
∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 
 1. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης Αεροπορικής Βάσης Λάρισας 
(∆ΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό (∆.5/17) σε ένα στάδιο 
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες 
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο την τιµή ανά είδος, για την Προµήθεια ∆ιαφόρων 
Τύπων Καφέ - Ροφηµάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας 
(110ΠΜ - Μ.ΑΤΑ - ∆ΑΚ - 1ου ΑΚΕ - ΕΚΑΕ - 140 ΣΕΠΗΠ), µε την υπογραφή 
σύµβασης διάρκειας ενός (1) έτους µε δυνατότητα ανανέωσής της για ακόµη ένα (1), 
µε τους ίδιους όρους και τιµές κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΚΙΛΑ 

1 ESPRESSO ARABICA 100% ΣΕ 
ΚΟΚΚΟΥΣ 

900 κιλά 

2 ESPRESSO ARABICA 100% ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΦΕΙΝΗ ΑΛΕΣΜΕΝΟ 

100 κιλά 

3 ESPRESSO ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙ∆Α         
ARABICA 100% 

150 τεµάχια 

4 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ 2gr) 55.000 τεµάχια 
5 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ(500gr) 40 κιλά 
6 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ (500gr) 200 κιλά 

7 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ(ΡΟΦΗΜΑ 1000gr)             

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΚΑΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 
30% 

10 κιλά 

8 ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 1,5% ΚΑΙ 
3,5% 

700 λίτρα 

9 ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 500 λίτρα 
10 ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΕΡΙ∆Α (15gr) 7.000 τεµάχια 

 

 2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας 54.000,00 € πλέον ΦΠΑ για 
δύο έτη (27.000,00 € πλέον ΦΠΑ κατ’έτος). 

 3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 7 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ 
στα γραφεία του Τµ. Προµηθειών της ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ., ενώπιον τριµελούς 
Επιτροπής, µε βάση τις  προδιαγραφές της Υπηρεσίας και τους όρους που 
καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/16.    

 4. Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται από τους ενδιαφερόµενους, µε 
του εξής τρόπους: 

  α. Την αποστολή τους στη ∆ιεύθυνση ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ (Αεροπορική 
Βάση α. Την αποστολή τους στη ∆ιεύθυνση ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ (Αεροπορική Βάση 
Λάρισας, Τέρµα Αγιάς Τ.Κ. 41001) ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή courrier ή 
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 



περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την 6 Απριλίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
14:00. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη 
φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα 
αποσταλούν.  

  β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό, στην Επιτροπή διενέργειας της 
πρόσκλησης την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του. 

 5. Η διακήρυξη υπ’ αριθµ. 5/17, στο σύνολό της, διατίθεται σε ηλεκτρονική 
µορφή (.pdf) από την επίσηµη ιστοσελίδα της Πολεµικής Αεροπορίας (www.haf.gr)  
και το «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» στο διαδίκτυο. 

 6. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τα γραφεία του Τµ. 
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης (τηλ. 2410 515475) για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό.  

 

Λάρισα, 24  Μαρ 17 

 

 

 Ασµχος (Ο) ∆ηµήτριος Φόβος 
∆ντής ∆ΟΥ Α/Β Λάρισας 

 


