεβαιώνεται αυτόµατα από το ΕΣΗ∆ΗΣ µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης. Λοιπές λεπτοµέρειες σχετικές µε τη διαδικασία του 
διαγωνισµού, θα γνωστοποιούνται αυτόµατα µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ       
 
 β. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη, 17 Μαρτίου 
2020 και ώρα 11:00πµ.   
 
 γ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η 
οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, ή άλλου ανυπέρβλητου 
κωλύµατος,  αδυναµία η οποία πιστοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και 
Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, η Μεραρχία 
θα αναλάβει άµεσα όλα τα απαιτούµενα µέτρα κυρίως για την τήρηση του 
ελάχιστου διαστήµατος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων 
συµµετοχής, όπως ιδίως η µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και η σχετική 
δηµοσίευσή της και θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε νεότερη 
απόφαση της που θα αναρτηθεί στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
9. Τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά από τους όρους της διακήρυξης, θα 
υποβληθούν σε έντυπη µορφή στα γραφεία της ΜΕΡΥΠ/∆ΕΜ (Στρατόπεδο 
«ΝΤΑΛΙΠΗ», ΤΚ.55133, Καλαµαριά - Θεσσαλονίκης).  
 
10. Κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας, θα αποτελέσει η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά 
βάσει της τιµής.    
     
11. Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, 
µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης κατά ένα (1) επιπλέον εξάµηνο.    
 
12. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τη Στρατιωτική Υπηρεσία.  
 
13. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν µε την 
προσφορά τους εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, ύψους 2% επί 
της εκτιµώµενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α µη συνυπολογιζοµένου τυχόν παράταση 
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αυτού. Κάθε προµηθευτής που στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η 
προµήθεια ή µέρος αυτής, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης, ύψους έως 5% επί της εκτιµώµενης δαπάνης, χωρίς 
ΦΠΑ. Λεπτοµέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στο 
πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης.  
  
14. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο (τοπικής 
κυκλοφορίας) : Την 21 Φεβρουαρίου 2020. 

 
  

     Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας   
 
 
 
 


