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Πίλαθαο Απνδεθηώλ

ΚΟΙΝ

:

ΘΕΜΑ :

πκβάζεηο- Γηαγσληζκνί (Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ)

ΥΕΣ

α.

:

β.
γ.

ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008) «Καζνξηζκόο Σηκήο
Γεκνζηεπκάησλ ζηνλ Σύπν»
Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ»
ΤΑ 196/03-08-2017 (ΦΔΚ 2824/11-08-2017) «Καζνξηζκόο
Ζκεξήζησλ θαη Δβδνκαδηαίσλ Δθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα Καηαρώξεζεο Γεκνζηεύζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ»»

αο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην (β) ζρεηηθό, ην
Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δθνδηαζκνύ Μεηαθνξώλ (ΚΔΔΜ), ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, πνπ ζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα:
«Νωπών κπεάηων και ποςλεπικών, για ηιρ ανάγκερ ζςζζιηίος ηος ΚΕΕΜ»
Μεηά από ηα παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ’ αξηζ.
03/2021 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο) θαη ην ζρεηηθό θείκελν
πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ Σύπν, πνπ αθνξά ζηνλ ππόςε δηαγσληζκό θαη
παξαθαινύκε:
α. Σν Δπηκειεηήξην, όπσο κεξηκλήζεη ώζηε λα ιάβνπλ έγθαηξα γλώζε
ηα µέιε ηνπ, µε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηό επξύηεξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό,
γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο πξνθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεώλ
ηνπ θαη ηελ απνζηνιή ησλ βεβαηώζεσλ θνηλνπνίεζεο ζηε δηεύζπλζή µαο
(ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ, ηξαηόπεδν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ Γαβάθε», 14ν ρικ ΔΟ πάξηεο Γπζείνπ, e-mail: keem@army.gr).
β.

Σα έληππα κέζα (εθεµεξίδα) :

(1) Να δεκνζηεύζνπλ ην ζπλεκκέλν θείκελν πξνο δεκνζίεπζε, ηελ
18 Ματ 21 θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ θπθινθνξεί απηή ηελ εκέξα, ε
δεκνζίεπζε λα γίλεη ηελ επόκελε. Καηά ηε δεκνζίεπζε:
(α) Να ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνηρεία Νν 6 θαη µόλν ζε πεξίπησζε
έιιεηςεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ Νν 8.
(β) Οη ηίηινη ηεο δεκνζίεπζεο λα θαηαιακβάλνπλ ρώξν όρη
αλώηεξν ησλ 10 ρηι, νη δε ππόηηηινη όρη αλώηεξν ησλ 7 ρηι.
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-2(γ) Ο ηίηινο ηεο Μνλάδαο ζην ηέινο ηεο δηαθήξπμεο λα κελ
ππεξβαίλεη ηνλ 1 ζηίρν θαη 3 ρηιηνζηά.
(2) Να εθδώζνπλ ηηκνιόγην κε ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην (α)
όκνην, ζπλνδεπόκελν από 3 θύιια ηνπ ηεύρνπο ηεο εθεκεξίδαο όπνπ έγηλε ε
δεκνζίεπζε, αλαιπηηθό ινγαξηαζκό ηξαπέδεο θαη βεβαίσζε αξκνδίνπ πξαθηνξείνπ
γηα ην ύςνο ηεο θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία
ηηκνιόγεζεο :
ΚΕΕΜ/ 4ο ΕΓ
Στρατόπεδο «Κων/νου Δαβάκη»
14ν ρικ ΔΟ πάξηεο - Γπζείνπ
ΑΦΜ : 090153025
ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Σν ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ αθνύ παξαιάβεη ηα δηθαηνινγεηηθά, λα πξνβεί έγθαηξα ζηε
ζύληαμε θαη εμαγνξά ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο δεκνζίεπζεο, αηηνύκελε ην αλαγθαίν
πνζό από ηε ΓΗΚΔ (IV ΜΠ).
Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε πξνθήξπμε (π.η.α.), παξαθαιείηαη
γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr.
Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Λαθσλίαο θαη ν Γήκνο πάξηεο, παξαθαινύληαη
όπσο αλαξηήζνπλ ηε ζπλεκκέλε πξνθήξπμε ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεώλ ηνπο,
γηα ηελ θαιύηεξε θαη επξύηεξε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Λγόο (ΔΜ) Ζιίαο Εαθάθεο , Βνεζόο 4νπ ΔΓ, ηει.:
2731035380, θαμ: 2731035370, e-mail: keem@army.gr .
Tαμρνο Κσλζηαληίλνο Πνιίηεο
Γηνηθεηήο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Λγνο (ΔΜ) Ζιίαο Εαθάθεο
Βνεζόο 4oπ ΔΓ
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ, Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, ηει: 210
3387104, Fax: 210 3622320, email: keeuhcci@uhc.gr
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΚΩΝΗΑ, Ξαλζάθε 3, Γύζεην, Σ.Κ. 23200, email: gytheioc@otenet.gr
ΠΔ ΛΑΚΩΝΗΑ (Γηνηθεηήξην ΠΔ Λαθσλίαο, 2ν ρικ Δ.Ο πάξηεο – Γπζείνπ ΣΚ 23100) email: p.andreakou@lakonia.gr
ΓΖΜΟ ΠΑΡΣΖ, Eπαγγειίζηξηαο 85-87, Σ.Κ. 23100, fax 2731022203,
e-mail: dimspart@otenet.gr
Δθεκεξίδα «ΛΑΚΩΝΗΚΟ ΣΤΠΟ», Σξηαθνζίσλ 48, ΣΚ 23100 πάξηε, ηει: 2731081253,
email: info@lakonikos.gr
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία
ΓΔ/ΓΔΝΓΖ
ΓΗΚΔ/4ν ΔΓ
ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ – ΓΔΦ
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ
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-4ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΧΠΧΝ ΚΡΕΑΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΤΛΕΡΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ
ΣΧΝ ΜΟΝΑΔΧΝ ΣΟΤ ΚΕΕΜ
Πποκήπςξη ςπ’ απιθ. 03/2021
1.

