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Κοµοτηνή, 26 Σεπ 19
Συνηµµένα: 1 Προκήρυξη

ΘΕΜΑ:

Συµβάσεις-∆ιαγωνισµοί

ΣΧΕΤ :

α. ΦΕΚ 2441 τ.Β/2-12-2008 µε την αριθµ. 2/82452/0020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτ. - Οικ.&Ο., που αφορά τον καθορισµό της τιµής των καταχωρηµένων στον τύπο υπηρεσιακών δηµοσιευµάτων του ∆ηµοσίου και των
Ν.Π.∆.∆. και ΟΤΑ
β. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/∆΄ ΣΣ/∆ΟΙ
γ. Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις ‘Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγ’ιες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Σας γνωρίζουµε, ότι η Ταξιαρχία, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, που αφορά στην προµήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης».
Κατόπιν του παραπάνω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα, την υπ’ αριθµ.
01/2019 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείµενο
προς δηµοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισµό και παρακαλούµε:
Τα Εµπορικά Επιµελητήρια Κοµοτηνής-Ξάνθης-Έβρου-∆ράµαςΚαβάλας και τις Ενώσεις Κρεοπωλών Κοµοτηνής-Ξάνθης-Αλεξ/πολης-∆ράµας
όπως µεριµνήσουν, ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα µέλη τους, για το διαγωνισµό, καθώς και για την τοιχοκόλληση της συνηµµένης προκήρυξης στους πίνακες
ανακοινώσεών τους.
Την τοπική εφηµερίδα:
Να φέρει το συνηµµένο κείµενο προς δηµοσίευση, το αργότερο
µέχρι 27 Σεπ 2019 και σε περίπτωση που αυτή δεν κυκλοφορεί αυτή την ηµέρα, η
δηµοσίευση να γίνει την επόµενη. Κατά τη δηµοσίευση:
Να χρησιµοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και µόνο σε περίπτωση
έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιµοποιηθούν Νο 8.
Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.
Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δε θα υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά.
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-2Να εκδώσει τιµολόγιο, µε τιµές που καθορίζονται στο (α)
σχετικό, µετά από έγκαιρη ειδοποίηση, προς το ΛΣ/29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, Στρδο
«ΠΑΡΑΣΧΟΥ», ΤΚ 69100, Κοµοτηνή, για να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή των
εξόδων δηµοσίευσης. Γι’ αυτό το λόγο, θα απαιτηθεί η αποστολή του τιµολογίου,
3 φύλλων του τεύχους της εφηµερίδας, όπου έγινε η δηµοσίευση, αναλυτικός
λογαριασµός, βεβαίωση αρµοδίου πρακτορείου για το ύψος της κυκλοφορίας της
εφηµερίδας και αριθµός λογαριασµού για την κατάθεση του οφειλόµενου ποσού.
Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ, προς το οποίο κοινοποιείται η προκήρυξη (υ.τ.α),
παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr.
Το ∆΄ ΣΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται
για την ενηµέρωσή του.
Οι ∆ήµοι Κοµοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και ∆ράµας παρακαλούνται όπως αναρτήσουν τη συνηµµένη προκήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την ενηµέρωση του κοινού.
Χειριστής θέµατος: Υπλγος (ΕΜ) Γιολάνδα Πετρίδου, Επιτελής 4ου
ΕΓ/29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, τηλ. (ΕΨΑ∆) :844-4497. (τηλ.:25310-54497).

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγος (ΕΜ) Γιολάνδα Πετρίδου
Τµχης 4ου ΕΓ/1γ

Ταξίαρχος Λεωνίδας Γιοβάνης
∆ιοικητής
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671, Αθήνα
(Keeuhcci@uhc.gr)
∆ήµος Κοµοτηνής,gdkomot@otenet.gr
∆ήµος ∆ράµας, dhmos-dramas@dra.forthnet.gr
∆ήµος Ξάνθης, relations@cityofxanthi.gr
∆ήµος Αλεξανδρούπολης, τηλ. 2551064101
Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ροδόπης, Καβείρων 12, Κοµοτηνή,
ΦΑΞ: 2531025866, info@everodopi.gr
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ροδόπης, Βας. Γεωργίου 2β,Κοµοτηνή,
ΦΑΞ:25310-26714, ccirod@otenet.gr, info@rodopicci.gr
Επιµελητήριο Ξάνθης, Βας. Κων/νου 1, Ξάνθη, ΦΑΞ: 25410-25987,
ebex@otenet.gr
Επιµελητήριο Έβρου, Εµπορίου 5α, ΦΑΞ:25510-23253, epimevro@otenet.gr
Επιµελητήριο ∆ράµας, Λ. Λαµπριανίδου 40, ∆ράµα ΤΚ 66100, ccidrama@dramanet.gr
Επιµελητήριο Καβάλας, Οµονοίας 50Α, ΤΚ 65302, Καβάλα (FAX: 2510 835946 – τηλ.
2510 223325), email: eic157@otenet.gr
Ενώση Κρεοπωλών Κοµοτηνής, ∆ηµ. Αγορά 6 ΤΚ 69100 τηλ.2531022384
bilibis@hotmail.com
Ενώση Κρεοπωλών Ξάνθης, ∆ηµ. Αγορά 23 ΤΚ 67100 τηλ.2541027303 batzakas@yahoo.gr
Ενώση Κρεοπωλών ∆ράµας, Γρανικού 3 ΤΚ 66100 ∆ράµα, stefanosdrama@gmail.com
Ενώση Κρεοπωλών Αλεξανδρούπολης, Kαβύρη 9 ΤΚ 68100 Αλεξανδρούπολη,
ef.efstathioy@gmail.com
Εφηµερίδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, Όπισθεν Οικισµού Ηφαίστου, Κοµοτηνή,
Τηλ: 2531072486 paratir@otenet.gr
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ, gesdendhs5@army.gr
∆’ΣΣ/∆Υ∆Μ – ∆ΟΙ – ∆ΕΛ
29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ
ΧΧΙ ΤΘΤ/4ο ΕΓ
IV ΤΑΞΥΠ/∆ΕΜ
ΛΣ/29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ

--4--

-3-

Α∆Α : ΒΙΨΕ6-0ΘΩ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
29ΜΠ ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/2019

1.

Αναθέτουσα αρχή:
29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ∆ΕΤΣ».

2.

Είδος ∆ιαγωνισµού: Ανοιχτός ∆ηµόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός.

3.
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού και εκτιµώµενη αξία: Προµήθεια νωπών
κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στη ΠΕ. Ροδόπης. Οι
ποσότητες των συγκεκριµένων ειδών καθώς και ο προϋπολογισµός 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. ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα
εννιά χιλιάδες ευρώ (156.427 €) περίπου, αναλυόµενη όπως παρακάτω:
CPV

ONOMAΣIA

15111000-9

Βόειο κρέας

15131620-7

Κιµάς από βοδινό κρέας

15112100-7

Πουλερικά

15113000-3

Χοιρινό κρέας

15115000-7

Αρνίσιο κρέας και κρέας
αιγοειδών

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χωρίς ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
72.712
16.531
32.788
31.680
2.716
156.427,00

29.559 κιλά

Χρονικές προθεσµίες του διαγωνισµού:

α. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , όπου και θα υπάρχει πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης.
β. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 14 Οκτωβρίου
2019, ∆ευτέρα, 09:00. 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 της ΕΣΗ∆ΗΣ. Οι ενδιαφερόµενοι
συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν φωτοαντίγραφα των απαιτούµενων από
το ΕΣΗ∆ΗΣ εγγράφων στη 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, µέχρι 17 Οκτ 2019 και ώρα 09:00.
Λοιπές ηµεροµηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισµού, θα γνωστοποιούνται αυτόµατα, µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ και στη διακήρυξη του διαγωνισµού.
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γ. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας του ΕΣΗ∆ΗΣ ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύµατος ωφελούµενου σε γεγονότα µη δυνάµενα να προβλεφθούν, η
Ταξιαρχία θα προχωρήσει στη µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού, µε νέα δγη, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 37, παράγραφος 4
του Ν.4412/2016.
7. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά ως εξής: η χαµηλότερη τιµή (έκπτωση %) επί της διαµορφωθείσας λιανικής τιµής πώλησης των νωπών κρεάτων στο πιστοποιητικό τιµών της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης/
Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού), που εκδίδεται ανά 10ήµερο.
8. Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους.
9. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά
για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τµήµατα (CPV) της προµήθειας, όπως αυτά
παρουσιάζονται παραπάνω.
10. Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν γίνεται δεκτή. ∆εν απαιτείται κατάθεση δειγµάτων. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η ελληνική.
11. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό
ύψους 2 % επί της εκτιµώµενης αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ. Ο µειοδότης
για υπογραφή της σχετικής σύµβασης οφείλει να προσκοµίσει στην 29 Μ/Π
ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης ποσού 5% επί
της εκτιµώµενης αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ. Περισσότερες λεπτοµέρειες
στη ∆ιακήρυξη.
12. ∆ιεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισµού και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες µέρες και ώρες από την 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«ΠΟΓΡΑ∆ΕΤΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ», Κοµοτηνή, ΤΚ 69100, τηλέφωνο: 2531054497, email:
str-29-mp-taxpz-gep@army.gr.
13. Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ είναι η 26
Σεπτεµβρίου 2019 και στον Ελληνικό Τύπο: έως 27 Σεπ 19.
Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας

