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ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ
ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜON 02/24 ΔΠ 2015/ EKEΜ
ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΤΡΙΟΤ ΦΔΣΑ (ΠΟΠ) ΓΙΑ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ
ΜΟΝΑΓΩΝ (ΜΔΩ ΔΚΔΜ) Ν. ΑΣΣΙΚΗ, ΒΟΙΩΣΙΑ , ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΑΡΓΟΛΙΓΑ, ΚΑΙ ΔΤΒΟΙΑ
Αλαθνηλώλεηαη όηη ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ ΔΚΔΜΣ, Σηξαηόπεδν
"ΣΑΚΔΤΤΑ Β" ζην Βύξσλα (Καξέαο), αλνηθηόο δεκόζηνο δηαγσληζκόο κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή ζε επξώ, γηα ηελ πξνκήζεηα ηπξηνύ θέηαο ΠΟΠ,
γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ησλ Μνλάδσλ (κέζσ ΔΚΔΜΣ) ησλ λνκώλ Αηηηθήο, Βνησηίαο, Αξγνιίδαο, Κνξηλζίαο, θαη Δπβνίαο.
Ο διαγωνιζμός θα πραγμαηοποιηθεί με τρήζη ηης ηλεκηρονικής πλαηθόρμας ηοσ Δθνικού σζηήμαηος Ηλεκηρονικών Γημοζίων σμβάζεων (ΔΗΓΗ) μέζω ηης διαδικησακής πύλης www.promitheus.gov.gr ηοσ ζσζηήμαηος, ύζηερα από κανονική προθεζμία πενήνηα ηεζζάρων (54) ημερών,
από 02 Οθη 2015, εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, κε αξηζκό
εζσηεξηθήο αλαθνξάο 2015 – 127674, θαζώο θαη ζην Τεύρνο Γηαθεξύμεσλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ Διιεληθό Τύπν,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΥΑ Π1/2390/2013.
Τν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf), ζηε δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ
ΔΣΖΓΖΣ.
Ζκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ
ΔΣΖΓΖΣ, νξίδεηαη ε 0 2 Ο θ η 2 0 1 5 . Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζην ζύζηεκα, νξίδεηαη ε 24 0900 Οκη 2015. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr
ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΣΖΓΖΣ, νξίδεηαη ε
25 1500 Νοε 15, εκέξα Τεηάξηε.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη
ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Σύζηεκα. Ο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο,
βεβαηώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηεο ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ.)».
Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο.

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά, ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ,
ήηνη ηελ 02 0800 Γεκ 15 από ην αξκόδην, πηζηνπνηεκέλν ζην ζύζηεκα, ζπιινγηθό όξγαλν (επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ [εθεμήο: «επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ»]), όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 8 θ α η 9 ησλ Γεληθώλ Όξσλ, εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ
θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ.
Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλώζεσλ ζηνλ Διιεληθό Τύπν ζα βαξύλνπλ ηνλ/ηνπο αλαδεηρζέληα/εο αλαδόρνπο, ζηνλ/νπο ν π ν ί ν / ν π ο ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο θαη ζα θαηαβιεζνύλ από απηνύο πξηλ από ηελ
ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ.
Δθόζνλ δεηεζνύλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, ηζρύνπλ ηα θαζνξηδόκελα ζην άξζξν 10 ηνπ Π.Γ. 118/07
Τα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ
παξέρεηαη από ην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηε δηαδηθηπαθή πύιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηώλ, ππνβάιινληαη κόλν από εγγεγραμμένοσς ζηο ζύζηημα οικονομικούς θορείς, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ
ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο). Τα ππόςε αηηήκαηα/εξσηήκαηα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιώζζα, εληόο ησλ
πξνζεζκηώλ πνπ θαζνξίδνληαη παξαπάλσ θαη ζα απεπζύλνληαη ζηελ Υπεξεζία
πνπ δηελεξγεί ην Γηαγσληζκό ή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή
δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί κε ηξόπν άιιν από
ηνλ σο άλσ πξνδηαγεγξακκέλν. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Υπεξεζίαο,
ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.
Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα «Α»
έσο θαη «Γ» ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο.
Από ηε Γλζε ηνπ ΔΚΔΜΣ
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