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ΑΠΟΦΑΣΗ
Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση Στρατολογικών
Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους λοιπούς Δημόσιους Φορείς»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α.
Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα
και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α’).
β.
Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ. 247 Α’), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α’).
γ.
Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112 Α’).
δ.
Τις διατάξεις του Ν.3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία 89/665 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 365) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173 Α’) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το N. 4055/12 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ
51 Α’).
ε.
Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν.3310/05 «Μέτρα για
τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 Α’), όπως τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν.3414/05 «Τροποποίηση του Ν.3310/05
«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 279 Α’), περί ελέγχου της
ασυμβίβαστης ιδιότητας από το ΕΣΡ ή απαγόρευσης.
στ.
Τις διατάξεις του Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και Λοιπές Διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α’)
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ζ.
Τις διατάξεις του Ν. 3471/06 «Προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97» (ΦΕΚ 133 Α’).
η.
Τις διατάξεις του Ν. 3614/07 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ
267 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
θ.
Του Ν.3783/09 «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών
εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 Α’)
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3917/11 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση
συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους
χώρους και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 22 Α’).
ι.
Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 204 Α’).
ια.
Το ΠΔ 82/96 («Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα» ΦΕΚ 66 Α’), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ Α’ 30) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 1673
Β΄).
ιβ.
Το ΠΔ 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64
Α’).
ιγ.
Το ΠΔ 166/03 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» (ΦΕΚ 138 Α’)
ιδ.
Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ
150 Α’), με αναλογική εφαρμογή, όπου γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του.
ιε.
Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 842/2011 της επιτροπής της
19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη
δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 .
ιστ. Την υπ’ αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ/ Β/1590/16-11-2005).
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ιζ.
Την υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ/ Β/1673/23-8-2007).
ιη.
Την υπ’ αριθ. Α.Π:154.058/ΨΣ14870-Α2 από 23-06-2009
Συλλογική Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ένταξης πράξης στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα <Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013>.
ιθ.
Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/ 27-3-08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-08)
Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009) και την υπ’ αριθ.
28020/ΕΥΘΥ1212/30-06-10 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-10) Υπουργική Απόφαση.
κ.
Την με αριθμ. πρωτ. 152.349/ΨΣ6462-Β/6-7-2012/ΥΠΑΑΝ/Ειδ.
Γραμ. ΨΣ με την οποία διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις για τη
δημοπράτηση του Έργου.
κα.
Το
Φ.060.310/144/352674/Σ.291/7-8-2012/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/
ΔΙΔΕΑΠ με το οποίο διαβιβάστηκαν οι παρατηρήσεις της ΕΥΔ και το σχέδιο του
τεύχους διακήρυξης του διαγωνισμού θέματος στη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για ενέργειες
αρμοδιότητας της.
κβ.
Το Φ.060.310/180/353316/Σ.421/31-10-2012/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/
ΔΙΔΕΑΠ με οποίο διαβιβάστηκε το τελικό σχέδιο δημοπράτησης του έργου
συνοδευμένο από πρόταση ορισμού μελών των επιτροπών διενέργειας και
αξιολόγησης και προσφυγών του διαγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.
Προκηρύσσουμε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Βελτιστοποίηση
Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους λοιπούς Δημόσιους Φορείς».
2.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο
εκατομμυρίων εξακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(2.607.995,00 €).
3.
Ο προϋπολογισμός αναλύεται ως ακολούθως:
(α)

Δαπάνη υλοποίησης έργου:

