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Διαγωνισμού

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ : Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών)
ΣΧΕΤ :

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»

Σας γνωρίζουμε ότι η 96 ΑΔΤΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, προς κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων της.
Κατόπιν αυτού, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ’ αριθ. 06/2017
προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης), που αφορά στον υπόψη
διαγωνισµό και παρακαλούµε:
1. Το ΓΕΣ/ΔΕΝ∆ΗΣ (Δ3), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.),
παρακαλείται για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr
2. Το Εθνικό Τυπογραφείο, για τη δηµοσίευση της προκήρυξης, που
αφορά στη διενέργεια του υπόψη διαγωνισµού στο ΦΕΚ (Τεύχος Διακηρύξεων
Δηµοσίων Συµβάσεων).
3. Τα Επιµελητήρια, όπως µεριµνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα
γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή στο διαγωνισμό και για την ανάρτηση της συνηµµένης προκήρυξης στον Πίνακα Ανακοινώσεών τους.
4. Ο Δήµος Χίου και η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, παρακαλούνται
όπως αναρτήσουν τη συνηµµένη προκήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους.
5. Οι προς ενέργεια εφημερίδες:
α.
Να δηµοσιεύσουν την προκήρυξη για μία μόνο φορά, στις 01
Ιουνίου 2017 και σε περίπτωση που αυτές δεν κυκλοφορούν αυτή την ηµέρα, η
δηµοσίευση να γίνει την επόµενη. Κατά τη δηµοσίευση:
Να χρησιµοποιηθούν στοιχεία Νο6 και µόνο σε περί(1)
πτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιµοποιηθούν Νο8.
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(2) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι
ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.
(3)
Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δε θα
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά.
β.
Να εκδώσουν τιµολόγιο εξόδων δηµοσίευσης, µε τις τιµές που
καθορίζονται στην ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ
2441/2-12-2008), του οποίου η
πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί από το ΛΣ/96 Α∆ΤΕ. Γι’ αυτό το λόγο, θα απαιτηθεί η αποστολή του τιµολογίου, 3 φύλλων του τεύχους της εφηµερίδας, όπου έγινε
η δηµοσίευση, αναλυτικός λογαριασµός, βεβαίωση αρµόδιου πρακτορείου για το
ύψος της κυκλοφορίας της εφηµερίδας και αριθµός λογαριασµού για την κατάθεση
του οφειλόµενου ποσού. Ο ΛΣ/96Α∆ΤΕ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να
προβεί έγκαιρα στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης της
διακήρυξης στις εφημερίδες, αιτούμενος το αναγκαίο ποσό, από την 96 Α∆ΤΕ/∆ΟΙ.
Η ΑΣΔΕΝ/ΔΕΜ στην οποία κοινοποιείται η προκήρυξη παρακαλείται για
την ενηµέρωσή της.
Χειριστής θέματος Τχης (ΕΜ) Αθανάσιος Τσιούμας , 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ τηλ
2271084242, ΦΑΞ 22710 και e-mail:96adte@gmail.com.
Ταξχος Δημόκριτος Κωνσταντάκος
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΕΜ) Αθανάσιος Τσιούμας
Τμχης 4ου ΕΓ/ΙIδ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ,
Καποδιστρίου 34, ΤΚ: 10432, Αθήνα,
τηλ. 2105279139-196, φαξ 2105234312,
email: dds@et.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Ακαδηµίας 6, ΤΚ: 10671,
τηλ 210 3387104, φαξ 210 3622320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
Φιλίππου Αργέντη 8, ΤΚ 82100
Τηλ 22710-44330 φαξ 22710-44332
e-mail: epimelit@otenet.gr
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Περιφερειακή Ενότητα Χίου – Διεύθυνση Ανάπτυξης /Τμήμα Εμπορίου
Ναυάρχου Κουντουριώτη 16, ΤΚ 82100
τηλ 2271352310 φαξ 2271350561
e-mail: dpt.grammateias@chios.pvaigaiou.gov.gr
Δήμος Χίου
Δημοκρατίας 2. ΤΚ 82100
τηλ 2271350825 φαξ 2271350847
e-mail: protokollo@chios.gov.gr
Εφηµερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»,
Εμμ. Μπενάκη 10 & Πανεπιστημίου 57, Αθήνα ΤΚ 10564
τηλ 210 3215692, φαξ 210 3215877,
e-mail: dimonews@dimoprasion.gr
Εφηµερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»,
Σωνιέρου 20,ΤΚ10438,
Τηλ 2105247773 Φαξ 2105236927
email: geniki@otenet.gr
Εφηµερίδα «ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ »,
Λ. Αιγαίου 80, ΤΚ 82100
Τηλ 2271041224 φαξ 2271026590
e-mail: info@diafaneia.com
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ (Δ3), e-mail : gesdendhs5@army.gr
ΑΣΔΕΝ/ΔΕΜ
96 ΑΔΤΕ/4οΕΓ– ΔΟΙ
96 ΚΤΕΘ-ΛΣ/96 ΑΔΤΕ- ΛΕΘ ΧΙΟΥ -ΣΠ ΧΙΟΥ
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της 96 ΑΔΤΕ
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Προκήρυξη υπ' αριθμ. 06/2017/96 ΑΔΤΕ
Η 96 ΑΔΤΕ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια οπωροκηπευτικών (CPV 03221200-8), για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου
των Μονάδων της στη νήσο Χίο.
Η εκτιµώµενη ετήσια δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες
ευρώ (100.000,00 €) περίπου. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η συνολική αξία της προμήθειας δεν δύναται να υπολογιστούν από τώρα με ακρίβεια,
καθόσον εξαρτώνται αποκλειστικά από την τροφοδοτούμενη δύναμη των Μονάδων και το εκάστοτε πρόγραμμα συσσιτίου που εφαρμόζεται.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή,
όπως αυτή συνάγεται από το µεγαλύτερο ποσοστό εκπτώσεως επί τοις % επί της
µέσης τιµής λιανικής πώλησης των ειδών επί του «∆ελτίου Πιστοποιήσεως Τιµών»
του Τµήµατος Εµπορίου της Περιφέρειας Αττικής, που θα είναι ενιαίο επί όλων
των ειδών.
Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε
δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης μέχρι 6 μήνες μονομερώς από την
υπηρεσία και μέχρι ακόμη 6 μήνες, με σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου και θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική
μορφή (pdf) και το πλήρες σώμα της διακήρυξης.
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 22 Ιουνίου 2017.
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ», Χίος, ΤΚ 82132, τηλέφωνο
2271084242, Fax: 2271027400.
Χίος, 29 Μαι 17
Ο Διοικητής
Δημόκριτος Κωνσταντάκος
Ταξίαρχος
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