ΠΡΟΣ:

ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
«ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
Τηλέφ.(Εξωτ.): 25610461241
Φ.600.163/19/24529
Σ.1822
Καβάλα, 10 Νοε 20
Συνημμένα: 1 Προκήρυξη

Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης 02/2020)
ΣΧΕΤ : α. Ν.3548/2007 «Καταχώριση Δημοσιεύσεων των Φορέων του
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και Άλλες Διατάξεις»
β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) «Καθορισμός Τιμής
Δημοσιευμάτων στον Τύπο»
γ. Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας −
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
δ. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»
ε. ΥΑ 196/03-08-2017 (ΦΕΚ 2824/11-08-2017) «Καθορισμός
Ημερήσιων και Εβδομαδιαίων Εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα
Καταχώρησης Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου»
1. Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (δ)
σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού,
που θα αφορά στην προμήθεια:
«Νωπών κρεάτων – πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών, για
την κάλυψη των αναγκών σίτισης των στρατιωτικών Μονάδων – Ανεξ.
Υπομονάδων – Υπηρεσιών που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες
Δράμας και Καβάλας, με εξαίρεση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών (Λέσχες
Αξιωματικών - ΚΑΑΥ Ν. Περάμου) οι οποίες διατηρούν το δικαίωμα
προμήθειας και εξυπηρέτησης από τον ανάδοχο, όχι όμως κατά
αποκλειστικότητα»
2. Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ΄ αριθμ.
02/2020 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο
προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και
παρακαλούμε:
α. Τα Επιμελητήρια, όπως μεριμνήσουν, ώστε να:
(1) Λάβουν έγκαιρα γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την κατά το
δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
(2) Τοιχοκολληθεί
ανακοινώσεών τους.

η

συνημμένη
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(3) Αποσταλούν οι βεβαιώσεις κοινοποίησης στη διεύθυνσή µας
(ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ/2, Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 65404, email: xxtum@army.gr, xxmerarxia@yahoo.gr).
β. Τα έντυπα μέσα (εφημερίδες) :
(1) Να δημοσιεύσουν τη συνημμένη προκήρυξη την 16 Νοε 20 και
σε περίπτωση που αυτή δεν κυκλοφορεί αυτή την ημέρα, η δημοσίευση να γίνει
την επόμενη. Κατά τη δημοσίευση:
(α) Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και µόνο σε περίπτωση
έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιμοποιηθούν Νο 8.
(β) Οι τίτλοι της δημοσίευσης να καταλαμβάνουν χώρο όχι
ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.
(γ) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης να μην
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά.
(2) Να εκδώσουν τιμολόγιο με τις τιμές που καθορίζονται στο (β)
όμοιο, συνοδευόμενο από 3 φύλλα του τεύχους της εφημερίδας, όπου έγινε η
δημοσίευση, αναλυτικό λογαριασμό τραπέζης και βεβαίωση αρμοδίου πρακτορείου
για το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας με τα παρακάτω στοιχεία
τιμολόγησης :
ΙΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΧΧ ΤΘΜ
Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ»
ΤΚ: 65404, Καβάλα
ΑΦΜ: 090153025
ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
(3). Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία,
σύμφωνα με άρθρο 77 του (γ) σχετικού .
3. Η ΙΣ/ΧΧ ΤΘΜ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαιρα στη
σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης, αιτούμενη το αναγκαίο
ποσό από τη XX ΤΘΜ.
4. Το ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.),
παρακαλείται για την ανάρτηση της συνημμένης προκήρυξης στην
ιστοσελίδα www.army.gr.
5. Οι Δήμοι Δράμας και Καβάλας, παρακαλούνται όπως αναρτήσουν τη
συνημμένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την καλύτερη και
ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
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6. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Γεώργιος Παπαδόπουλος, Επιτελής 4ου
ΕΓ/2, τηλέφ.: 2510461241,
φαξ: 2510461260,e-mail: xxtum@army.gr
xxmerarxia@yahoo.gr.
Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Παντελής Κατσαΐτης
Διοικητής