Αλαζέηνπζα αξρή:
ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ (ΚΔΔΜ)

2. Δίδνο Γηαγσληζκνύ : πλνπηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο θάησ
ησλ νξίσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16.
Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ: Πξνκήζεηα Νωπών κπεάηων και
ποςλεπικών, για ηιρ ανάγκερ ζςζζιηίος ηος ΚΕΕΜ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
3.

ηνπ 2νπ Σάγκαηνο κε έδξα ην Γύζεην θαη ηεο ΛΑΦ πάξηεο (εθόζνλ ε ηειεπηαία ην
επηζπκεί).
4. πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηµέλσλ εηδώλ δελ
δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ µε αθξίβεηα θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο µε
δπλάµελνπο λα πξνβιεθζνύλ µειινληηθά όπσο δήηεζε πξντόλησλ, επάλδξσζε –
αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηµώµελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε
πενήνηα ηπείρ σιλιάδερ εςπώ (53.000,00 €) πεξίπνπ.
5. Γηεύζπλζε γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από
ην ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ, ηξαηόπεδν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ Γαβάθε», 14ν ρικ ΔΟ πάξηεο Γπζείνπ, ηειέθσλν: 2731035380, email: keem@army.gr .
6.

Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ:

α. Καηάζεζε ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό (κε ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά), κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
ζηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζην ΚΔΔΜ/4ν
ΔΓ (δηεύζπλζε όπσο παξάγξαθνο 5), κέρξη ηελ 04 14:00 Ιοςν 21 .
β. Απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη
«Σερληθή Πξνζθνξά», ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηo ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ ηελ 07 10:00 Ιοςν
21.
7.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα απνηειέζεη ε πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, με μόνο κπιηήπιο ηη σαμηλόηεπη ηιμή
[ζςνολικά μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηωζηρ % επί ηος ζςνόλος ηηρ μέζηρ
αποθοπολογημένηρ λιανικήρ ηιμήρ πώληζηρ ηος Δεληίος Πιζηοποίηζηρ
Σιμών ηηρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ για όλα ηα πποϊόνηα, ην νπνίν ζα εθδίδεηαη ηελ
20ε εκέξα ηνπ ηξέρνληνο κελόο ,ή ην ακέζσο επόκελν εθδηδόκελν δειηίν κεηά ηελ
20ε εκέξα, θαη ζα ηζρύεη γηα ηνλ επόκελν κήλα πξνκήζεηαο].
8. Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο ελόο (1) ρξόλνπ,
κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εμακήλσλ (σωπίρ να
ςπεπβαίνει ηην ζςνολικά εκηιμώμενη αξία ηων 53.000€ ) .
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9.

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία.

10. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκίζνπλ κε
ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ύςνπο
ρηιίσλ εμήληα επξώ (1060,00 €). Δλώ ν κεηνδόηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζην ΚΔΔΜ, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο
ηεο ζύκβαζεο, ύςνπο 5% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο (δειαδή 2.650,00 €).
Λεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαζνξίδνληαη ζηνπο όξνπο ηνπ
δηαγσληζκνύ.
11. Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηνπο Γεληθνύο θαη
Δηδηθνύο όξνπο ζα αλαξηεζεί ζην «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζην «ΚΖΜΓΖ» ηελ 17 Μαϊ
21.
Από ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία
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-6ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ςπ’ απιθ. 03/2021
(για εθημεπίδα)
Αλαθνηλώλεηαη από ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία όηη ζα δηελεξγεζεί ζπλνπηηθόο
δηαγσληζκόο, γηα ηελ πξνκήζεηα Νωπών κπεάηων και ποςλεπικών, για ηιρ
ανάγκερ ζςζζιηίος ηος ΚΕΕΜ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 2νπ Σάγκαηνο κε
έδξα ην Γύζεην θαη ηεο ΛΑΦ πάξηεο (εθόζνλ ε ηειεπηαία ην επηζπκεί).
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα απνηειέζεη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κε κόλν θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή [ζςνολικά μεγαλύηεπο
ποζοζηό έκπηωζηρ % επί ηος ζςνόλος ηηρ μέζηρ αποθοπολογημένηρ
λιανικήρ ηιμήρ πώληζηρ ηος Δεληίος Πιζηοποίηζηρ Σιμών ηηρ Πεπιθέπειαρ
Αηηικήρ για όλα ηα πποϊόνηα].
Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο 1 ρξόλνπ, κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα επηπιένλ 2 εμακήλσλ.
Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΔΜ ηελ 07 Ιοςν 21.
Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΔΜ,
νξίδεηαη ε 04 Ιοςν 21 και ώπα 14:00.
Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηνπο Γεληθνύο θαη
Δηδηθνύο όξνπο ζα αλαξηεζεί ζην «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζην ΚΖΜΓΖ ηελ 17 Ματ 21.
ρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα δηαηίζεληαη από ην ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ, ηξαηόπεδν «ρε
(ΠΕ) Κσλ/λνπ Γαβάθε», 14ν ρικ ΔΟ πάξηεο - Γπζείνπ, ηειέθσλν: 2731035380,
e-mail: keem@army.gr , θαζεκεξηλά 09:00- 14:00 πιελ αββάηνπ – Κπξηαθήο.
Από ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία
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