ΠΡΟΣ:

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«ΛΗΜΝΟΣ»
4Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3
Τηλ. (Εσωτ.): 5243
Φ. 600.163/7/11052
Σ. 256
Μύρινα, 25 Ιαν 17

Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί –Συμβάσεις (Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού
Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών)
ΣΧΕΤ : α. ΚΥΑ 2/8/2008 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) «Καθορισμός Τιμής
Δημοσιευμάτων στον Τύπο»
β. Φ.830/67/858522/Σ.6092/20 Ιουλ 12/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α
γ. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»
Σας γνωρίζουμε ότι η Στρατιωτική Διοίκηση, σύμφωνα µε τα
καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου
μειοδοτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια:
«Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξ.
Υπομονάδων-Υπηρεσιών της ΠΕ/88 ΣΔΙ»
Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την υπ’ αριθ.
03/2017 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο
προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και
παρακαλούμε:
1. Το Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευση των κειμένων της
διακήρυξης, που αφορά στη διενέργεια του υπόψη διαγωνισμού στο ΦΕΚ (Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) σύμφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 6 του
2741/28-9-1999 (ΦΕΚ 199/99), συνδυαστικά µε τις προβλέψεις του άρθρου 376
παρ. 4 του (γ) σχετικού.
2. Τα Επιμελητήρια–Σωματεία–Σύνδεσμοι να μεριμνήσουν ώστε να
λάβουν έγκαιρα γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη
συμμετοχή σ’ αυτόν και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης ανακοίνωσης στον
Πίνακα Ανακοινώσεων τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών
στη διεύθυνσή µας (88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ,
Στρατόπεδο «Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ», Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400).
3. Τις εφημερίδες:
α. Να δημοσιεύσουν το συνημμένο κείμενο προς δημοσίευση, την 30
Ιαν 2017 και σε περίπτωση που αυτές δεν κυκλοφορούν αυτή την ημέρα, η
δημοσίευση να πραγματοποιηθεί την επόμενη. Κατά τη δημοσίευση:
(1) Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και µόνο σε περίπτωση
έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιμοποιηθούν Νο 8.
(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.
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β. Να εκδώσουν τιμολόγιο µε τις τιμές που καθορίζονται στο (α)
σχετικό, συνοδευόμενο από τρία (3) φύλλα του τεύχους της εφημερίδας όπου έγινε
η δημοσίευση, αναλυτικό λογαριασμό τραπέζης και βεβαίωση αρμόδιου
πρακτορείου για το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας, µε τα παρακάτω
στοιχεία τιμολόγησης:
Λόχος Στρατηγείου 88 ΣΔΙ
Στρατόπεδο «Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ»
Μύρινα Λήμνου
ΑΦΜ: 090153025
ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Ο ΛΣ/88 ΣΔΙ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαιρα στη
σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης στις
εφημερίδες, αιτούμενος το αναγκαίο ποσό, από τη 88 ΣΔΙ/ΔΟΙ.
Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.), παρακαλείται
για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr.
Τέλος, ο Δήμος Λήμνου παρακαλείται όπως αναρτήσει τη συνημμένη
διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών του, για την ευρύτερη ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.
Χειριστής θέματος, Ταγματάρχης (ΕΜ) Ιωάννης Γ. Μαρουγιάννης,
Τμηματάρχης 88 ΣΔΙ/ 4Ο ΕΓ/ 3 Τμήμα, τηλέφωνο: 22540-85243, Fax: 2254024520, e-mail: i.g.marougiannis@army.gr.

