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 1. Αναθέτουσα αρχή: 80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ                
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ / 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. 
 
 2. Είδος Διαγωνισμού: Ανοιχτός Δημόσιος διαγωνισμός. 
 

 3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια προμήθεια ειδών κυλικείου 

για την κάλυψη αναγκών των ΚΨΜ και βελτίωσης συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξ. 
Υπομονάδων της 80 ΑΔΤΕ. 
 
 4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν 
δύνανται να υπολογισθούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη     
δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων, δύναμη    
προσωπικού, ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.         
ανέρχεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00 €) περίπου. Το υπόψη 
ποσό έχει υπολογισθεί για προμήθεια όλων των ειδών του διαγωνισμού για 1 έτος. 
 
 5. Διεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή      
πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την 80 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ:           
Στρατόπεδο «ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ», Αμπάβρη Κως, ΤΚ 85300, τηλέφωνο, 
22420-56443-52. 
 
 6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού: 
 
  α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 
  β. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί 
σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ. 
 
  γ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη      
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 09 Αυγ 22,   
ημέρα Τρίτη, 14:00ω. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Ο χρόνος        
υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ, βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 
Λοιπές ημερομηνίες σχετικές με τη διαδικασία του διαγωνισμού, θα                 
γνωστοποιούνται αυτόματα, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
  δ. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή   
άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα μη δυνάμενα να  
προβλεφθούν, η ΑΔΤΕ θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του διαγωνισμού χωρίς τη 
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χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4 του Ν.4155/2013. 
Οι χρονικές λεπτομέρειες που αφορούν στη συγκεκριμένη περίπτωση,               
καθορίζονται στο Άρθρο 2 των Ειδικών Όρων του διαγωνισμού. 
 
 7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 1τιμής (η φθηνότερη τιμή 
επί του συνόλου των προσφερόμενων προϊόντων). 
 
 8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή (ή των προμηθευτών) θα  
είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα έξι 
μηνών, με τις ίδιες τιμές και όρους. 
 
 9. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τη Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 

10. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή      
συμμετοχής, ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, των κατηγοριών 
των ειδών προς προμήθεια, για είδος ή είδη των οποίων θα υποβάλλουν        
προσφορά. Κάθε προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η         
προμήθεια ή μέρος αυτής, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 4% επί της εκτιμώμενης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, 
για το σύνολο των ειδών που θα του κατακυρωθούν. Λεπτομέρειες που αφορούν 
στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.  
 
 11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: Η 26 Ιουλ 22. 
 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 
 

 

                     
1 Άρθρο 86 ν.4412/2016  

 Σχης (ΠΒ) Χαράλαμπος Ψαρόπουλος 
Ακριβές Αντίγραφο   Υποδιοικητής 

  
  

Τχης (ΕΜ)  Παρασκευή Μουρτζίνη  
             Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ  


