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Σας γνωρίζουμε, ότι η ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, ο οποίος
αφορά στην:

«Εγκατάσταση µηχανηµάτων αυτόµατων πωλητών ροφηµάτων
και τυποποιηµένων ειδών στις Μονάδες των Φρουρών Αλεξανδρούπολης,
Φερών - Πέπλου - Δορίσκου και Τυχερού - Προβατώνα».

Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ.
1/2022 προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) και παρακαλούμε για την ανάρτηση της
στους χώρους ανακοινώσεών σας, για την ευρύτερη ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.

Η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, καθώς και οι 7 - 31 Μ/Κ ΤΑΞ, προς τις οποίες κοινοποιείται
το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ-ΕΥ) Κυπαρίσσης Γκασίδης, Επιτελής ΧΧΙΙΙ
ΤΘΤ/4οΕΓ (τηλέφ. : 25510 – 55141).

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΜΘ Ανστής (ΤΘ) Γεώργιος Πρεπάκης
4ο ΕΓ/2

Σχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Καπόλος
Υποδιοικητής

Δια τον απουσιάζοντα Δκτή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Δήμος Αλεξ/πολης, Ι. Καβύρη και Λ. Δημοκρατίας, Αλεξ/πολη, ΤΚ:68132

ΠΡΟΣ: ΧΧΙΙΙ ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
«3οΣΙ – ΔΟΡΥΛΑΙΟ»

Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλέφ. 5141

ΚΟΙΝ: Φ.600.1/2/10524
Σ.56
Αλεξ/πολη, 11 Ιαν 22
Συν.: Μία (1) Προκήρυξη

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Δημόσιου
Ανοικτού Διαγωνισμού για την Εγκατάσταση Μηχανηµάτων Αυτόµατων
Πωλητών)

ΣΧΕΤ: α. ΚΤΠ «Κώδικας Τροφίμων και Ποτών»
β. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη-

ρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
γ. ΜΔ 6-2/2017/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4οΕΓ/2
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τηλ.: 25510-26223 και FAX: 25510-23253,e-mail: dimarxos@alexpolis.gr
Επιμελητήριο Έβρου, Λ. Δημοκρατίας 307, Αλεξ/πολη, TK:68132
τηλ.: 25510-22323 καιFAX: 25510-23253,e-mail: epimevro@otenet.gr
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4οΕΓ
7–31 Μ/Κ ΤΑΞ/4οΕΓ
ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ/2ο – 3ο –4οΕΓ
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
216 ΚΙΧΝΕ
12 ΚΤΣ
ΛΑΦΑ

mailto:dimarxos@alexpolis.gr
mailto:epimevro@otenet.gr
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,
ΦΕΡΩΝ - ΠΕΠΛΟΥ - ΔΟΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΟΥ - ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ

Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 1/2022

1. Αναθέτουσα αρχή:ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (ΤΘΤ)

2. Είδος Διαγωνισµού: Ανοιχτός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

3. Αντικείμενο του Διαγωνισµού: Εγκατάσταση µηχανηµάτων αυτόµατων
πωλητών ροφηµάτων στιγµιαίας παρασκευής και τυποποιηµένων ειδών
(τροφίµων, αναψυκτικών, εµφιαλωµένων νερών, χυµών) στις Μονάδες των
Φρουρών Αλεξανδρούπολης, Φερών - Πέπλου - Δορίσκου και Τυχερού -
Προβατώνα.

4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Η αξία της σύμβασης εκτιμάται σε τριάντα
χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €), με δυνατότητα να αυξομειωθεί, καθόσον εξαρτάται
από παραμέτρους μη δυνάμενους να προβλεφθούν.

5. Διεύθυνση για την αποστολή εγγράφων και παροχή πληροφοριών για το
διαγωνισμό από την ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ/4ο ΕΓ: Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ», Αλεξανδρούπολη, T.K:68100 (τηλέφωνο: 25510-55141-55140
κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες).

6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισµού: Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί από επιτροπή της Ταξιαρχίας στις 17 Μαρτίου 2022 στη Λέσχη
Αξιωματικών Φρουράς Αλεξανδρούπoλης (ΛΑΦΑ), ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00, με την κατάθεση από τους συμμετέχοντες σφραγισμένων φακέλων που θα
περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις οικονομικές προσφορές
τους, όπως αυτά καθορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Σε περίπτωση
ανάγκης διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού, αυτός θα πραγματοποιηθεί στις
31 Μαρτίου 2022 στη ΛΑΦΑ, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με εκ νέου κατάθεση
φακέλων προσφορών. Μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών δεν θα
γίνεται δεκτή καµία προσφορά.

7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η προσφορά της
υψηλότερης τιµής μηνιαίου µισθώµατος για κάθε µηχάνηµα αυτόματης πώλησης.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές για μέρος των
ζητούμενων αυτόµατων πωλητών, ενώ η Ταξιαρχία κατά την κρίση της δύναται να
προβεί σε επαναληπτικό διαγωνισμό και σε διαπραγμάτευση με τους υποψήφιους
προμηθευτές ή και να κατακυρώσει το διαγωνισμό ακόμη και αν συμμετάσχει μόνο
ένας (1) υποψήφιος.

8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, µε
δικαίωµα παράτασης της σύµβασης συνολικά για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.
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9. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ποσού 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α, ποσού
εξακοσίων ευρώ (600,00 €). Κάθε προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα
κατακυρωθεί η προμήθεια ή μέρος αυτής, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 5% επί της αξίας της σύμβασης.
Λεπτομέρειες για τις εγγυητικές επιστολές θα καθορίζονται στη διακήρυξη.

10. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού (γενικοί - ειδικοί όροι), θα
είναι διαθέσιμο για τους ενδιαφερόμενους από την ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ/4οΕΓ από 25
Ιανουαρίου 2022, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας


