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ΘΕΜΑ:

Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Γεκνζίεπζε Πξνθήξπμεο)

ΥΕΣ:

α. Ν.3548/2007 «Καηαρώξεζε Γεκνζηεύζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθό θαη Σνπηθό Σύπν θαη άιιεο Γηαηάμεηο»
β. Ν.4412/2016
γ. ΤΑ 196/03-08-2017 (ΦΔΚ 2824/11-08-2017) «Καζνξηζκόο
Ζκεξήζησλ θαη Δβδνκαδηαίσλ Δθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα Καηαρώξεζεο Γεκνζηεύζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ»

1
αο γλσξίδνπκε όηη, ε Σαμηαξρία ζύκθσλα µε ηα θαζνξηδόκελα ζην (β)
ζρεηηθό, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα αλνηρηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ,
πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα :
«Σποθίμυν ηυν κλιμάκυν ηος ΓΚΣΕΔ και λοιπών ειδών ζςζζιηίος για
κάλςτη αναγκών ηυν Μονάδυν ηηρ»
2.
Μεηά από ηα παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ’ αξηζ.
5/2018 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο) θαη ην ζρεηηθό θείκελν
πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ Σύπν, πνπ αθνξά ζηνλ ππόςε δηαγσληζκό θαη
παξαθαινύµε :
α. Σα Δπηµειεηήξηα όπσο µεξηµλήζνπλ ώζηε λα ιάβνπλ έγθαηξα
γλώζε ηα µέιε ηνπο, µε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηό επξύηεξε ζπµµεηνρή ζην
δηαγσληζµό θαη γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεµµέλεο δηαθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο
αλαθνηλώζεσλ ησλ θαη ηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηε
δηεύζπλζή
µαο
(ΥΥΗV
ΣΘΣ/4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ
ΓΡΑΦΔΗΟ, ηξαηόπεδν
«ΜΠΑΛΑΝΗΚΑ», Ληηόρσξν, ΣΚ 60100, email : gtxxivtut@army.gr ).
β.

Σα έληππα κέζα (εθεµεξίδεο) :

(1) Να δεµνζηεύζνπλ ην ζπλεµµέλν θείµελν πξνο δεµνζίεπζε,
ηελ 25 επ 18 θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηέο δελ θπθινθνξνύλ απηή ηελ εµέξα, ε
δεµνζίεπζε λα γίλεη ηελ επόµελε. Καηά ηε δεµνζίεπζε:
(α) Να ρξεζηµνπνηεζνύλ ζηνηρεία Νν 6 θαη µόλν ζε
πεξίπησζε έιιεηςεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ Νν 8.
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(β) Οη ηίηινη ηεο δεµνζίεπζεο λα θαηαιαµβάλνπλ ρώξν όρη
αλώηεξν ησλ 10 ρηι, νη δε ππόηηηινη όρη αλώηεξν ησλ 7 ρηι.
(γ) Ο ηίηινο ηεο Μνλάδαο ζην ηέινο ηεο δηαθήξπμεο λα κελ
ππεξβαίλεη ηνλ 1 ζηίρν θαη 3 ρηιηνζηά.
(2) Να εθδώζνπλ ηηκνιόγην κε ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην (α)
όκνην, ζπλνδεπόκελν από 3 θύιια ηνπ ηεύρνπο ηεο εθεκεξίδαο όπνπ έγηλε ε
δεκνζίεπζε, αλαιπηηθό ινγαξηαζκό ηξαπέδεο θαη βεβαίσζε αξκνδίνπ πξαθηνξείνπ
γηα ην ύςνο ηεο θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία
ηηκνιόγεζεο :
ΙΛΗ ΣΡΑΣΗΓΕΙΟΤ ΥΥΙV ΣΘΣ
τρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ»
ΣΚ : 60200
ΑΦΜ : 090153025
ΔΟΤ ΦΤΥΙΚΟΤ
3.
Ζ Η/ΥΥΗV ΣΘΣ αθνύ παξαιάβεη ηα δηθαηνινγεηηθά, λα πξνβεί έγθαηξα
ζηε ζύληαμε θαη εμαγνξά ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο δεκνζίεπζεο, αηηνύκελε ην
αλαγθαίν πνζό από ηε ΓΟΗ/XXIV ΣΘΣ.
4.
Σν ΓΔ/ΓΔΝ∆Ζ ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε δηαθήξπμε (π.η.α.),
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr.
5.

Σν παξόλ πξνζππνγξάθεηαη από ηελ XXIV ΣΘΣ/ΓΟΗ.

6.
Υεηξηζηήο ζέµαηνο: Σρεο (ΔΜ) Γεώξγηνο Σαξακίγθνο, Δπηηειήο XXIV
ΣΘΣ/4ν ΔΓ, ηει.: 2352094047, email : gtxxivtut@army.gr.
Σαμίαξρνο Εαραξίαο Εαραξόπνπινο
Γηνηθεηήο

