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Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο [Γεκνζίεπζε Πξνθήξπμεο Αλνηθηνύ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ Πξνκήζεηαο Σπξηνύ Φέηα (Π.Ο.Π)]

ΥΕΣ. :

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Ν.3548/2007 «Καηαρώξεζε Γεκνζηεύζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθό θαη Σνπηθό Σύπν»
ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/Β΄/2-12-2008)
Ν.4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη ΔπνπηείαοΓεκόζην Λνγηζηηθό θαη Άιιεο Γηαηάμεηο»
ΤΑ 2879/2018 (ΦΔΚ Β΄ 879/13-3-2018)
Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ»

1. αο γλσξίδνπκε όηη ε 88 ΓΙ ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα αλνηθηνύ
δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα µε ηα θαζνξηδόκελα ζην (ε) ζρεηηθό,
ν νπνίνο ζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα:
«Σςπιού Φέηα (Π.Ο.Π), για ηιρ ανάγκερ ηος ζςζζιηίος ηων Μονάδων –
Ανεξαπηήηων Τπομονάδων ηηρ Πεπιοσήρ Εςθύνηρ ηηρ 88 ηπαηιωηικήρ
Διοίκηζηρ»
2. ην παξαπάλσ πιαίζην απνζηέιιεηαη, ζπλεκκέλα, ε ππ’ αξηζκ.
03/2022 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο), ε νπνία αθνξά ζηνλ
ελ ιόγσ δηαγσληζκό θαη παξαθαινύκε:
α. Σελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Λήκλνπ, ηνλ Γήκν Λήκλνπ θαη ην Π
ΛΗΜΝΟΤ, όπσο αλαξηήζνπλ ηε ζπλεκκέλε πξνθήξπμε ζηνπο ρώξνπο
αλαθνηλώζεώλ ηνπο, γηα ηελ επξύηεξε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
β. Σα Δπηκειεηήξηα – σκαηεία – πλδέζκνπο, όπσο κεξηκλήζνπλ
γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο αλαθνίλσζεο ζηνπο Πίλαθεο Αλαθνηλώζεώλ
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ έγθαηξα γλώζε ηα µέιε ηνπο, µε ζθνπό ηελ όζν ην
δπλαηό επξύηεξε ζπκκεηνρή ζ’ απηόλ θαη ηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ
δηθαηνινγεηηθώλ ζηε δηεύζπλζή µαο (88 ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ/4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ
ΓΡΑΦΔΙΟ, ηξαηόπεδν «ΠΑΤΛΟΤ ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΧΣΗ», ΜΤΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΤ, ΣΚ
81400, email: str-88sdi-gep@army.gr).
γ. Σηο εθεκεξίδεο, όπσο δεκνζηεύζνπλ ην ζπλεκκέλν θείκελν
(πξνθήξπμε), ηελ 24 Φεβξνπαξίνπ 2022 θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηέο
δελ εθδίδνληαη ηελ ελ ιόγσ εκέξα, όπσο δεκνζηεύζνπλ απηή ηελ επόκελε. Η
δεκνζίεπζε λα πξαγκαηνπνηεζεί:

