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ΚΟΙΝ:

114ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ.

ΘΕΜΑ:

∆απάνες Προµηθειών-Επισκευών-Κατασκευών

1.
Σας αποστέλλουµε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω
διαγωνισµού και σας παρακαλούµε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν
γνώση οι ενδιαφερόµενοι :
∆.02/22 της 114ΠΜ Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός
2.

∆εν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης.

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθσγός (ΥΟΚ)
Τσανακόπουλος Ηλίας-Θεόδ.
114ΠΜ/Τµ.Οικ./Γρ. Προµηθειών

Σµχος (Ι) Στέφανος Αµπουλέρης
∆ιοικητής

Ανακοίνωση ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ∆. 02/22
1.

Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισµό :
114 Πτέρυγα Μάχης
Τανάγρα Βοιωτίας, ΤΚ 32009
τηλ. 2262045074, email: oik.114cw@haf.gr

2.
∆ιαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού : Ανοικτή διαδικασία
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µέσω της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µε σκοπό τη σύναψη
Σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.

α.

Αντικείµενο του διαγωνισµού : Προµήθεια Εργαλείων

β.
Συνολική Προϋπολογισθείσα ∆απάνη : 119.258,00€,
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων (ποσοστού
6,27868%), και επιβαρυνόµενο µε ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 147.879,92€,
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του
αναλογούντος ΦΠΑ.
γ.

Ποσότητα: 107 είδη (συνολικά 611 τεµάχια).

δ.
Είδος Σύµβασης – ∆ιάρκεια : Σύµβαση προµήθειας υλικών Εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη υπογραφής της σύµβασης.
α.
∆ιεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιµες
4.
ηµέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 : Βλέπε παρ. ένα (1).
β.
www.haf.gr.
γ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση :

www.promitheus.gov.gr.

και

Κωδικός διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ : 162888.

5.
α.
Έναρξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών :
22η Ιουνίου 2022, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πµ.
β.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
22η Ιουλίου 2022, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

προσφορών

:

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
γ.
Ηµεροµηνία
αποσφράγισης
των
26η Ιουλίου 2022, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00πµ.

προσφορών

δ.

Γλώσσα : Ελληνική.

ε.

Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν θα ληφθούν υπόψη.

:

6.
α.
Τόπος παράδοσης : Η παράδοση των υλικών θα
πραγµατοποιηθεί µε όρους DAP (DELIVERY AT PLACE) - INCOTERMS
2012, στις εγκαταστάσεις της 114ΠΜ (Τανάγρα Βοιωτίας).
β.
Χρόνος παράδοσης : Ο ανάδοχος υποχρεούται να
παραδώσει τα υλικά εντός εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη υπογραφής
της σύµβασης. ∆ύναται να πραγµατοποιηθούν τµηµατικές παραδόσεις
κατόπιν συνεννόησης µε τη Μονάδα.
γ.
Πληρωµή : Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100%
της συµβατικής αξίας των υλικών που παραλήφθηκαν, µε την έκδοση
Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος (ΤΧΕ), εντός εξήντα (60) ηµερών,
υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης
από τον ανάδοχο.
7.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) ηµέρες µέρες από την
εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών στο σύστηµα,
µε δικαίωµα παράτασης από την Υπηρεσία.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού : Κριτήριο ανάθεσης της
8.
Σύµβασης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιµής ανά είδος. Η προµήθεια είναι διαιρετή, ήτοι οι
οικονοµικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορές τόσο για το σύνολο,
όσο και για µέρος της συνολικής απαίτησης, υποχρεωτικά όµως για την
συνολική ποσότητα κάθε είδους.
9.

Ηµεροµηνία αποστολής της ανακοίνωσης (προκήρυξη):
στον ιστότοπο του «ΚΗΜ∆ΗΣ» : 17 Ιουνίου 2022
στον ιστότοπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια» : 17 Ιουνίου 2022

10. Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης:
▬ στον ιστότοπο του «ΚΗΜ∆ΗΣ» : 17 Ιουνίου 2022
▬ στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ : 20 Ιουνίου 2022
11. Αιτήµατα – ερωτήµατα επί του διαγωνισµού υποβάλλονται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω εφαρµογής που παρέχεται από το δικτυακό
τόπο του διαγωνισµού στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗ∆ΗΣ. Τα εν λόγω αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο
σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαραίτητα το ηλεκτρονικό
αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένο. Τα αιτήµατα/ερωτήµατα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά
στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται στη
διακήρυξη και στην παρούσα και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισµό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Ερωτήµατα που θα έχουν

υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραµµένο, δεν θα
απαντώνται.
Σµχος (Ι) Στέφανος Αµπουλέρης
∆ιοικητής

