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(Γεκνζίεπζε

Γηαθήξπμεο

Αλνηθηνύ

ΥΔΣ :
α. ΚΤΑ 2/8/2008 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008) «Καζνξηζκόο Σηκήο
Γεκνζηεπκάησλ ζηνλ Σύπν»
β. Ν.4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
1. αο γλσξίδνπκε όηη ε ρνιή, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην (β)
ζρεηηθό, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ:
α. Αλάδεημε Ηδησηηθνύ πλεξγείνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο
Υώξσλ ηεο ρνιήο θαη Πιύζεο θεπώλ Δζηηαηνξίσλ – Μαγεηξείσλ θαη
β. Αλάδεημε
Σξαπεδνθόκσλ.

Ηδησηηθνύ

πλεξγείνπ

Παξνρήο

Τπεξεζηώλ

γ. Αλάδεημε Ηδησηηθνύ πλεξγείνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο
Υώξσλ ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ Φξνπξάο Σξηθάισλ
2. Μεηά από ηα παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ’ αξηζ.
07/2019 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο) θαη ην ζρεηηθό θείκελν
πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ Σύπν, πνπ αθνξά ζηνλ ππόςε δηαγσληζκό θαη
παξαθαινύµε:
α. Σα Δπηκειεηήξηα λα κεξηκλήζνπλ ώζηε λα ιάβνπλ έγθαηξα γλώζε
ηα κέιε ηνπο, κε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηό επξύηεξε ζπκκεηνρή ζ’ απηόλ θαη γηα
ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο αλαθνίλσζεο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπο
θαη ηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ απνδεηθηηθώλ ζηε Γηεύζπλζή καο
(ΜΤ/ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ, ηξαηόπεδν
«ΚΑΒΡΑΚΟΤ», Βαζηιείνπ Σζηηζάλε 63, Σξίθαια Θεζζαιίαο, ΣΚ 42132).
β. Σηο εθεκεξίδεο:
(1) Να δεκνζηεύζνπλ ην ζπλεµµέλν θείκελν πξνο
δεκνζίεπζε, ηελ 05 επ 19 θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηέο δελ θπθινθνξνύλ απηή
ηελ εµέξα, ε δεκνζίεπζε λα γίλεη ηελ επόκελε. Καηά ηε δεκνζίεπζε:
(α) Να ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνηρεία Νν 6
µόλν ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ Νν 8.
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θαη
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-2(β) Οη ηίηινη ηεο δεκνζίεπζεο λα θαηαιακβάλνπλ ρώξν
όρη αλώηεξν ησλ 10 ρηι, νη δε ππόηηηινη όρη αλώηεξν ησλ 7 ρηι.
(γ) Ο ηίηινο ηεο Μνλάδαο ζην ηέινο ηεο δηαθήξπμεο δε
ζα ππεξβαίλεη ηνλ 1 ζηίρν θαη 3 ρηιηνζηά.
(2) Ζ δαπάλε δεκνζηεύζεσο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζα
βαξύλεη ην κεηνδόηε ή ηνπο κεηνδόηεο αληίζηνηρα θαη ε εμόθιεζε ζα γίλεη
απεπζείαο από ηνπο κεηνδόηεο πξνκεζεπηέο ζην όλνκα ησλ νπνίσλ νη εθεκεξίδεο
ζα πξέπεη λα εθδώζνπλ ηα αληίζηνηρα ηηκνιόγηα γηα ηελ παξερόκελε ππεξεζία.
(3) Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, παξαθαινύκε γηα ηε κε
έθδνζε ηηκνινγίνπ έσο όηνπ ελεκεξσζείηε από ηε ρνιή γηα ηα νλόκαηα ησλ
κεηνδνηώλ ζην όλνκα ησλ νπνίσλ ζα εθδνζνύλ ηα αληίζηνηρα ηηκνιόγηα. Δπηπιένλ,
παξαθαινύκε γηα ηελ απνζηνιή εθ κέξνπο ζαο ζηε ρνιή, ζρεηηθήο Δπηζηνιήο ή
Δλεκεξσηηθνύ εκεηώκαηνο ζρεηηθά κε ην θόζηνο δεκνζίεπζεο θαζώο θαη 2 θύιια
ηεο εθεκεξίδαο ηεο εκεξνκελίαο πνπ έγηλε ε δεκνζίεπζε.
3. Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε δηαθήξπμε (π.η.α.),
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr
4. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Τπιγόο (ΠΕ) Θσκάο Σζηνύηζηαο, Σκρεο Σκήκαηνο
Πξνκεζεηώλ, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 24310-23950 (εζση:150 - 151) e-mail: smytprom@army.gr
Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σαμίαξρνο Γεκνζζέλεο Κσζηόπνπινο
Γηνηθεηήο

Τπιγόο (ΠΕ) Θσκάο Σζηνύηζηαο
Σκρεο Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα
Δθημεπίδα «ΔΡΔΤΝΑ», e-mail: erevna@otenet.gr
Δθημεπίδα «ΠΡΩΗΝΟ ΛΟΓΟ», e-mail: plogos@otenet.gr
Κενηπική Ένωζη Δπιμεληηηπίων Δλλάδαρ, Αθαδεκίαο 7 ΣΚ 10671 e-mail:
keeuhcci@uhc.gr
Δμποπικό Δπιμεληηήπιο Σπικάλων
Βεληδέινπ 1 Σ.Κ 42132 , Σει 2431027493
email: info@trikala-chamber.gr
Δμποπικό Δπιμεληηήπιο Λάπιζαρ
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-3Παπαθπξηαδή 44 ΣΚ 41222, Σει 2410255388
email: info@larissa-chamber.gr
Δμποπικό Δπιμεληηήπιο Καπδίηζαρ
Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 3, ΣΚ 43100, Σει 2441022301
email: info@karditsacci.gr
Απνδέθηεο πξνο Πιεξνθνξία
ΓΔ/ΓΔΝΓΖ
ΑΓΤ/ΓΗΥΔΤΓΜ
ΜΤ/ΓΠ-ΓΜ/ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ
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-4ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΩΡΩΝ ΣΖ ΥΟΛΖ ΚΑΗ ΠΛΤΖ ΚΔΤΩΝ
ΔΣΗΑΣΟΡΗΩΝ – ΜΑΓΔΗΡΔΗΩΝ
ΚΑΗ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΩΝ
ΚΑΗ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΦΡΟΤΡΑ
ΣΡΗΚΑΛΩΝ
Πποκήπςξη ςπ’ απιθ.07/2019
1.

Αλαζέηνπζα αξρή:
ΥΟΛΖ ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ

2. Δίδνο Γηαγσληζκνύ : Αλνηρηόο Γηαγσληζκόο ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.4412/2016.
3. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ: Αλάδεημε Ηδησηηθνύ πλεξγείνπ Παξνρήο
Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο Υώξσλ θαη Πιύζεο θεπώλ Δζηηαηνξίσλ – Μαγεηξείσλ
ηεο ρνιήο θαη Αλάδεημε Ηδησηηθνύ πλεξγείνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ
Σξαπεδνθόκσλ θαη Αλάδεημε Ηδησηηθνύ πλεξγείνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ
Καζαξηόηεηαο Υώξσλ ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ Φξνπξάο Σξηθάισλ.
4. πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Ζ εθηηκώκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα
αλέξρεηαη ζε ογδόνηα ηέζζεπιρ σιλιάδερ εξακόζια εξήνηα πένηε εςπώ και δύο
λεπηά (84.665,02€)
5. Γηεύζπλζε γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο
από ηε ΜΤ/ΓΠ-ΓΜ/Σκήκα Πξνκεζεηώλ, ηξαηόπεδν «ΚΑΒΡΑΚΟΤ», Βαζηιείνπ
Σζηηζάλε 63, Σξίθαια Θεζζαιίαο ΣΚ 42132, ηειέθσλν: 24310 23950 εζση:151,
email: smy-tprom@army.gr .
6.

Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ :

