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ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 
ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΔΝΗ ΕΦΟΔ. ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ      
 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΣΙΗ 
 

Πποκήπςξη  
(πεπίληψη τηρ ςπ΄ απιθμ. 10 / 2020 Ππόσκλησηρ) 

 
1. Αλαζέηνπζα αξρή/Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό: 
 
 ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
 
2. Δίδνο Γηαγσληζκνύ :Γηαγσληζκόο κε πξνζθπγή ζε δηαδηθαζία κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 παξ. 2γ θαη άξζξν 
32Α ηνπ Ν.4412/2016). 

3. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ: Παξνρή ππεξεζηώλ ζίηηζεο, γηα ηνπο 
πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο  ηεο αλνηρηήο δνκήο πξνζσξηλήο θηινμελίαο Γηαβαηώλ 
(πξώελ ηξαηόπεδν «Αλαγλσζηνπνύινπ»).     

4. πλνιηθή εθηηκώκελε αμία:. Η εθηηκώκελε δαπάλε ρσξίο ηνλ αλαινγνύληα 
ΦΠΑ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο δηαθόζηεο νγδόληα πέληε ρηιηάδεο εθαηόλ νγδόληα 
νρηώ επξώ θαη πελήληα ιεπηά (285.188,50 €) θαη ζηηο ηξηαθόζηεο είθνζη δύν 
ρηιηάδεο δηαθόζηα εμήληα ηξία επξώ (322.263,00€) κε ΦΠΑ (13%).   
 
5. Γεκνζηόηεηα: Παξέρεηαη πιήξεο ειεύζεξε πξόζβαζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ, κε επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 28/2015 θαη Ν.2690/1999, 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
 
6. Γηεύζπλζε: Παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, από ηελ 
ΜΔΡΤΠ/ΓΔΜ, ηξαηόπεδν «ΟΠΛΑΡΥΗΓΟΤ ΝΣΑΛΙΠΗ», Καιακαξηά 
Θεζζαινλίθεο, ΒΣ 903, ΣΚ 55133,  ηει.: 2310-025278, e-mail: meryp-
dem@army.gr. 
 
7. Γηαδηθαζία  
 
 α. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηεο Μεξαξρίαο 
Τπνζηήξημεο ζην ηξαηόπεδν «ΟΠΛΑΡΥΗΓΟΤ ΝΣΑΛΙΠΗ». 

  
 β. Σν πιήξεο ζώκα ηεο πξόζθιεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαξηεζεί ζε 
ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηε δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ζην 
ΚΗΜΓΗ ηελ 7 Απγ. 20.  
 
8. Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ :    
 α. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, νξίδεηαη ε 
19 Αςγούστος 2020, εκέξα Σετάπτη, θαη ώξα 09:00 μμ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 
ελ ιόγσ εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο.  
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 β. Η απνζθξάγηζε ησλ «Φαθέισλ Πξνζθνξώλ», ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ηελ Σετάπτη, 19 Αςγούστος 2020 θαη ώξα 10:00πμ.   
 
9. Σα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά από ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο, ζα 
ππνβιεζνύλ ζε έληππε κνξθή ζηα γξαθεία ηεο ΜΔΡΤΠ/ΓΔΜ (ηξαηόπεδν 
«ΟΠΛΑΡΥΗΓΟΤ ΝΣΑΛΙΠΗ», ΣΚ.55133, Καιακαξηά - Θεζζαινλίθεο).  
 
10. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο, ζα απνηειέζεη ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά 
βάζεη ηεο ηηκήο.    
     
11. Η ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο 122 εκεξώλ.    
 
12. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκόνθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπο εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ύςνπο 2% επί 
ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α κε ζπλππνινγηδνκέλνπ ηπρόλ παξάηαζεο 
απηνύ. Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε 
πξνκήζεηα ή κέξνο απηήο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ύςνπο έσο 5% επί ηεο εθηηκώκελεο δαπάλεο, ρσξίο 
ΦΠΑ. Λεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαζνξίδνληαη ζην 
πιήξεο θείκελν ηεο Πξόζθιεζεο.  
  

 
      Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο   


