
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 

ΠΡΟ :       ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ    
        ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΚΑΙ 
        ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ  
  Πίλαθα Απνδεθηώλ  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
        Σειεθ.  151  
ΚΟΙΝ :  Φ. 600.163/107/28984 
        . 2760 
        Σξίθαια, 23 Οθη 18 
        πλ: Μία (1) Πξνθήξπμε 
    
ΘΕΜΑ : Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Γεκνζίεπζε Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο 

Δπαλαιεπηηθνύ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα 
Γαιαθηνθνκηθώλ Δηδώλ) 

  
ΥΕΣ : α. Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» 
                    β. Φ.600.163/52/26422/.1950/08 Απγ 18/ΜΤ/ΓΠ-ΓΜ/Σκ. Πξνκ. 
                 γ. Φ.600/59/49986/.7361/1ε ΣΡΑΣΙΑ/Β’ ΚΛΑΓΟ/ΓΤΓΜ/ΣΤΓΜ 
   
 1. αο γλσξίδνπκε όηη, ε ρνιή ζε εθηέιεζε ηνπ (γ) ζρεηηθνύ θαη ζύκθσλα 
κε ηα θαζνξηδόκελα ζην (α) όκνην, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθθνύ 
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ πξνκήζεηα γαιαθηνθνκηθώλ εηδώλ  γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ θπιηθείσλ – ΚΦΜ θαη ηνπ ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ – Τπεξεζηώλ ησλ 
Φξνπξώλ Σξηθάισλ θαη Καξδίηζαο. 
 
 2. Μεηά ηα παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα, ηελ ππ’ αξηζκ 
17/2018 Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο Γηαθήξπμεο) θαη παξαθαινύκε: 
 
  α. Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΗ ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α), γηα ηελ 
αλάξηεζε ηεο Πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr . 
 
  β. Σα Δπηκειεηήξηα λα κεξηκλήζνπλ, ώζηε λα ιάβνπλ έγθαηξα γλώζε ηα 
κέιε ηνπο, ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπο, 
θαζώο θαη ηελ απνζηνιή ησλ απνδεηθηηθώλ ηνηρνθόιιεζεο ζηελ Γηεύζπλζε:  
«ηξαηόπεδν Καβξάθνπ, Βαζηιείνπ Σζηηζάλε 67, Σξίθαια Θεζζαιίαο, ΣΓ 932, 
ππόςε Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ»   
 
 3. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Τπιγόο (ΔΜ) ηαπξνύια Λατάθε, Σκρεο Σκήκαηνο 
Πξνκεζεηώλ, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 24310-23950 (εζση:150 - 151), email: smy-
tprom@army.gr.  
 

              Σαμίαξρνο Γεκνζζέλεο Κσζηόπνπινο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                        Γηνηθεηήο 
   
 
Τπιγόο (ΔΜ) ηαπξνύια Λατάθε 
  Σκρεο Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ  
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα  
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο  
Αθαδεκίαο 7, Αζήλα, ΣΚ 10671,  
e-mail:keeuhcci@uhc.gr 
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Σξηθάισλ 
Βεληδέινπ 1 Σ.Κ 42100 , Σει 2431027493 
email: info@trikala-chamber.gr 
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Λάξηζαο 
Παπαθπξηαδή 44 ΣΚ 41222, Σει 2410255388 
email: info@larissa-chamber.gr 
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Καξδίηζαο 
Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ 3, ΣΚ 43100, Σει 2441022301 
email: info@karditsacci.gr 
Απνδέθηεο πξνο Πιεξνθνξία  
ΓΔ/ΓΔΝΓΗ 
1ε ΣΡΑΣΙΑ/EU-OHQ/ΓΤΓΜ 
ΜΤ/ΓΠ-ΓΜ/ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
Π ΛΑΡΙΑ 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ 
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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 

                                 ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ 

ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΧΝ ΔΙΓΧΝ   

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ – ΚΦΜ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΙΣΙΟΤ ΣΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ – ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΧΝ ΦΡΟΤΡΧΝ ΣΡΙΚΑΛΧΝ ΚΑΙ ΚΑΡΓΙΣΑ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2018 
 
 1. Αλαζέηνπζα αξρή:  1

ε
 ΣΡΑΣΙΑ/EU-OHQ/ΓΤΓΜ 

 
 2. ρεκαηηζκόο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ:  
   
  ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 
 
 3. Δίδνο Γηαγσληζκνύ: Δπαλαιεπηηθόο πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 
 