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σρεο (ΔΜ) Γεώξγηνο Σαξακίγθνο
Σκρήο 4νπ ΔΓ/2
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα
Η/XXIV ΣΘΣ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ, Αθαδεκίαο 6 ΣΚ 10671
Αζήλα, Σει: 210 3387104, email: keeuhcci@uhc.gr
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ, Σζηκηζθή 29 – ΣΚ 54624 Θεζζαινλίθε,
Σει: 2310 370 100, E-mail: root@ebeth.gr
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΗΔΡΗΑ, 28εο Οθησβξίνπ 9, Σ. Κ. 60100 ΚΑΣΔΡΗΝΖ,
Σει: 23510 23211, Email: champier@otenet.gr
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ, Παπαθπξηαδή 44, ΣΚ 41222, Λάξηζα, Σει: 2410 255388,
Email: info@larissa-chamber.gr
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ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΒΔΡΟΗΑ, ΚΔΝΣΡΗΚΖ 3, 59132 ΒΔΡΟΗΑ, Σει: 23310 – 29774
(Σκήκα Μεηξώνπ), Email: chamimat@otenet.gr
Δθεκεξίδα «OΛΤΜΠIO ΒΖΜΑ», Πάξνδνο Βόηζε 18, Καηεξίλε 60100,
Σει: 23510 33633, Δ-mail : ol-bhma@otenet.gr
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία
ΓΔ/ ΓΔΝΓΖ
Γ’/ΓΤΓΜ
ΥΥ ΣΘΜ/4ν ΔΓ-ΓΟΗ
ΥΥΗV ΣΘΣ/2ν-4ν ΔΓ-ΓΟΗ
647 Μ/Κ ΣΠ
23 ΔΜΑ
Π ΛΗΣΟΥΩΡΟΤ
ΛΑΦ ΛΗΣΟΥΩΡΟΤ
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ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΣΧΝ ΚΛΙΜΑΚΧΝ ΣΟΤ ΓΚΣΕΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΕΙΔΧΝ ΤΙΣΙΟΤ ΓΙΑ
ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΜΟΝΑΔΧΝ ΣΗ ΥΥΙV ΣΘΣ
Πποκήπςξη ςπ’ απιθ. 5/2018
1.

Αλαζέηνπζα αξρή:
ΥΥΗV ΣΔΘΩΡΑΚΗΜΔΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

2. Δίδνο ∆ηαγσληζµνύ : Αλνηρηόο ∆ηαγσληζµόο ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4412/16.
3. Αληηθείµελν ηνπ ∆ηαγσληζµνύ: Πξνκήζεηα «Σποθίμυν (CPV 15000000-8)
ηυν κλιμάκυν ηος ΓΚΣΕΔ και λοιπών ειδών ζςζζιηίος για κάλςτη αναγκών
ηυν Μονάδυν ηηρ».
4. πλνιηθή εθηηµώµελε αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ δελ
δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ κε αθξίβεηα θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο κε
δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνύλ κειινληηθά όπσο δήηεζε πξντόλησλ, δύλακε
πξνζσπηθνύ – αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηκώκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα
αλέξρεηαη ζε δηαθόζηεο δώδεθα ρηιηάδεο θαη δηαθόζηα νγδόληα επξώ (212.280 €)
πεξίπνπ.
5. ∆ηεύζπλζε γηα ηε ιήςε εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζµνύ θαη παξνρή
πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ώξεο από ηελ XXIV ΣΘΣ/4ν ΔΓ,
ηξαηόπεδν «ΜΠΑΛΑΝΗΚΑ», Ληηόρσξν, ΣΚ 60200, ηειέθσλν: 2352094047,
email: gtxxivtut@army.gr.
6.

Υξνληθέο πξνζεζµίεο ηνπ δηαγσληζµνύ :

α. Ο διαγυνιζµόρ θα ππαγµαηοποιηθεί µε σπήζη ηηρ πλαηθόπµαρ
ηος Εθνικού ςζηήµαηορ Ηλεκηπονικών Δηµοζίυν ςµβάζευν (ΕΗΔΗ),
µέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr.
β. Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαξηεζεί ζε
ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ
ΔΖΓΖ.
γ. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε
Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖ∆Ζ, νξίδεηαη ε 18 Οκη 18,
εµέξα Πέκπηε. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο θαη ώξαο, δελ
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεµα. Ο ρξόλνο ππνβνιήο
ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο,
βεβαηώλεηαη απηόµαηα από ην ζύζηεµα µε ππεξεζίεο ρξνλνζήµαλζεο. Λνηπέο
εµεξνµελίεο ζρεηηθέο µε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνύ, ζα γλσζηνπνηνύληαη
απηόµαηα, µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο ηνπ ΔΖ∆Ζ.
δ.
Ωο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο 1εο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ (Έιεγρνο
∆ηθαηνινγεηηθώλ πµµεηνρήο -Σερληθήο Πξνζθνξάο), νξίδεηαη ε 25 Οκη 18 και
ώπα 10:00.
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ε πεπίπηυζη ηεσνικήρ αδςναμίαρ λειηοςπγίαρ ηος ΕΗΔΗ, ή
άλλος ανςπέπβληηος κυλύμαηορ, νθεηιόκελνπ ζε γεγνλόηα κε δπλάκελα λα
πξνβιεθζνύλ, θαηόπηλ ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, ε Σαμηαξρία ζα πξνρσξήζεη ζε κεηάζεζε θάζε
δεκνζηεπκέλεο πξάμεο ηεο, θαηαξράο γηα δηάζηεκα επηά (7) εκεξνινγηαθώλ
εκεξώλ θαη ζε ππέξβαζε ηνπ ππόςε θσιύκαηνο, κε λεόηεξε απόθαζε,
αλαξηεκέλε ζην ΔΖΓΖ.
7.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα απνηειέζεη ε πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηηκήο ζε θάζε είδνο μερσξηζηά.
8.
Ζ ζπµβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνµεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο 1 έηνπο, µε
δηθαίσµα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ηεο ζύµβαζεο γηα 2 επηπιένλ ηξίκελα.
9.

Σα έμνδα δεµνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία.

10. Αλαιπηηθά ην ύςνο ηεο εθάζηνηε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, γηα θάζε ηκήκα
θαίλεηαη ζην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο.
11.

Απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ Διιεληθό Σύπν: ηελ 25 επ 18.
Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο

./.