€ 2.006.150,00 (ποσό χωρίς ΦΠΑ: € 1.631.016,26 - ΦΠΑ (23%): €
375.133,74) που θα καλυφθεί από πόρους ΕΣΠΑ [ειδικές πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός έργου 2011ΣΕ03780000)]
(β)
Δαπάνη συντήρησης έργου, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος
προαίρεσης για τη συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ετών,
μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης (2 έτη):
€ 601.845,00 Ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ: € 489.304,88 - ΦΠΑ 23%: €
112.540,12) με επιβάρυνση του αναδόχου κρατήσεων υπέρ τρίτων ποσοστού
4,096%, που θα καλυφθεί από Εθνικές Πιστώσεις
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4.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει
η υπ’ αριθμ. 5/12 Διακήρυξη την 22/1/2013 και ώρα 09:00 στη Μονάδα
Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ (Μεσογείων 227-231, Χολαργός, ΤΚ 15451, Στρατόπεδο
Παπάγου).
5.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η
21/1/2013 και ώρα 12:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω
ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού με
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους.
6. Δικαίωμα συµµετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων (ως και άρθρο Β.2.1 της διακήρυξης).
7. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, απευθυνόμενοι στη Μονάδα Υποστήριξης
ΥΠΕΘΑ (Μεσογείων 227-231, Χολαργός, ΤΚ 15451, Στρατόπεδο Παπάγου, τηλ:
0030 210 6598187, fax: 0030 210 6598169), έχουν τη δυνατότητα να ζητούν
γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
διακήρυξης το αργότερο μέχρι και την 6-1-2013 και σύμφωνα με το υπόδειγμα
πίνακα του Παραρτήματος C.5.3. Για διευκόλυνση της διαδικασίας απάντησης επί
των αιτηθέντων διευκρινίσεων απαιτείται η ταυτόχρονη αποστολή ηλεκτρονικού
μηνύματος (email) του υπόψη πίνακα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση MYYPETHA@mod.mil.gr, στο οποίο θα επισυνάπτεται αρχείο σε πρόγραμμα
επεξεργαστή κειμένου. Η αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω
διαστήματος το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των
προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της
ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της
αναθέτουσας Αρχής.
8. Οι Ανώνυμες Εταιρείες που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία,
αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής
οντότητα, μαζί με την προσφορά τους οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή
απαραδέκτου:
α. Εάν είναι ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες, τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 82/96 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05, υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.
β. Εάν είναι αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, ανεξαρτήτως της
συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες, τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 όπως αυτές
τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.
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9. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/05, η
αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να ελέγχει επί ποινή απαραδέκτου της
υποψηφιότητας εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά
τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου
όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3414/05. Οι χώρες
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες καθορίζονται με την υπ’ αριθ.
1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1590/16-11-2005).
10. Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις διέπονται από τα
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 20977/23-8-2007 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας περί προσκόμισης δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του
Ν.3310/2005. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν
να προσκομίσουν στην αναθέτουσα Αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν.1599/86 όπως ισχύει, στην οποία θα καταγράφεται ότι δεν έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.3310/2005 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3414/2005.
11. Περίληψη της διακήρυξης:
α. Να δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό τύπο με μέριμνα ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.
β. Να αναρτηθεί:
(1)
Σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό,
στα οικεία Επιμελητήρια και Συνδέσμους και στο διαδικτυακό πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με μέριμνα ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.
(2)
Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ (www.mod.mil.gr) με
μέριμνα της Δνσης Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ.
(3)
Στην ιστοσελίδα της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ (www.dideap.mil.gr) με
μέριμνα της ιδίας Δνσης.
γ. Να σταλεί για ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Διαχειριστικής
Αρχής με μέριμνα ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.
12. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν
τον ανάδοχο και στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
13. Βάσει του άρθρου 25 παρ. 3 του Ν.3614/07, δεν απαιτείται
προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
14. Η διακήρυξη θα διατίθεται δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα του
ΥΠΕΘΑ (www.mod.mil.gr) και από τη ΜΥ ΥΠΕΘΑ έναντι αποδείξεως με καταβολή
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ποσού δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ως και
παράγραφος Β1.6 της διακήρυξης).
15. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
(Κύριος Φορέας Έργου)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τίτλος- Περιγραφή Έργου

Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους
Πολίτες και τους λοιπούς Δημόσιους Φορείς

Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός
Προμήθεια

Είδος Σύμβασης

και

εγκατάσταση

Εξοπλισμού

Πληροφορικής, Λογισμικού και Παροχής Υπηρεσιών
Ταξινόμηση κατά CPV : 72700000-7 Υπηρεσίες
Δικτύου Η/Υ
72500000-0 Υπηρεσίες Πληροφορικής

Κωδικός CPV

72268000-1 Υπηρεσίες Προμήθειας Λογισμικού
48900000-7 Διάφορα
Συστήματα Η/Υ

Κριτήριο Ανάθεσης:

Πακέτα

Λογισμικού

και

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
2.607.995,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
(α)

Δαπάνη υλοποίησης έργου: € 2.006.150,00

(β)
Δαπάνη συντήρησης έργου, σε περίπτωση
άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για τη
συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα μέχρι
τριών (3) ετών, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης
(2 έτη): € 601.845,00

Προϋπολογισμός:

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ από το
ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους .
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων στον κωδικό έργου
2011ΣΕ03780000. Σε περίπτωση άσκησης των
δικαιωμάτων προαίρεσης οι δαπάνες θα καλυφθούν
από Εθνικές Πιστώσεις.