Επχος Λάζαρος Βέικος
4ο ΕΓ/2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671, τηλ: 210
3387104, Fax: 210 3622320, email: keeuhcci@uhc.gr
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας, Λ. Λαμπριανίδη 40, ΤΚ
66100, Δράμα, email: ccidrama@dramanet.gr
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καβάλας, Ομονοίας 50, ΤΚ 65302,
Καβάλα, email: info@chamberofkavala.gr
Εφημερίδα «Πρωινή της Καβάλας», Κασσάνδρου 15 ΤΚ 65403 Καβάλα, Φαξ
και τηλ: 2510 222288,2510230568, proini3@otenet.gr
Εφημερίδα «Χρονικά της Δράμας», Ζερβού Γεωργίου 25, ΤΚ 66132, Δράμα,
τηλέφ. 2521020009, email: xronikad@otenet.gr
Δήμος Δράμας,
Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, ΤΚ 66100, Δράμα, τηλεφ.
2521350600, FAX: 2521020000, e-mail: info@dimosdramas.gr
Δήμος Καβάλας, Kύπρου 10, ΤΚ 65403, Καβάλα, τηλεφ. 2513500300, Fax:
2513500316, e-mail: press@kavala.gov.gr
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ) (e-mail:gesdendhs5@army.gr)
Γ΄ΣΣ/Β2(ΔΥΔΜ) - ΔΟΙ
Δ΄ΣΣ/Β2(ΔΥΔΜ) – ΔΟΙ
ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ
IV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ
518 ΜΠ ΤΠ
Ε΄ ΜΚΔ
165 -193 MΠΕΠ
ΙΣ/ΤΘΜ
ΣΠ ΔΡΑΜΑΣ
ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΔΡΑΜΑΣ – Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΑΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 02/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΔΡΑΜΑΣ
(ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΑΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ, ΥΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

1.

Αναθέτουσα Αρχή
ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ, «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

2.

Είδος Διαγωνισμού
Ανοικτός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

3.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών και παρασκευασμάτων
αυτών, για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των στρατιωτικών Μονάδων – Ανεξ.
Υπομονάδων – Υπηρεσιών που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας
και Καβάλας, με εξαίρεση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών (Λέσχες Αξιωματικών ΚΑΑΥ Ν. Περάμου) οι οποίες διατηρούν το δικαίωμα προμήθειας και
εξυπηρέτησης από τον ανάδοχο, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα.
4.

Συνολική Εκτιμώμενη Αξία

Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν δύνανται να υπολογισθούν
με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν
μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων, δύναμη προσωπικού, ανάγκες Μονάδων
κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα οχτώ
χιλιάδες ευρώ (188.000,00 €).
5. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από την ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ/2, είναι στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ»,
Καβάλα,
ΤΚ
65404,
τηλέφωνο:
2510-461241,
φαξ:
2510-461260,
email: xxtum@army.gr, xxmerarxia@yahoo.gr .
6.

Χρονικές Προθεσμίες του Διαγωνισμού

α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων (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.
./.
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γ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 9 Δεκεμβρίου
20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59. 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 ΕΣΗΔΗΣ.
δ. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της 1ης φάσης του διαγωνισμού
(Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Τεχνικής Προσφοράς), ορίζεται η 15
Δεκεμβρίου 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
ε. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή
άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα μη δυνάμενα να
προβλεφθούν, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Μεραρχία θα προχωρήσει σε μετάθεση κάθε
δημοσιευμένης πράξης της, καταρχάς για διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών και
σε υπέρβαση του υπόψη κωλύματος, με νεότερη απόφαση, αναρτημένη στο
ΕΣΗΔΗΣ.
7.

Κριτήριο Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία
προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής, , για κάθε είδος ξεχωριστά.
8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1)
έτους, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 1 επιπλέον εξάμηνο,
μονομερώς από την Υπηρεσία και 1 εξαμήνου κατόπιν συμφωνίας και των 2
συμβαλλόμενων μερών.
9.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία.

10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν,
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, και ο μειοδότης για υπογραφή της
σχετικής σύμβασης οφείλει να προσκομίσει στην ΧΧ ΤΘΜ, εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Λεπτομέρειες που αφορούν στο ύψος των
εγγυητικών επιστολών καθορίζονται στους όρους του διαγωνισμού.
11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο την 11 Νοεμβρίου 2020.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού με τους Γενικούς και Ειδικούς
όρους θα αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο «ΚΗΜΔΗΣ» την Τετάρτη 11
Νοεμβρίου 2020.
Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

