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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
IV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ/2 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ   
 

Προκήρυξη υπ΄ αριθμ. 01/2019 
 

1. Αναθέτουσα αρχή/Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό: 
  
 ΙV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 
 
2.     Είδος Διαγωνισμού : Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 

3.     Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων 
και πουλερικών, καθώς και νωπών αμνοεριφίων,  για κάλυψη των αναγκών των 
στρατιωτικών Μονάδων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΑΑΥ 
Κεραμωτής.  

4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δε 
δύναται να υπολογισθούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη 
δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως η δύναμη προσωπικού, οι 
ανάγκες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α 
ανέρχεται σε εκατόν τριάντα μία χιλιάδες ευρώ (131.000 €) περίπου. Το ποσό έχει 
υπολογισθεί για όλα τα είδη του διαγωνισμού για 1 έτος.   
 
5. Δημοσιότητα:      Παρέχεται πλήρης ελεύθερη πρόσβαση των εγγράφων του 
διαγωνισμού, με επιφύλαξη των διατάξεων του ΠΔ 28/2015 και Ν.2690/1999 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
6. Διεύθυνση: Παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την 
ΙV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ/2, Στρατόπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», επί της οδού Σάρδεων, Ξάνθη, 
τηλ-φαξ: 25410-35466, email: ivtajypdem@army.gr. 
 
7.     Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού :    
 
 α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.    
  
 β. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτήθηκε σε 
ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr στο:  
 

(1) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
με Αριθμό ΑΔΑΜ : 19REQ004873315. 
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  (2) Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗΣ) όπου έλαβε 
συστημικό αριθμό: 73601.  
 
 γ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 21 Μαΐου 
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ. Μετά την παρέλευση της υπόψη 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
ΕΣΗΔΗΣ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Λοιπές λεπτομέρειες σχετικές με τη διαδικασία του 
διαγωνισμού, θα γνωστοποιούνται αυτόματα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.       
 
 δ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 27 Μαΐου 
2019, και ώρα 11:00 πμ.  
 
 ε. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους της διακήρυξης, θα 
υποβληθούν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της IV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ/2 (Στρατόπεδο 
«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», ΤΚ.67100, Ξάνθη).  
 
 στ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος,  
αδυναμία η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης 
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Ταξιαρχία θα αναλάβει 
άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου 
διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, 
όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή 
της και θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με νεότερη απόφαση της 
που θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ. 
 
8.    Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της 
τιμής. Ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που 
προσδιορίζεται βάσει της τιμής, νοείται η χαμηλότερη τιμή που διαμορφώνεται 
μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης στα εκατό (%) που θα δοθεί και 
υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά, αποφορολογημένη, μέση 
τιμή λιανικής πώλησης κατ΄ είδος του προς προμήθεια προϊόντος, που αντιστοιχεί 
στην ποιότητα του και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Περισσότερες 
λεπτομέρειες, όπως καθορίζονται στους όρους της Διακήρυξης.  
     
9.    Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, 
χωρίς δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης.   
 
10.   Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τη Στρατιωτική Υπηρεσία.  
 
11.   Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με την 
προσφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% επί 
της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α, ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ    
(2.600 €). Κάθε προμηθευτής που στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η 
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προμήθεια ή μέρος αυτής, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους έως 5% επί της εκτιμώμενης δαπάνης, χωρίς 
ΦΠΑ. Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στο 
πλήρες κείμενο της Διακήρυξης.  
  
  12. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο (τοπικής 
κυκλοφορίας) : Την 06 Μαΐου 2019. 

 
  

     Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας   
 
 

      
   Σχης (ΕΜ) Γεώργιος Γκόγκος 
        Ακριβές Αντίγραφο  Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς  Β ΄  

 
 
Υπλγός (ΕΜ) Χρήστος Τ. Σεβασλιάν   

  

    Επιτελής IV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ/2   
 