./.
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-2(1) Με ρξεζηκνπνίεζε γξακκαηνζεηξάο 7 ζηηγκάησλ θαη κε
δηάζηηρν 8,5 ζηηγκώλ.
(2) Οη ηίηινη ηεο δεκνζίεπζεο λα θαηαιακβάλνπλ ρώξν όρη
αλώηεξν ησλ 10 ρηιηνζηώλ θαη νη ππόηηηινη, όρη αλώηεξν ησλ 7 ρηιηνζηώλ.
(3) Ο ηίηινο ηεο Μνλάδαο, ζην ηέινο ηεο πξνθήξπμεο, λα κελ
ππεξβεί ηνλ 1 ζηίρν θαη ηα 3 ρηιηνζηόκεηξα.
(4) Με έθδνζε ηηκνινγίνπ, ζπλνδεπόκελνπ από ηξία (3) θύιια
ηεο εθεκεξίδαο ζηελ νπνία έγηλε ε δεκνζίεπζε, αλαιπηηθό ινγαξηαζκό ηξαπέδεο
βάζεη ησλ ηηκώλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε (β) ζρεηηθή ΚΤΑ, καδί κε βεβαίσζε
αξκόδηνπ πξαθηνξείνπ γηα ην ύςνο ηεο θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο, κε ηα
παξαθάησ ζηνηρεία ηηκνιόγεζεο:
ΛΟΥΟ ΣΡΑΣΗΓΔΙΟΤ 88 ΓΙ
ηξαηόπεδν «ΝΑΤΑΡΥΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΧΣΗ»
ΜΤΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΤ
ΑΦΜ 090153025
ΓΟΤ ΦΤΥΙΚΟΤ
3. Ο Λ/88 ΓΙ, αθνύ παξαιάβεη ηα δηθαηνινγεηηθά δεκνζίεπζεο ηεο
πξνθήξπμεο ζηηο εθεκεξίδεο, λα πξνβεί έγθαηξα ζηε ζύληαμε θαη εμαγνξά ηεο
ζρεηηθήο δαπάλεο, κε αίηεζε ηνπ αλαγθαίνπ πνζνύ από ηελ 88 ΓΙ/ΓΟΙ.
4. Σν ΓΔ/Γ3, ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α.), παξαθαιείηαη γηα
ηελ αλάξηεζε ηεο ζπλεκκέλεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr.
5. Αξκόδηνο ρεηξηζηήο ζέκαηνο είλαη ν Σαγκαηάξρεο (ΔΜ) Αλαζηάζηνο
Λαΐλαο, Σκεκαηάξρεο 88 ΓΙ/4ν ΔΓ/3ν Σκήκα, ηειέθσλν: 22540-85243, Fax:
22540-24520, e-mail: a.k.lainas@army.gr.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σαμίαξρνο Θεόδσξνο Αζαλαζόπνπινο
Γηνηθεηήο

Σρεο (ΔΜ) Αλαζηάζηνο Λαΐλαο
Σκρεο 4νπ ΔΓ/3
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα
Λ/88 ΓΙ
Π ΛΗΜΝΟΤ
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο, Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, e-mail:
keeuhcci@uhc.gr
Δπηκειεηήξην Λέζβνπ, Π. Κνπληνπξηώηνπ 71, Μπηηιήλε, ΣΚ 81100, e-mail:
info@lesvos-chamber.com
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-3Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Λήκλνπ, Λ. Γεκνθξαηίαο, Μύξηλα, ΣΚ 81400, e-mail:
lemnos@lemnos.gr
Γήκνο Λήκλνπ, Πιαηεία Ηιία Ηιηνύ 7, Ληκάλη Μύξηλαο, ΣΚ 81400, e-mail:
dlimnou@gmail.com
Δθεκεξίδα «Ο ΓΗΜΟΚΡΑΣΗ», Αιθαίνπ θαη Αξίσλνο, Μπηηιήλε, ΣΚ 81100, ηει.
2251025524, θαμ 2251028741, e-mail: ef_dimokratis@otenet.gr,
Δθεκεξίδα «ΣΑ ΝΔΑ ΣΗ ΛΔΒΟΤ», Καξαληώλε 1, Μπηηιήλε, ΣΚ 81100, ηει.
2251048960, e-mail: info@nealesvou.gr
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία
ΓΔ/Γ3
ΑΓΔΝ/ΓΔΜ – ΓΟΙ
88 ΓΙ/4ν ΔΓ – ΓΟΙ

./.
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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «03/2022»
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΙΟΤ ΦΕΣΑ (Π.Ο.Π) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ
ΤΙΣΙΟΤ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΤΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗ
88 ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
1. Αλαζέηνπζα Αξρή:
ΓΡΑΦΕΙΟ (88 ΔΙ/4ν ΕΓ).

