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ΑΝΟΙΥΣΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ - ΧΝ ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΕΙΔΧΝ 

ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΧΝ ΥΗΜΑΣΙΜΧΝ- ΜΟΝΑΔΧΝ 
 ΣΗ ΠΕ XVI M/KΜΠ ΚΑΙ ΣΧΝ ΜΟΝΑΔΧΝ ΣΗ 50 Μ/Κ ΣΑΞ  

 
Πποκήπςξη ςπ’ απιθ. 01/2019 

 

 1. Αλαζέηνπζα αξρή: XVI M/K MΠ «ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΥΟΤ» 
 

2. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Αλνηρηφο Γηαγσληζκφο ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο  
ηνπ Ν 4412/2016. 
 

3. Αλάδεημε πξνκεζεπηή – σλ εηδψλ θπιηθείνπ: Κάιπςε αλαγθψλ ησλ 
Σρεκαηηζκψλ θαη Μνλάδσλ ηεο ΠΔ ηεο XVI Μ/Κ ΜΠ θαη ησλ Μνλάδσλ ηεο 50 Μ/Κ 
ΣΑΞ, ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο:  

 
 α. Κσδηθφο CPV:15810000-9. 
 
 β. Κσδηθφο CPV:15811200-8. 
 
 γ. Κσδηθφο CPV: 15811300-9. 
  
 δ. Κσδηθφο CPV:15811510-4.  
 
 ε. Κσδηθφο CPV:15812121-7.  
 
 ζη. Κσδηθφο CPV:15812200-5.  
 
 δ. Κσδηθφο CPV:15813000-0. 
 
4. Σπλνιηθή εθηηκψκελε αμία: Οη πνζφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ δε 

δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα θαζφζνλ εμαξηψληαη απφ ιφγνπο κε δπλά-
κελνπο λα πξνβιεθζνχλ κειινληηθά φπσο δήηεζε πξντφλησλ, επάλδξσζε θαη α-
λάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Η εθηηκψκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ διακόζιερ σιλιάδερ  εςπώ (200.000,00 €)  πεξίπνπ εηεζίσο. 

 
5. Γηεχζπλζε γηα ηε ιήςε εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παξνρή πιεξν-

θνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε XVI M/K MΠ/4ν ΔΓ, Σηξαηφπεδν 
«ΠΔΤΑΛΩΤΗ», Γηδπκφηεηρν, ΤΚ 68300, ηειέθσλν: 25530 46420, email: 
16mkmp@army.gr. 
 

6. Φξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνχ : 
 
 α. Ο διαγωνιζµόρ θα ππαγµαηοποιηθεί µε σπήζη ηηρ 

πλαηθόπµαρ ηος Εθνικού ςζηήµαηορ Ηλεκηπονικών Δηµοζίων ςµβάζεων 
(ΕΗΔΗ), µέζω ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr. 
 

 β. Τν πιήξεο ζψκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί 
ζε ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΕΗΔΗ. 
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 γ. Ωο θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηε δηαδη-
θηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ, νξίδεηαη ε 22 Φεβ 19 
(19:00), εµέξα Παξαζθεπή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο 
θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Σχζηεµα. Ο ρξφ-
λνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ 
ηνπ ζπζηήµαηνο, βεβαηψλεηαη απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα µε ππεξεζίεο 
ρξνλνζήµαλζεο. Λνηπέο εµεξνµελίεο ζρεηηθέο µε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ, 
ζα γλσζηνπνηνχληαη απηφµαηα, µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο ηνπ ΕΗΔΗ. 

 

 δ. ε πεπίπηωζη ηεσνικήρ αδςναµίαρ λειηοςπγίαρ ηος ΕΗΔΗ, 
ή άλλος ανςπέπβληηος κωλύµαηορ, νθεηιφµελνπ ζε γεγνλφηα µε δπλάµελα λα 
πξνβιεθζνχλ, ε Μεξαξρία ζα πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζµνχ ζε λέα 
εκεξνκελία. 
 
 ε. Τα πξνβιεπφµελα δηθαηνινγεηηθά απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπ-
μεο, πνπ απαηηνχληαη θαη ζε έληππε µνξθή ζα ππνβιεζνχλ ζηελ XVI M/K MΠ/4o 
ΔΓ :(Σηξαηφπεδν «ΠΔΤΑΛΩΤΗ», Γηδπκφηεηρν, ΤΚ 68300 ), σο εμήο: 

 
(1) Γηθαηνινγεηηθά Τερληθήο Πξνζθνξάο, έσο ηελ Πέμπηη 28 

Φεβ 19 θαη ψξα 09:00. 
 
 (2) Γηθαηνινγεηηθά Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, έσο ηελ Σπίηη 19 
Μαπ 19 θαη ψξα 09:00. 
 
 (3) Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο φπσο ζα θαζνξηζηεί ζηελ ζρε-
ηηθή δηαηαγή θαηαθχξσζεο. 
 

ζη. Η απνζθξάγηζε (ειεθηξνληθή) ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
Σπµµεηνρήο -Τερληθή Πξνζθνξά», ζα πξαγµαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηεο XVI M/K 
MΠ, Σπίηη 5 Μαπ 19 θαη ψξα 10:00. 
 

δ.  Η απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά», ζα 
πξαγµαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηεο XVI M/K MΠ/4ν ΔΓ ηελ Σπίηη 26 Μαπ 19 θαη 
ψξα 10:00. 
 
 

7. Κπιηήπιο καηακύπωζηρ θα είναι η σαµηλόηεπη ηιµή γηα ην ζχλνιν ησλ 
πξντφλησλ ή κέξνπο απηψλ ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» (Δηδηθνί φ-
ξνη ηνπ δηαγσληζκνχ). 

 
8. Η ζπµβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνµεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο 1 έηνπο, µε 

δηθαίσµα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο έσο θαη 2 εμάµελα αθφµε, ππφ 
πξνυπνζέζεηο. 
 

9. Τα έμνδα δεµνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηελ ππεξεζία καο. 
 

10. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκί-
ζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 
χςνπο 2 % επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη πνζνχ 
ηέζζεπιρ σιλιάδερ εςπώ (4.000,00 €). Ο κεηνδφηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηη-
θήο ζχκβαζεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηε XVI M/K MΠ/4ν ΔΓ εγγπεηηθή επηζηνιή 
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θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνζνχ δέκα σιλιάδων εςπώ (10.000,00 €). Σε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε πέξαλ ηνπ ελφο κεηνδφηεο ην χςνο 
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα επηκεξηζηεί αλαινγηθά γηα θάζε κεηνδφηε ζηελ θαηα-
θπξσηηθή δηαηαγή ηεο XVI M/K MΠ, ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά επί ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο 
 

11. Απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ Τχπν, ηελ 21 Ιαν 2019. 
 

Απφ ηε Σηξαηησηηθή Υπεξεζία 
 
 

 Υπηγνο Βαζίιεηνο Παπαδφπνπινο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Γηνηθεηήο 
 

Υπιγφο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβφο  
Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/2  

 