α. Ο διαγωνιζμόρ θα ππαγμαηοποιηθεί µε σπήζη ηηρ
πλαηθόπμαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ζλεκηπονικών Γημόζιων ςμβάζεων
(ΔΖΓΖ), µέζω ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr, κε αξηζκό
ζπζηήκαηνο:79162
β. Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαξηεζεί ζε
ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ
ΔΖΓΖ.
γ. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε
Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, νξίδεηαη ε 22 14:00 επ
19, ημέπα Κςπιακή. 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
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ρξνλνζήκαλζεο. Λνηπέο εκεξνκελίεο ζρεηηθέο µε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ,
ζα γλσζηνπνηνύληαη απηόκαηα µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΖΓΖ.
δ. Ωο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο δηεμαγσγήο ηεο 1εο Φάζεο ηνπ
δηαγσληζκνύ (Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο)
νξίδεηαη ε 26 επ 19 ημέπα Πέμπηη και ώπα 10:00
ε. ε πεπίπηωζη ηεσνικήρ αδςναμίαρ λειηοςπγίαρ ηος ΔΖΓΖ, ή
άλλος ανςπέπβληηος κωλύμαηορ, νθεηιόκελνπ ζε γεγνλόηα µε δπλάκελα λα
πξνβιεθζνύλ, θαηόπηλ ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, ε ρνιή ζα πξνρσξήζεη ζε κεηάζεζε θάζε
δεκνζηεπκέλεο πξάμεο ηεο, θαηαξράο γηα δηάζηεκα επηά (7) εκεξνινγηαθώλ
εκεξώλ θαη ζε ππέξβαζε ηνπ ππόςε θσιύκαηνο, κε λεόηεξε απόθαζε,
αλεξηεκέλε ζην ΔΖΓΖ.
7. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο αλάζεζεο ζα απνηειέζεη ε πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, ζε θάζε
θαηεγνξία ππεξεζηώλ μερσξηζηά.
8. Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ ζα είλαη δηάξθεηαο 1
έηνπο, ρσξίο δηθαίσκα παξάηαζεο.
9. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηνπο Αλάδνρνπο όπσο αλαιπηηθά
θαίλεηαη ζηελ Γηαθήξπμε.
10. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό είλαη ππνρξεσκέλνη λα
πξνζθνκίζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Δγγπεηηθή Δπηζηνιήο πκκεηνρήο: 1.700,00
€, αναλςόμενη καηά καηηγοπία, ζε πεπίπηωζη ςποβολήρ πποζθοπάρ για
ζςγκεκπιμένο ημήμα ηηρ ζύμβαζηρ όπωρ παπακάηω:
(1) Δγγπεηηθή Δπηζηνιήο πκκεηνρήο γηα ηελ «Αλάδεημε Ηδησηηθνύ
πλεξγείνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο Υώξσλ ηεο ρνιήο θαη Πιύζεο
θεπώλ Δζηηαηνξίσλ – Μαγεηξείσλ»: 930,00 €
(2) Δγγπεηηθή Δπηζηνιήο πκκεηνρήο γηα ηελ «Αλάδεημε Ηδησηηθνύ
πλεξγείνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Σξαπεδνθόκσλ»: 485,00€
(3) Δγγπεηηθή Δπηζηνιήο πκκεηνρήο γηα ηελ «Αλάδεημε Ηδησηηθνύ
πλεξγείνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο Υώξσλ ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ
ηαζκνύ Φξνπξάο Σξηθάισλ»: 285,00€
Δλώ ν κεηνδόηεο γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη ζηελ ΜΤ/ΓΠ-ΓΜ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζύκβαζεο πνζνύ ηέζζεπιρ σιλιάδερ διακόζια ηπιάνηα ηπία εςπώ και είκοζι
πένηε λεπηά (4.233,25€). Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί
πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ηµήµαηα ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ, ηόηε ην ύςνο
ησλ παξαπάλσ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, ζα είλαη αλάινγν µε ηα ηµήµαηα γηα ηα
νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. Αλαιπηηθά ην ύςνο ηεο εθάζηνηε εγγπεηηθήο
επηζηνιήο, γηα θάζε ηµήµα, θαίλεηαη ζην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο.
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Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο
Σαμίαξρνο Γεκνζζέλεο Κσζηόπνπινο
Γηνηθεηήο
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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Τπ’ απιθ. 07/2019
Αλαθνηλώλεηαη από ηε ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθώλ όηη, ζα δηελεξγεζεί
Αλνηρηόο Γηαγσληζκόο, γηα ηελ
«Αλάδεημε Ηδησηηθνύ πλεξγείνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο Υώξσλ ηεο
ρνιήο θαη Πιύζεο θεπώλ Δζηηαηνξίσλ - Μαγεηξείσλ»
θαη
«Αλάδεημε Ηδησηηθνύ πλεξγείνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Σξαπεδνθόκσλ»
θαη
«Αλάδεημε Ηδησηηθνύ πλεξγείνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο Υώξσλ ηνπ
Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ Φξνπξάο Σξηθάισλ»
.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα απνηειέζεη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, ζε θάζε θαηεγνξία ππεξεζηώλ
μερσξηζηά θαη ε ζπλνιηθή εθηηκώκελε αμία ογδόνηα ηέζζεπιρ σιλιάδερ εξακόζια
εξήνηα πένηε εςπώ και δύο λεπηά (84.665,02€), ρσξίο ΦΠΑ θαη αλαιπηηθά:

Α/Α

1

2

3

ΔΣΖΗΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ ΥΩΡΗ ΦΠΑ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
«Α»
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΥΩΡΩΝ ΣΖ ΥΟΛΖ ΚΑΗ ΠΛΤΖ
ΚΔΤΩΝ ΔΣΗΑΣΟΡΗΩΝ – ΜΑΓΔΗΡΔΗΩΝ
«Β»
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΩΝ
«Γ»
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ
ΣΑΘΜΟΤ ΦΡΟΤΡΑ ΣΡΗΚΑΛΩΝ
ΤΝΟΛΟ

46.381,69€
24.203,75€
14.079,58€
84.665,02€

Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο 1 έηνπο, ρσξίο
δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο.
Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), µέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, κε αξηζκό ζπζηήκαηνο: 79162
Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζην ζύζηεκα, νξίδεηαη ε
22 14:00 επ 19.
Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαξηεζεί ζε
ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ
ΔΖΓΖ.
ρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα δηαηίζεληαη από ηελ ΥΟΛΖ ΜΟΝΗΜΩΝ
ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ/ΓΠ-ΓΜ/ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ, ηξαηόπεδν «ΚΑΒΡΑΚΟΤ»,
./.

ΑΔΑ: 9Ξ9Ε6-ΥΝ4
-8νδόο Βαζηιείνπ Σζηηζάλε 67, Σξίθαια Θεζζαιίαο, ΣΚ 42132, ηειέθσλν: 24310
23950 εζση: 150 - 151, email: smy-tprom@army.gr, θαζεκεξηλά 09:00 – 14:00
πιελ αββάηνπ – Κπξηαθήο.
Από ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία

./.

