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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ
ΠΡΟ :
Πίλαθα Απνδεθηώλ
ΚΟΘΝ. :

ΥΟΛΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ
ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ
Σήι. (εζση) : 6140
Φ.800/152/4884
.1823
Πύξγνο, 27 Γεθ 21

ΘΕΜΑ :

Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο

ΥΕΣ :

α.
Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ»
β. Φ.800/150/4720/.1765/10 Γεθ 21/ΔΣΣΖΛ/4νΔΓ
γ. Φ.600.163/69/14358/.2686/17 Γεθ 21/ΓΗΚΔ(IV MΠ) /4ν ΔΓ/1
ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΘΚΟΤ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ
ΤΠ’ ΑΡΘΘΜ. 01 /2022

1.
αο γλσξίδνπκε ζε εθηέιεζε ηνπ (γ) ζρεηηθνύ θαη ζύκθσλα κε ηα
θαζνξηδόκελα ζην (α) όκνην, όηη ε ΔΣΣΖΛ, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα
κε απεπζείαο αλάζεζε άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016 Γηαγσληζκνύ γηα ηελ
Πξνκήζεηα – παξαζθεπή θαη ςήζε άξηνπ, ζε ηδησηηθό αξηνπνηείν, (ςσκί πάληα
εκέξαο) γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΦ – πζζηηίνπ ηεο ρνιήο.
2.
Ο Γηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 12 Θαν 22 θαη εκέξα
Σεηάρηη και ώρα 10:00 πμ ζην Γηνηθεηήξην ηεο ρνιήο.
3.

πλνπηηθά ζηνηρεία επί ηνπ δηαγσληζκνύ, όπσο παξαθάησ:

α.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ:12 Θαν 22
και ώρα 10:00 πμ.
β.
Ζκεξνκελία ζπκκεηνρήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ:
12 Θαν 22 και ώρα 10:00 πμ.
γ.
Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4412/2016.
δ.
πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ εηδώλ δε δύλαηαη
λα ππνινγηζηνύλ κε αθξίβεηα, θαζόζνλ εμαξηώληαη από ηε δύλακε ησλ νπιηηώλ θαη
ηε δήηεζε ησλ εηδώλ. Ζ εθηηκώκελε δαπάλε, ρσξίο Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
δέθα πέληε ρηιηάδσλ Δπξώ (15.000€) πεξίπνπ.
ε.
Ν.4412/2016

Δίδνο

δηαδηθαζίαο:

Απεπζείαο

αλάζεζε

άξζξν

118

ηνπ
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ζη.

Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο.

δ.
Γηεύζπλζε πνπ ζα αλαζέζεη ηε ζύκβαζε: ΔΣΣΖΛ/4ν ΔΓ,
ηξαηόπεδν «ΣΥΖ (ΠΕ) ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ ΥΡΖΣΟ», Πύξγνο.
ε.
Οι θάκελοι ηων προζθορών θα σποβληθούν ή αποζηαλούν
ζηην επιηροπή ηοσ ηραηόπεδο «ΣΥΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΥΑΛΘΟΤ ΥΡΗΣΟΤ» Έλληνος
ηραηιώηη 1 ηηλ 26210-25506/7 ηηλ. (εζωη.) 6140 Email: settil-1o-eg@army.gr,
οπόηε θα γίνει ηο άνοιγμα ηων οικονομικών προζθορών και ο έλεγτος ηων
δικαιολογηηικών.
ζ.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο: ΔΜΘ Αιρίαο (ΔΜ-ΔΤ) Μάιιηαξεο ίκσλ ,
ηει. Δπηθνηλσλίαο (ΟΣΔ) 2621025506/7, ηει.(εζση.) 6140, ΦΑΞ: 2621034057,
Email: settil-1o-eg@army.gr
4.
Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ πξνο ην νπνίν θνηλνπνηείηαη
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

ην

Σρεο (ΦΣΥ) Σζηξνλίθνο Αλαζηάζηνο
Τπνδηνηθεηήο
(Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Γθηή)

Αιρίαο (ΔΜ-ΔΤ) Μαιιηαξήο ίκσλ
Βνεζόο 4νπ ΔΓ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
«Α»
«Β»
«Γ»

Γεληθνί Όξνη Πξόρεηξνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ Δηδώλ Κπιηθείνπ
Δηδηθνί Όξνη Πξόρεηξνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ Δηδώλ Κπιηθείνπ
Πξνζρέδην ύκβαζεο

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
Απνδέθηεο γηα ελέξγεηα
Δκπνξηθό θ Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Πύξγνπ
Απνδέθηεο γηα Κνηλνπνίεζε
ΓΔ/ΓΔΝΓΖ
ΓΗΚΔ(ΗV ΜΠ)/4ν ΔΓ
ΔΣΣΖΛ/4ν ΔΓ – ΤΗΣΗΟ – Φ. Γηαγσληζκνύ

παξόλ

