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Υίνο, 07 Ματ 22

Πίλαθαο Απνδεθηώλ
ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ :

Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Πξνκήζεηα Άξηνπ από Ιδησηηθό Αξηνπνηείν)

ΥΕΣ. :

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Ν.3548/2007 «Καηαρώξεζε Γεκνζηεύζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθό θαη Σνπηθό Σύπν»
ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/Β΄/2-12-2008)
Ν.4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη ΔπνπηείαοΓεκόζην Λνγηζηηθό θαη Άιιεο Γηαηάμεηο»
ΤΑ 2879/2018 (ΦΔΚ Β΄ 879/13-3-2018)
Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ»

1. αο γλσξίδνπκε, ζύκθσλα µε ηα θαζνξηδόκελα ζην (ε) ζρεηηθό, όηη ε
96 ΑΓΣΔ ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, ν
νπνίνο ζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα:
«Άπηος για ηιρ ανάγκερ ηος ζςζζιηίος ηων Μονάδων – Ανεξαπηήηων
Τπομονάδων ηηρ Πεπιοσήρ Εςθύνηρ ηηρ 96 ΑΔΣΕ»
2. ην πιαίζην απηό, απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα, ε ππ’ αξηζκ. 01/2022
πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο), ε νπνία αθνξά ζηνλ ελ ιόγσ
δηαγσληζκό θαη παξαθαινύκε:
α. Σελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υίνπ, ηνλ Γήκν Υίνπ θαη ην Π ΥΙΟΤ,
όπσο ηελ αλαξηήζνπλ ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεώλ ηνπο, γηα ηελ επξύηεξε
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
β. Σα Δπηκειεηήξηα – σκαηεία – πλδέζκνπο, όπσο κεξηκλήζνπλ
γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο αλαθνίλσζεο ζηνπο Πίλαθεο Αλαθνηλώζεώλ
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ έγθαηξα γλώζε ηα µέιε ηνπο, µε ζθνπό ηελ όζν ην
δπλαηό επξύηεξε ζπκκεηνρή ζ’ απηόλ θαη ηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ
δηθαηνινγεηηθώλ ζηε δηεύζπλζή µαο (96 ΑΓΣΔ/4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ,
ηξαηόπεδν «ΓΚΙΑΛΑ», ΥΙΟ, ΣΚ 82100, email: str-96-adte-4o-eg@army.gr).
γ. Σελ εθεκεξίδα «ΥΙΧΣΙΚΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ», όπσο δεκνζηεύζεη ην
ζπλεκκέλν θείκελν (πξνθήξπμε), ηελ 09 Μαΐνπ 22 θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία απηή δελ εθδίδεηαη ηελ ελ ιόγσ εκέξα, όπσο δεκνζηεύζεη απηή ηελ επόκελε
εκέξα έθδνζεο ηεο. Η δεκνζίεπζε λα πξαγκαηνπνηεζεί:
(1) Με ρξεζηκνπνίεζε γξακκαηνζεηξάο 7 ζηηγκάησλ θαη κε
δηάζηηρν 8,5 ζηηγκώλ.
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-2(2) Οη ηίηινη ηεο δεκνζίεπζεο λα θαηαιακβάλνπλ ρώξν όρη
αλώηεξν ησλ 10 ρηιηνζηώλ θαη νη ππόηηηινη, όρη αλώηεξν ησλ 7 ρηιηνζηώλ.
(3) Ο ηίηινο ηεο Μνλάδαο, ζην ηέινο ηεο πξνθήξπμεο, λα κελ
ππεξβεί ηνλ 1 ζηίρν θαη ηα 3 ρηιηνζηόκεηξα.
(4) Με έθδνζε ηηκνινγίνπ, ζπλνδεπόκελνπ από ηξία (3) θύιια
ηεο εθεκεξίδαο ζηελ νπνία έγηλε ε δεκνζίεπζε, αλαιπηηθό ινγαξηαζκό ηξαπέδεο
βάζεη ησλ ηηκώλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε (β) ζρεηηθή ΚΤΑ, καδί κε βεβαίσζε
αξκόδηνπ πξαθηνξείνπ γηα ην ύςνο ηεο θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο, κε ηα
παξαθάησ ζηνηρεία ηηκνιόγεζεο:
ΛΟΥΟ ΣΡΑΣΗΓΔΙΟΤ 96 ΑΓΣΔ
ηξαηόπεδν «ΓΚΙΑΛΑ»
ΥΙΟ
ΑΦΜ
090153025
ΓΟΤ ΦΤΥΙΚΟΤ
3. Ο Λ/96 ΑΓΣΔ, αθνύ παξαιάβεη ηα δηθαηνινγεηηθά δεκνζίεπζεο
ηεο πξνθήξπμεο ζηηο εθεκεξίδεο, λα πξνβεί έγθαηξα ζηε ζύληαμε θαη εμαγνξά ηεο
ζρεηηθήο δαπάλεο, κε αίηεζε ηνπ αλαγθαίνπ πνζνύ από ηελ 96 ΑΓΣΔ/ΓΟΙ.
4. Σν ΓΔ/Γ3 ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α.),
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζε ηεο ζπλεκκέλεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα
www.army.gr.
5. Υεηξηζηήο
ζέκαηνο:
Σαγκαηάξρεο
(ΔΜ)
Παλαγηώηεο
Βαθαιόπνπινο, Σκεκαηάξρεο 96 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ/ΙΙδ, ηειέθσλν: 22710-84242, email: p.i.vakalopoulos@army.gr.
Σαμρνο Δκκαλνπήι Υαηδήο
Γηνηθεηήο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Βαθαιόπνπινο
Σκρεο 4νπ ΔΓ/ΙIδ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα
Λ/96 ΑΓΣΔ
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υίνπ – Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο /Σκήκα Δκπνξίνπ
Ναπάξρνπ Κνπληνπξηώηε 16, ΣΚ 82100, ηει 2271352310 θαμ 227135056, e-mail:
dpt.grammateias@chios.pvaigaiou.gov.gr
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο, Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, e-mail:
keeuhcci@uhc.gr
Δπηκειεηήξην Υίνπ, Φηιίππνπ Αξγέληε 8, ΣΚ 82100, ηει 22710-44330 θαμ 2271044332, info@chioschamber.gr
Γήκνο Υίνπ, Γεκνθξαηίαο 2, ΣΚ 82100, ηει 2271350825 θαμ 2271350847, e-mail:
protokollo@chios.gov.gr
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-3Δθεκεξίδα «ΥΙΧΣΙΚΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ », Λεσθ. Αηγαίνπ 80, ΣΚ 82100, Υίνο, Σει
22710 41224, e-mail: konkyd@otenet.gr
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία
ΓΔ/Γ3
ΑΓΔΝ/ΓΔΜ – ΓΟΙ
96 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ – ΓΟΙ

./.

ΑΔΑ: 6Α0Η6-ΦΓΦ

22PROC010508693 2022-05-09
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«01/2022»

Αλαθνηλώλεηαη από ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία όηη, ζα δηελεξγεζεί αλνηθηόο
δεκόζηνο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο κε θιεηζηέο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, πνπ ζα
αθνξά ζηελ πξνκήζεηα άξηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ –
Αλεμαξηήησλ Τπνκνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα απνηειέζεη ε πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο. Η ζπλνιηθή
εθηηκώκελε αμία ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζε εμήληα ρηιηάδεο
επξώ (60.000,00 €) πεξίπνπ.
Η ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζα έρεη δηάξθεηα έλα (1) έηνο, κε
δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο κέρξη έμη (6) κήλεο κνλνκεξώο από
ηελ Τπεξεζία θαη επηπιένλ έμη (6) κήλεο, κε ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ησλ δύν
κεξώλ, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ηηκέο
Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ
Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζηώλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.), ε νπνία
είλαη πξνζβάζηκε µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr. Χο
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε δηαδηθηπαθή πύιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ., νξίδεηαη ε Σξίηε 24 Μαΐνπ 2022 θαη ώξα
09:00. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη
ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζύζηεκα. Ο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο,
βεβαηώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα µε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο. Λνηπέο
εκεξνκελίεο ζρεηηθέο µε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα γλσζηνπνηνύληαη
απηόκαηα µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Δ..Η.ΓΗ..
Χο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο δηεμαγσγήο ηεο 1εο Φάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ
(Γηθαηνινγεηηθά πκκεηερόλησλ – Σερληθή Πξνζθνξά – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά)
νξίδεηαη ε Σξίηε 24 Μαΐνπ θαη ώξα 10:00.
Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα αλαξηεζεί ζε
ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ
ΔΗΓΗ.
Γηεύζπλζε γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (07:00
έσο 15:00), από ηελ 96 ΑΓΣΔ/4Ο ΔΓ, ηξαηόπεδν «ΓΚΙΑΛΑ», Υ Ι Ο  , ΣΚ 82100,
ηειέθσλν: 22710-84242, email: p.i.vakalopoulos@army.gr.

Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο
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