 4. Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ: πξνκήζεηα γαιαθηνθνκηθώλ εηδώλ  γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ θπιηθείσλ – ΚΦΜ θαη ηνπ ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ – Τπεξεζηώλ ησλ 
Φξνπξώλ Σξηθάισλ θαη Καξδίηζαο, όπσο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Α/Α 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
ΔΙΓΟ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΣΗΙΑ 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ   

ΔΞΑΜΗΝΗ 

ΠΑΡΑΣΑΗ 

 

 

1 
Γαιαθηνθνκηθά  

Δίδε 

Σπξί θέηα (Π.Ο.Π) ζε δνρείν 

39.348,39€ 19.674,20€ 

Γάια ιεπθό 1lt 

Γάια ιεπθό ½ lt 

Γάια ζνθνιαηνύρν ½  lt 

Γάια ζνθνιαηνύρν ¼ lt 

Γηανύξηη πξόβεην 200 γξ 

Γηανύξηη ζηξαγγηζηό 200 γξ 10 % 

Γηανύξηη ζηξαγγηζηό 200 γξ 2 % 

Γηανύξηη αγειάδαο 200 γξ 

Γηανύξηη αγειάδαο 200 γξ 
4%*(±0,2 

Καζέξη 

Σπξί εκίζθιεξν ηξηκκέλν  α΄ 
πνηόηεηαο 

Γξαβηέξα 
                                                              ύνολο 59.022,59€ 

 
 5. πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, 
δε δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ κε αθξίβεηα θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο κε 
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δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνύλ κειινληηθά, επάλδξσζε – αλάγθεο Μνλάδαο θ.ιπ. Η 

εθηηκώκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε πενήνηα εννέα τιλιάδες 

είκοζι δσο εσρώ και πενήνηα εννέα λεπηά (59.022,59 €). 
 

 6. Γηεύζπλζε γηα ηε ιήςε εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη παξνρή 
πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη αλαιπηηθή δηαθήξπμε θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηελ ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθώλ/ Σκήκα 
Πξνκεζεηώλ, ηξδν «ΚΑΒΡΑΚΟΤ», νδόο Βαζηιείνπ Σζηηζάλε 67, Σ.Κ. 42132 Σει 
2431023950 (Δζση.:151) - FAX: 2431074233, θαη από ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

ηεο ρνιήο https://smy.army.gr,  
 
 7. Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ: 
 
  α. Πξνζεζκία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (ππνβνιή εγγξάθνπ 
δειώζεσο) γηα ηνλ πξνέιεγρν ησλ βηνκεραληώλ – βηνηερληώλ Δηδώλ Κπιηθείνπ – 
πζζηηίνπ  πνπ πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό, νξίδεηαη ην 

αξγόηεξν κέρξη ηελ Γεσ 05 Νοε 18 (Πξνζζήθε «1» & «2» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» 
ησλ Γεληθώλ Όξσλ). 
 
  β. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηε ΜΤ (ηξαηόπεδν «ΚΑΒΡΑΚΟΤ» - 

Σξίθαια) ηελ Πέμ 15 Νοε 18 και ώρα 10:00 ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνύ, παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ή λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 
εθπξνζώπσλ ηνπο εθόζνλ ην επηζπκνύλ. Σπρόλ πξνζθνξέο πνπ ζα απνζηαινύλ 
ηαρπδξνκηθά από ηνπο ππνςεθίνπο, λα πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 

πξνεγνύκελε εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ήηνη Σεη 14 Νοε 18 και ώρα 

14:00.  
 
 8. ηηο πεξηπηώζεηο, πνπ νη ππνβαιιόκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά 
απνζηειιόκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνύλ ηα νξηδόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/2016 (ή είλαη εθπξόζεζκεο) δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 
 
 9. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα απνηειέζεη ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο ησλ πξνο 
πξνκήζεηα είδνο. 
 
 10. Η Καηαθύξσζε ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηνπ Γθηή ηεο 1

εο
 ΣΡΑΣΙΑ/EU-

OHQ. 
 
 11. Η ππνγξαθζείζα ζύκβαζε ζα είλαη δηάξθεηαο 1 έηνο, κε δηθαίσκα 
κνλνκεξνύο παξάηαζεο από ηελ Τπεξεζία κέρξη 6 επηπιένλ κήλεο. 
 
                       Από ηε ΜΤ 

https://smy.army.gr/
ΑΔΑ: 623Θ6-ΤΟΟ


		2018-10-24T09:28:10+0300
	Athens




