ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣ :

XVI M/K MΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
Τηλέφωνο: 25530 46420
Φ.600.163/3/20994
Σ.653
Διδυμότειχο, 19 Φεβ 21
Συνημμένα: 1 φύλλο

Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ:

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις

ΣΧΕΤ:
α. Ν.Δ 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας & Λογιστικού των Ε.Δ»
(ΦΕΚ Α’ 251)
β. Ν.2362/95 «Περί Δηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους».
γ. Φ.800/133/134893/Σ.3323/19 Νοε 2007/ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
«Περί μεταβίβασης οικονομικής εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε
Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων»
δ. Οι κατά είδος ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών
ε. ΚΤΠ «Κώδικας Τροφίµων και Ποτών»
στ. Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
ζ. Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµ. Συµβάσεων»
η. Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
θ. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/2016,
τ.Α΄)
ι. Φ.814/48/588943/Σ.88/02 Φεβ 21/ΓΕΣ/Γ4/2β
ια. Φ.600/6/588941/02 Φεβ 21/ΓΕΣ/Γ4/1
Σας γνωρίζουμε, ότι η Μεραρχία σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στα
σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα
αφορά στην ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και
διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υποδοχής
και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στο χ. Φυλάκιο.
Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ’ αριθ.
02/2021 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης 02/2021 διακήρυξης), που αφορά
στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε:
Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), για την ανάρτησή της προκήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr.
Τα Επιµελητήρια, όπως µεριµνήσουν, ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση
τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή στο διαγωνισμό.
Τους Δήµους Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας να αναρτήσουν τη συνηµμένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την καλύτερη και ευρύτερη
ενημέρωση του κοινού των πόλεων.

./.

-2Την εφημερίδα «Ελεύθερη Θράκη»:
1.
Να δηµοσιεύσει το συνηµµένο κείµενο την 22 Φεβρουαρίου
2021 ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, στο αμέσως επόμενο φύλλο . Κατά τη δηµοσίευση:
α.
Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και µόνο σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιµοποιηθούν Νο 8.
β.
Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι
ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.
γ.
Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης, δε θα
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά.
2.
Να εκδώσει τιμολόγιο, στο όνομα του ΛΣ/ΧVI M/K MΠ. Γι’ αυτό
το λόγο, θα απαιτηθεί η αποστολή 3 φύλλων του τεύχους της εφηµερίδας όπου
έγινε η δηµοσίευση, αναλυτικός λογαριασµός, βεβαίωση αρµόδιου πρακτορείου
για το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας και αριθµός λογαριασμού για την κατάθεση του οφειλόµενου ποσού.
Διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, που θα αναθέσει τη σύμβαση: XVI
M/K ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο , ΣΤΓ 1025, ΤΚ.68300,
τηλέφωνο: 25530 46420 email: 16mkmp@army.gr.
Στοιχεία επικοινωνίας – επαφής: Ανχης (ΕΜ) Στέργιος Μελιδονιώτης,
Επιτελής XVI M/K ΜΠ/4ο ΕΓ τηλ.: 25530 46420, 16mkmp@army.gr.
Υπτγος Ιωάννης Βασιλάκης
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Στέργιος Μελιδονιώτης
Τμηματάρχης 4ου ΕΓ/2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ακαδημίας 6 ΤΚ 10671, email:
keeuhcci@uhc.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ,
Λ. Δημοκρατίας 307 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΤΚ 68100, email: epimevro@otenet.gr
ΔHMOΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου & Ορφέως 1 Διδυμότειχο Έβρος TK
68300,email:
mayor@didymoteicho.gr.,
info@
didymoteicho.gr
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, Bασ. Κων/νου 9 – 11 Ορεστιάδα ΤΚ 68200, email:
mayor@orestiada.gr
Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ», Eλ. Βενιζέλου 30 Αλεξ/πολη, ΤΚ 68100, τηλ.
2551026445-24734, fax 2551024445, e-mail: elthraki@otenet.gr
./.

-3Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ
ΓΕΣ/Γ4(ΔΙΣΥΔΠ)
ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ)
Δ΄ ΣΣ/ΔΥΔΜ
XVI M/K MΠ/4ο ΕΓ
3 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ
ΛΣ XVI Μ/Κ ΜΠ

./.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Yπ’ αριθ. 02/2021
Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός
Διαγωνισµός για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στο χ. Φυλάκιο. Η προς παροχή υπηρεσία φέρει
τον κωδικό αριθμό 55322000-1 του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίου συμβάσεων
(CPV).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προϊ
όντων.
Η συνολική, εκτιμώμενη, προϋπολογισθείσα αξία, ανέρχεται στις διακόσιες
τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (203.760,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
13%, για δύναμη (εκτιμώμενη) σιτιζομένων έως τετρακόσια 400 άτομα ημερησίως
και με μέγιστο κόστος ανά άτομο τα πέντε ευρώ και εξήντα έξι επτά λεπτά (5,66€),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%, παροχή 3 γευμάτων ανά ημέρα και για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα 90 ημερών.
Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 90 ημερών, µε
δικαίωµα παράτασης της ισχύος για 45 ημέρες ακόµη, υπό προϋποθέσεις.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 4 Μαρτίου 2021 (14:00), ημέρα Πέμπτη.
Η Προκήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ:
21PROC0081646662021-02-19 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με AΔΑ: 6Ω965-2ΕΗ
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ την 22 Φεβρουαρίου 2021.
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την XVI Μ/Κ ΜΠ/4Ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο ΤΚ 68300, τηλέφωνο: 25530 46420, email:
16mkmp@army.gr, καθημερινά µέχρι την 14:00 Ω, πλην Σαββάτου – Κυριακής.

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