88 ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ/4ν ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ

2. Είδνο Δηαγσληζκνύ: Αλνηρηόο Δηαγσληζκόο ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.4412/2016.
3. Αληηθείκελν Δηαγσληζκνύ: Πξνκήζεηα ηπξηνύ θέηα (Π.Ο.Π) γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ – Αλεμ. Τπνκνλάδσλ ηεο 88 ΔΙ.
4. πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Η πνζόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο δελ
δύλαηαη λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα, θαζόζνλ εμαξηάηαη από παξάγνληεο κε
δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνύλ κειινληηθά, νη αλάγθεο Μνλάδσλ θηι. Η
εθηηκώκελε δαπάλε, ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε ελελήληα ρηιηάδεο επξώ
(90.000,00 €) πεξίπνπ.
5. Δηεύζπλζε γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο
(07:00 έσο 15:00), από ηελ 88 ΔΙ/4ν ΕΓ, ηξαηόπεδν «ΝΑΤΑΡΥΟΤ Π.
ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΩΣΗ», Λ. Δεκνθξαηίαο, ΜΤΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΤ, ΣΚ 81400, ηειέθσλν:
22540-85243, email: a.k.lainas@army.gr.
6.

Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ:

α. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο
ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζηώλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ.), ε
νπνία είλαη πξνζβάζηκε µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ,
από ηελ Παξαζθεπή 25 Φεβξνπαξίνπ 2022 θαη ώξα 09:00.
β. Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα αλαξηεζεί
ζε ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ
ΕΗΔΗ.
γ. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε
δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε..Η.ΔΗ., νξίδεηαη ε Δεπηέξα 14
Μαξηίνπ 2022 θαη ώξα 09:00. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζύζηεκα. Ο
ρξόλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο, βεβαηώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα µε ππεξεζίεο
ρξνλνζήκαλζεο. Λνηπέο εκεξνκελίεο ζρεηηθέο µε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ,
ζα γλσζηνπνηνύληαη απηόκαηα µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Ε..Η.ΔΗ..
δ. Ωο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο δηεμαγσγήο ηεο 1εο Φάζεο ηνπ
δηαγσληζκνύ (Δηθαηνινγεηηθά πκκεηερόλησλ – Σερληθή Πξνζθνξά – Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά) νξίδεηαη ε Δεπηέξα 14 Μαξηίνπ 2022 θαη ώξα 10:00.
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-2ε. ε πεξίπησζε ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ε..Η.ΔΗ. ή
άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο, νθεηιόκελνπ ζε γεγνλόηα µε δπλάκελα λα
πξνβιεθζνύλ, θαηόπηλ ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο, ε 88 ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ζα πξνρσξήζεη ζε κεηάζεζε θάζε
δεκνζηεπκέλεο πξάμεο ηεο, θαηαξράο γηα δηάζηεκα επηά (7) εκεξνινγηαθώλ
εκεξώλ θαη ζε ππέξβαζε ηνπ ππόςε θσιύκαηνο, µε λεόηεξε απόθαζε,
αλεξηεκέλε ζην Ε..Η.ΔΗ..
7. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα απνηειέζεη ε πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο.
8. Η ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή νξίδεηαη λα είλαη δηάξθεηαο
12 κελώλ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ελόο (1) εμακήλνπ, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη
ηηκέο.
9.

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία.

10. Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζην δηαγσληζκό είλαη
ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκίζνπλ, κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο ύςνπο ρηιίσλ νρηαθνζίσλ επξώ (1.800,00 €). Ο κεηνδόηεο νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη ζηελ 88 ΔΙ/4 ν ΕΓ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο,
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο πνζνύ ηξηώλ ρηιηάδσλ
εμαθνζίσλ επξώ (3.600,00 €).
11. Απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθό Σύπν ηελ 23 Φεβξνπαξίνπ
2022.
Εθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΕΜ) Αλαζηάζηνο Λαΐλαο
Σκρεο 4νπ ΕΓ/3

Σαμίαξρνο Θεόδσξνο Αζαλαζόπνπινο
Δηνηθεηήο

