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1. αο γλσξίδνπκε όηη, ε Σαμηαξρία ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην 
ζρεηηθό, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, ν νπνίνο 

αθνξά ηελ πξνκήζεηα οπωποκηπεςηικών για ηιρ ανάγκερ ηων Μονάδων ηηρ 

ΥΥΙV ΣΘΣ και ηη Λέζση Αξιωμαηικών Φποςπάρ Λιηοσώπος. 

 
2. Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα, ηελ ππ’ αξηζκ’ 

6/2016 δηαθήξπμε πνπ αθνξά ζηνλ ππόςε δηαγσληζκό θαη παξαθαινύκε λα κεξη-
κλήζεηε ώζηε λα ιάβνπλ έγθαηξα γλώζε ηα κέιε ζαο, κε ζθνπό ηελ όζν ην δπλα-
ηό επξύηεξε ζπκκεηνρή ζ’ απηόλ. 
 

 3. Η ΥΥ ΣΘΜ, ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α.), παξαθαιείηαη 
γηα ηελ ελεκέξσζή ηεο. 
 
 4.  Υεηξηζηήο ζέκαηνο : Σρεο (ΔΜ) Γεώξγηνο Σαξακίγθνο, ηει. ΟΣΔ 
2352094047, εζση. 4047. 
 
 

 Σαμίαξρνο Ισάλλεο Παηζηάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 

  
  
  
Σρεο (ΔΜ) Γεώξγηνο Σαξακίγθνο  
Σκρεο 4νπΔΓ/2  

 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο 
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Καηεξίλεο 
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Λάξηζαο 
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Βέξνηαο 
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
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(ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ΄ΑΡΙΘ 6/2016) 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«Οπωποκηπεςηικών για ηιρ ανάγκερ ζςζζιηίος ηων Μονάδων ηηρ XXIV ΣΘΣ 

και ηηρ Λέζση Αξιωμαηικών Φποςπάρ Λιηοσώπος» 
 

1. Δίδνο Γηαγσληζκνύ: Πξόρεηξνο Πιεηνδνηηθόο Γηαγσληζκόο, κε ελζθξάγηζηεο 
πξνζθνξέο, κε θξηηήξην ηελ επί ηνηο εθαηό % έθπησζε ζηε κέζε ηηκή ρνλδξηθήο 
πώιεζεο ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ ηηκώλ πώιεζεο ηεο θεληξηθήο ιαραλαγνξάο 

Θεζζαινλίθεο ηεο εκέξαο πξνκήζεηαο, γηα θάζε δεηνύκελν είδνο, ρσξίο ΦΠΑ. 
2. Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ :  
 α. Παξαιαβήο ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, από ηνπο ππνςήθηνπο κεηνδόηεο, 

έωρ 29 Αςγούζηος 2016.  
 β. Καηάζεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο, ζην δηαγσληζκό (κε ηελ νηθνλνκηθή πξν-
ζθνξά θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά) κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από 
ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, ζηελ 

ΥΥΙV TΘΣ έωρ 31 Αςγούζηος 2016 θαη ώξα 10:00.  
 γ. Απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό (όρη ηεο νηθνλν-

κηθήο πξνζθνξάο) ηελ 31 Αςγούζηος 2016 και ώπα 10:00 ζηε ΛΑΦ ΛΙΣΟΥΩ-
ΡΟΤ (ηξδν «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», Ληηόρσξν). Αλνηρηή δηαδηθαζία γηα ηνπο ζπκκεηέρν-
ληεο πξνκεζεπηέο ή ησλ λόκηκσλ εθπξνζώπσλ ηνπο. 

 δ. Απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ηελ 5 επηεμβπίος 2016 θαη 

ώξα 10:00 ζηε ΛΑΦ ΛΙΣΟΥΩΡΟΤ (ηξδν «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ»,Ληηόρσξν). Αλνηρηή δη-
αδηθαζία γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο ή ησλ λόκηκσλ εθπξνζώπσλ ηνπο. 
3. ηηο πεξηπηώζεηο, πνπ νη ππνβαιιόκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιόκελεο 
πξνζθνξέο, δελ ηεξνύλ ηα νξηδόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΠΓ 
118/2007 (ή είλαη εθπξόζεζκεο), δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο.  
4. Οη πνζόηεηεο ησλ εηδώλ, δε δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ κε αθξίβεηα, θαζόζνλ 
εμαξηώληαη από ιόγνπο κε δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνύλ, κειινληηθά, όπσο δήηε-
ζε πξντόλησλ, επάλδξσζε - αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Η εηήζηα εθηηκώκελε δαπά-
λε, ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε ηξηάληα ηξεηο ρηιηάδεο επξώ (33.000,00 €), πε-
ξίπνπ.  
5. Οη ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο, ηνπ ή ησλ πξνκεζεπηώλ, ζα είλαη δηάξθεηαο 1 
έηνπο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) εμάκελν θαη παξέρεηαη ζηελ ηξαηησηη-
θή ππεξεζία ε δπλαηόηεηα ιύζεο ηεο ζύκβαζεο, ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Π 
ΛΙΣΟΥΩΡΟΤ.  
6. Παξαιαβή ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, από ηε Γρζε ηνπ ηξαηησηηθνύ Πξα-
ηεξίνπ Ληηνρώξνπ κε θόζηνο πέληε επξώ (5,00 €), ππέξ ΔΚΟΔΜ. 
7. Οη γεληθνί θαη εηδηθνί όξνη, ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη ινηπέο πιε-
ξνθνξίεο ζα δίλνληαη, θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο (08:00 έσο 14:00), ζηελ 
XXIV ΣΘΣ/4

ν
 Δπηηειηθό Γξαθείν. [ηξαηνπεδν «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ» Ληηόρσξν. Πιεξν-

θνξίεο ζηα ηειέθσλα 2352094047 θαη 2352094000 (εζση 4047), fax 
2352094097].] 
Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 
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