Χρηματοδότηση:

Φορέας

για

τον

οποίο Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών
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προορίζεται το έργο (Φορέας
Συμβούλων του ΓΕΕΘΑ
Λειτουργίας)
Τόπος Χορήγησης
της Διακήρυξης

ΜΥ ΥΠΕΘΑ - Οδός: Μεσογείων 227-231 –
τεύχους Χολαργός –Στρατόπεδο Παπάγου, ΤΚ 154 51,
Τηλ.210 – 6598187, Πληροφορίες Λοχαγός (ΕΜ) κα
Καφετζάκη Άννα, E-mail MY-YPETHA@mod.mil.gr

Χρόνος Χορήγησης τεύχους Τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 μέχρι
της Διακήρυξης
13:30
ΜΥ ΥΠΕΘΑ Οδός: Μεσογείων 227-231 –
Τόπος
Κατάθεσης
των
Χολαργός –Στρατόπεδο Παπάγου, ΤΚ 154 51,
Προσφορών και Διενέργειας
Τηλ.210 – 6598187, Πληροφορίες Λοχαγός (ΕΜ) κα
Διαγωνισμού:
Καφετζάκη Άννα, E-mail MY-YPETHA@mod.mil.gr
Τόπος
διαγωνισμού:

ΜΥ ΥΠΕΘΑ Οδός: Μεσογείων 227-231 –
διενέργειας Χολαργός – Στρατόπεδο Παπάγου, ΤΚ 154 51,
Τηλ.210 – 6598187, Πληροφορίες Λοχαγός (ΕΜ) κα
Καφετζάκη Άννα, E-mail MY-YPETHA@mod.mil.gr

Καταληκτική Ημερομηνία &
Ώρα Ελλάδος κατάθεσης των 21-1-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00
προσφορών :
Ημερομηνία- Ώρα Ελλάδος
Αποσφράγισης
των
Προσφορών και Διενέργειας 22-1-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00
του Διαγωνισμού:

Κρατήσεις επί των τιμών
(προ ΦΠΑ):

Φόρος εισοδήματος
(Άρθρο 24 Ν.2198/94):

Το έργο δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ
τρίτων. Μόνο σε περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων
προαίρεσης από την αναθέτουσα Αρχή, ο ανάδοχος
θα επιβαρυνθεί με κρατήσεις υπέρ τρίτων
ποσοστού 4,096%.
Παρακρατείται κατά την πληρωμή

Ημερομηνία
αποστολής
περίληψης Διακήρυξης στην
επίσημη
Εφημερίδα
των 16-11-2012
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
(ΕΕΚ)
Ημερομηνία

δημοσίευσης 23-11-2012
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περίληψης Διακήρυξης στο
Φ.Ε.Κ. Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων:
Ημερομηνία
δημοσίευσης
περίληψης Διακήρυξης στον 23-11-2012
ημερήσιο Ελληνικό Τύπο :
Τεχνικές Προδιαγραφές
Χρόνος
Υλοποίησης
Διάρκεια Έργου

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Μέρος Α
–

Τόπος Παράδοσης

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Μέρος Α
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Μέρος Α

16. Ο Δντής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ εξουσιοδοτείται για την υπογραφή:
α.

Των παραρτημάτων του τεύχους διακηρύξεως.

β.
Την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών του διαγωνισμού
και αντικατάστασης των μελών τους.
γ.
Των αποφάσεων εγκρίσεως των πρακτικών ελέγχου των
δικαιολογητικών συμμετοχής – κατακύρωσης και των τεχνικών – οικονομικών
προσφορών.
δ.

Των εγγράφων που αφορούν στη δημοσίευση της προκήρυξης.

ε.

Των αποφάσεων επί θεμάτων προσφυγών και παρατάσεων.

στ.
Τυχόν αλληλογραφίας που θα απαιτηθεί μέχρι την κατακύρωση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Χολαργός, 16 Νοε 12
Δημήτριος Ελευσινιώτης
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Σμηναγός (Ο) Σ. Δανιήλ
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Προμηθειών
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/TM.ΠΡΟΜ.-ΔΙΔΕΑΠ
ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΘΑ
ΜΥ ΥΠΕΘΑ
Αποδέκτες για Κοινοποίηση
ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ
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