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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ – ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΛΑΦ ΕΔΕΣΣΑΣ 
 

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 04/2018 
 
 1. Αναθέτουσα αρχή: 
 
    Ι  ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 
 2. Είδος Διαγωνισµού : Συνοπτικός (επαναληπτικός) διαγωνισμός για 
σύναψη σύμβασης κάτω των ορίων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν. 4412/2016. 
 
 3. Αντικείµενο Διαγωνισµού:  Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις 
Μονάδες των Φρουρών Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας, κωδικοί CPV: 
15811510-4 (Σάντουιτς), 15812000-3 (Είδη Ζαχαροπλαστικής), 15812200-5 
(Γλυκά). 
 
 4. Συνολική Εκτιµώµενη Αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών 
δεν δύνανται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη 
δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση 
και ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο 
ποσό των τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) περίπου ετησίως. 
 
 5. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από την Ι ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ 
ΑΜΥΝΤΑ», Βέροια, ΤΚ 59132, τηλέφωνο 23310 32402-32412, φαξ : 2331067787, 
e-mail: imp@army.gr. 
 
 6. Χρονικές Προθεσµίες του Διαγωνισµού : 
 
   α. Κατάθεση του Φακέλου Συμμετοχής στο διαγωνισμό (με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά), με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, 
στη Ι ΜΠ/4ο ΕΓ (διεύθυνση όπως παράγραφος 5), μέχρι 25 Μαϊ 18, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 08:30. 
 
   β. Αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
και «Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Βέροιας – Αλεξάνδρειας 
– Νάουσας (ΒΑΝ) στις 25 Μαϊ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. 
 
 7. Κριτήρια Aνάθεσης της Σύμβασης : Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής, για 
κάθε είδος ξεχωριστά. 
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 8. Οι συμβατικές υποχρεώσεις των προμηθευτών (ή προμηθευτή) θα 
είναι διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα παρατάσεως για χρονικό διάστημα έως και 
ένα τετράμηνο μονομερώς από την Υπηρεσία, με τις ίδιες τιμές και όρους. 
 
 9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 
72 του Ν.4412/16, να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 900 €.  
Ο προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται 
να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 2.250 €. 
Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στους όρους 
του διαγωνισμού. 
  
 10. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού με τους Γενικούς 
και Ειδικούς όρους έχει αναρτηθεί στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ : 9ΟΚΩ6-Ε3Ε και στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 18PROC003084443 στις 12 Μαϊ 18. 
 

 
Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία 

 
 
 


