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ΑΓΑ : ΒΗΦΔ6-0ΘΧ 

 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 02Γ/2021/ 29 Μ/Π ΣΑΞΠΕ 
  

 
     1.        Αλαζέηνπζα αξρή: 

                29 Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΠΟΓΡΑΓΔΣ». 
 
          2.  Δίδνο Γηαγσληζκνύ: Γεκόζηνο Πιεηνδνηηθόο Γηαγσληζκόο. 
                                                                                
          3. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη εθηηκώκελε αμία: 
 

α. Δθκίζζσζε ρώξνπ γηα εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε πιπληε-
ξίσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη δύο (2) έηη, με δςναηόηηηα παπάηαζηρ 
ενόρ έηοςρ, μονομεπώρ με απόθαζη ηηρ Σαξιαπσίαρ.   

 
β. πλνιηθά ζα ηνπνζεηεζνύλ 12 πιπληήξηα- 12 ζηεγλσηήξηα. 

ηελ θαηαβνιή ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο ην ζεη πιπληεξίνπ - ζηεγλσηεξίνπ ινγί-

δεηαη σο έλα κεράλεκα. Δπίζεο, θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο (Ηνύλην έσο θαη 

Αύγνπζην) ζα ρξεηαζηεί ηοςλάσιζηον ένα επιπλέον πιπληήξην- ζηεγλσηήξην γηα 

ην ΚΑΑΤ Πξνζθπλεηώλ, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην ύςνο ηνπ κηζζώκαηνο. 

 

 γ. Ο αξηζκόο ησλ πιπληεξίσλ - ζηεγλσηεξίσλ κπνξεί λα κεηαβιε-
ζεί αλάινγα κε ηελ αύμεζε ή κείσζε ησλ αλαγθώλ, κεηά από ζπλελλόεζε ηνπ 
πξνκεζεπηή κε ηελ Σαμηαξρία. 
 

δ. Σα πιπληήξηα ιεηηνπξγνύλ κε ρξήζε κάξθαο, ε ηηκή ηεο νπνίαο 
ζα κείλεη ακεηάβιεηε θαη θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε, ζηα 1,41€ (ρσξίο ΦΠΑ 
24%) γηα πιύζε ξνύρσλ θαη ζηα 1,41€ (ρσξίο ΦΠΑ 24%) γηα ζηέγλσκα ξνύρσλ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην απνξξππαληηθό, ην νπνίν ζα παξαδίδεηαη ζε ζθξαγη-
ζκέλα παθέηα γηα θάζε πιύζε. 

 
ε. Σν πξνζθεξόκελν ποζό μιζθώμαηορ ανά μήνα γηα όινπο ηνπο 

ρώξνπο, δελ πξέπεη λα είλαη ρακειόηεξν από ην πνζό ησλ 129,5 εςπώ (125 επξώ 
ην ειάρηζην κεληαίν κίζζσκα ζπλ 4,5 επξώ ην πνζό ηνπ ραξηνζήκνπ). Σν 
πνζνζηό ραξηνζήκνπ (3,6% επί ηεο πξνζθεξόκελεο ηηκήο) επηβαξύλεη ηνλ 
πξνκεζεπηή θαη απνδίδεηαη απεπζείαο ζην ΣΔΘΑ. 

 

ζη. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο (ςτηλόηεπο μηνιαίο μίζθυμα). 

 

 δ. Ζ εθηηκώκελε αμία  ηεο ζύκβαζεο είλαη 3.000 επξώ. 
 

4.        Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ: 
 

α.  Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλν-
πηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 117  ηνπ λ. 4412/16, κε ηελ ππνβνιή  έγγξαθσλ 
ελζθξάγηζησλ πξνζθνξώλ. Γιεύθςνζη για ηη λήτη εγγπάθυν ηνπ δηαγσληζκνύ 
θαη παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο, ζα είλαη: 29 Μ/Π ΣΑΞΗ-
ΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΠΟΓΡΑΓΔΣ»/4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ, ηξαηόπεδν «ΛΓΟΤ 
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ΒΗΚΣΧΡΟ ΠΑΡΑΥΟΤ», Κνκνηελή, ΣΚ 69100, ηειέθσλν: 2531054497. 
 
     β.  Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ (ηαρπ-
δξνκηθή απνζηνιή ή θαηάζεζε ηδηνρείξσο) ζηελ Σαμηαξρία, νξίδεηαη ε Γεςηέπα 28 
12:00 Ηοςν 2021. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, 
θακία πξνζθνξά δε ζα γίλεηαη δεθηή, θαζώο ζα ζεσξείηαη εθπξόζεζκε θαη ζα επη-
ζηξέθεηαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. 
 
 γ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη δεκόζηα, από ην αξ-
κόδην ζπιινγηθό όξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσ-
ληζκνύ, ζηηο 29 Ηνπλ 21. 

  δ. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη 
νη πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξόζσπνί ηνπο, καηόπιν πποηγούμε-
νηρ γνυζηοποίηζηρ ζηελ Τπεξεζία θαη έγθξηζεο εηζόδνπ ζην ηξαηόπεδν.  

5. Ζ ππνβνιή  ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ δελ γίλεηαη δεθηή. Γιώζζα 
ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ ε ειιεληθή. 

 
6. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκί-

ζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
ύςνπο 2 % επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο (60 επξώ). Ο κεηνδόηεο γηα 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 29 Μ/Π ΣΑΞΠΕ/4ν 
ΔΓ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο πνζνύ 5% επί ηεο εθηηκώ-
κελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο (150 επξώ). 

 
7. Αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή πξόζζεησλ πιεξνθνξηώλ λα ππνβάιινληαη 

έγθαηξα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ λα κελ απαηηεζεί παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 60 ηνπ Ν.4412/16. 

8. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο παξαηίζεληαη ζηε Γηαθήξπμε, ε νπνία ζα 
αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο 
www.army.gr. 
 
 

 
 
                                                                      

    
Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 
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