ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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Πποκήπςξη ςπ’ απιθ. 1/2020
1.

Αλαζέηνπζα αξρή:
ΥΥΙV ΣΕΘΩΡΑΚΙΜΕΝΗ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ

2. Είδνο ∆ηαγσληζµνύ : Αλνηρηόο ∆ηαγσληζµόο ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4412/16.
3. Αληηθείµελν ηνπ ∆ηαγσληζµνύ: Πξνκήζεηα «Σποθίμυν 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. Η εθηηκώκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α.
ζα αλέξρεηαη ζε δηαθόζηεο ηέζζεξηο ρηιηάδεο θαη νρηαθόζηα είθνζη νρηώ επξώ
(204.828 €) πεξίπνπ.
5. ∆ηεύζπλζε γηα ηε ιήςε εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζµνύ θαη παξνρή
πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ώξεο από ηελ XXIV ΣΘΣ/4ν ΕΓ,
ηξαηόπεδν «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», Ληηόρσξν, ΣΚ 60200, ηειέθσλν: 2352094047,
email: n.s.vakalas@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
ΕΗΔΗ.
γ. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε
Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗ∆Η, νξίδεηαη ε 10 Φεβ
20, εµέξα Δεπηέξα. 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
ΕΗ∆Η.
δ.

Ωο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο 1εο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ

(Έιεγρνο ∆ηθαηνινγεηηθώλ πµµεηνρήο -Σερληθήο Πξνζθνξάο), νξίδεηαη ε 17
Φεβ 20 ημέπα Δεςηέπα και ώπα 10:00.
7.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα απνηειέζεη ε πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηηκήο ζε θάζε είδνο
μερσξηζηά (γηα ηα είδε ηεο ελόηεηαο Ι ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά ηηκήο ζπλάγεηαη από ην κεγαιύηεξν πνζνζηό εθπηώζεσο
επί ηνηο εθαηό (%) επί ηεο κέζεο απνθνξνινγεκέλεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο
ησλ εηδώλ επί ηνπ «Δειηίνπ Πηζηνπνηήζεσο Σηκώλ» ηνπ Σκήκαηνο Εκπνξίνπ
ηεο Πεξηθέξεηαο Πηεξίαο).
8.
Η 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 Δηαθήξπμεο.
11.

Απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθό Σύπν: ηελ 15 Ιαλ 20.
Εθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο

