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             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0:  26/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - στον Κορυδαλλό -

(Κ.Α.Υ.Φ) διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα    

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την προμήθεια        

αλεύρων αρτοποιίας , α./ κατηγορίας τύπου Τ70% κοινό αλεύρι  &  β./  κατηγορίας Π55% 

ζαχαροπλαστικής  για την κάλυψη των  αναγκών σε άλευρα του κρατικού αρτοποιείου της 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ. 

 Η ημερομηνία  ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  24-10-2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 

Ανάλυση ομάδων αλεύρων: 

 Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Τ 70%  284.247,80  €  (  χωρίς τον Φ.Π.Α.13%) 

 Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π 55%     52.035,40  €  (  χωρίς τον Φ.Π.Α.13%) 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr     του συστήματος. 

Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. 

Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής προσφορών  

 6-11-2017,  ημέρα  Δευτέρα    και ώρα   12:00.  
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία από 

οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, 

στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-

20132 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 

 29-11-2017, ημέρα   Τετάρτη   και ώρα  23:00.    
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 

και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 

 5-12-2017ημέρα   Τρίτη  και ώρα  09:00π.μ. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την 

εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της 

νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 

του Ν.4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου. 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

   ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ    

                ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ  

               [ Κ.Α.Υ.Φ. ]                                                                                                                                                                                                                                         



 

 

 

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 

κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός 

που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας 

εταιρείας.  

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας η 

οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με 

οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 

Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. 

Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον έξη (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί            

του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε ομάδα του διαγωνισμού 

για την οποία δίνεται η προσφορά. 

Γίνονται δεκτές προσφορές κατά ομάδα του διαγωνισμού και μόνο για το σύνολο των κατά 

ομάδα ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των κατά ομάδα ζητούμενων ποσοτήτων 

έκαστου είδους. 

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές. Υπάρχουν τεχνικές 

προδιαγραφές και επισυνάπτονται στη Νο 26/2017   διακήρυξη 

 Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά  μέσα στο Ανοικτό Κατάστημα  Κεντρικής Αποθήκης 

Υλικού Φυλακών  - (Κ.Α.Υ.Φ) ,οδός :Νικηφορίδη  2 στον Κορυδαλλό Αττικής.   

 Η Κ.Α.Υ.Φ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους  , 

οι οποίες αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του 

συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην 

απαίτηση του Κ.Α.Υ.Φ και με αύξηση των ποσοτήτων κατά 30% μετά από έγγραφη δήλωση της 

υπηρεσίας, αλλά όχι πέραν του αναφερόμενου προϋπολογισμού γεωργικής χρήσης 2017-2018. 

                   Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το       

γραφείο προμηθειών του Ανοικτού Καταστήματος της Κεντρικής  Αποθήκης Υλικού Φυλακών - 

(Κ.Α.Υ.Φ)  επί  της  οδού Νικηφορίδη  2  στο  Κορυδαλλό   Ταχ.  Κωδ:  181 10   , αρμόδιος 

υπάλληλος κ. Δανιήλ Γεώργιος   

τηλέφωνο : 210 4964068   

fax: ({})   : 210 4972917  ,   

e-mail : promκayf@otenet.gr 

 
             Αριθμός Ανακοίνωσης στην ΕΕ  

                 2017/S  219 -398794                                 

 
 
                                                                                                           

                                                                       O  Προϊστάμενος  της Δ/νσης   
 
                                                           
                              Ιωάννης  Καζλάρης 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:promκayf@otenet.gr