Ταξίαρχος Γεώργιος Μπουζάκης
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΕΜ) Ιωάννης Γ. Μαρουγιάννης
Τμηματάρχης 4ου ΕΓ/3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Εθνικό Τυπογραφείο, (Γραφείο Πρωτοκόλλου - Τμήμα Α1 Παραλαβής Δηµ. Ύλης),
Καποδιστρίου 34, ΤΚ 10432, Αθήνα, τηλ. 2105279139-196, φαξ 2105234312,
email: dds@et.gr
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Ακαδημίας 7 ΤΚ 10671, e-mail:
keeuhcci@uhc.gr
Επιμελητήριο Λέσβου, Π. Κουντουριώτου 71, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100, e-mail:
info@lesvos-chamber.com
Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Λ.Δημοκρατίας, Μύρινα, Λήμνος, ΤΚ 81400, e-mail:
lemnos@lemnos.gr
Δήμος Λήμνου, Πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Λιμάνι Μύρινας, Λήμνος, ΤΚ 81400, e-mail:
www.limnos.gov.gr
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Εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», Τζωρτζ 6, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα,
ΤΚ 10677, τηλ.210-3817700 & 210-3817716, φαξ: 210 3817331, e-mail:
iho@otenet.gr
Εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», Λένορμαν 205, Αθήνα ΤΚ 10442, τηλ. 210
5198000, φαξ 210 5198295, e-mail: tgili@naftemporiki.gr
Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ», Πλατεία ΚΤΕΛ, Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400, τηλ.
2254022227, φαξ 2254022105, e-mail: ra22227@otenet.gr
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
ΑΣΔΕΝ/ΔΕΜ-ΔΟΙ
88 ΣΔΙ/4Ο ΕΓ-ΔΟΙ
ΛΣ/88 ΣΔΙ
ΣΠ ΛΗΜΝΟΥ
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ/88 ΣΔΙ
Προκήρυξη υπ’ αριθ. 03/2017
1. Αναθέτουσα Αρχή: 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
(88 ΣΔΙ/4Ο ΕΓ).
2. Είδος Διαγωνισμού: Ανοιχτός Διαγωνισμός σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
3. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών, για
τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων - Υπηρεσιών της ΠΕ/88 ΣΔΙ.
4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν
δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη
δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση –
ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε
εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ (130.000,00 €) περίπου.
5. Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00
έως 15:00), από την 88 ΣΔΙ/4Ο ΕΓ, Στρατόπεδο «Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη»,
Λ. Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400, τηλέφωνο: 22540-85243, email:
i.g.marougiannis@army.gr.
6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού:
α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
β. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ.
γ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 1 Μαρτίου 2017, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος
υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα µε υπηρεσίες
χρονοσήμανσης. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισμού,
θα γνωστοποιούνται αυτόματα, µέσω του συστήματος του ΕΣΗ∆ΗΣ.
δ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του
διαγωνισμού (Δικαιολογητικά Συμμετεχόντων-Τεχνική Προσφορά) ορίζεται η
Τετάρτη 8 Μαρ 2017 και ώρα 09:00.
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ε. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλου
ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα µη δυνάμενα να
προβλεφθούν, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Στρατιωτική Διοίκηση θα προχωρήσει σε μετάθεση
κάθε δημοσιευμένης πράξης της, καταρχάς για διάστημα επτά (7) ημερολογιακών
ημερών και σε υπέρβαση του υπόψη κωλύματος, µε νεότερη απόφαση,
ανηρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ.
7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή, σε Ευρώ ανά κιλό), για κάθε είδος ξεχωριστά.
8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, με
δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον τρίμηνα.
9. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία.
10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν
με την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
ύψους δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00 €). Ενώ ο μειοδότης για
υπογραφή της σχετικής σύμβασης οφείλει να προσκομίσει στην 88 ΣΔΙ/4Ο ΕΓ
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού έ ξ ι χ ι λ ι ά δ ω ν
π ε ν τ α κ ο σ ί ω ν ευρώ (6.500,00 €).
11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: την 26 Ιαν 2017.

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υπ’ αριθ. 03/2017
Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός
Διαγωνισμός, για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για τις ανάγκες
των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων - Υπηρεσιών της ΠΕ/88 ΣΔΙ.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή, σε Ευρώ ανά κιλό), για κάθε είδος ξεχωριστά και η συνολική
εκτιμώμενη αξία υπολογίζεται σε εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ (130.000,00 €)
περίπου, χωρίς ΦΠΑ.
Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με
δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον τρίμηνα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως
υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η
Τετάρτη και ώρα 15:00.

πλατφόρμας του Εθνικού
(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
καταληκτική ημερομηνία
1 Μαρτίου 2017, ημέρα

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ.
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4o
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ», Μύρινα Λήμνου, ΤΚ
81400), τηλέφωνο: 2254085243, email: i.g.marougiannis@army.gr, καθημερινά 07:00
– 15:00 πλην Σαββάτου - Κυριακής.

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία
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