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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7
Τηλέφ.: 210 348 3161
Φ.461.3/15/411864
Σ.429
Αθήνα, 17 Φεβ 21
Συνηµµένα: 1 Περίληψη ∆ιακήρυξης

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ:

∆ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση ∆ιακήρυξης του Υπ΄ Αρίθµ:
15/21 Ανοικτού ∆ιαγωνισµού)

ΣΧΕΤ.:

α.
β.

γ.
δ.

Ν.3433/2006 «Προµήθειες Αµυντικού Υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων»
Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών
των Ενόπλων ∆υνάµεων - Θέµατα ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και Συναφείς ∆ιατάξεις»
Ν.3978/2011 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών στους Τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας»
Φ.600.163/09/411762/Σ.381/15 Φεβ 21/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/3γ

Σας γνωρίζουµε ότι, η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7, προκηρύσσει σύµφωνα µε το (δ)
σχετικό, διαγωνισµό σύναψης και εκτέλεσης σύµβασης, για το υποπρόγραµµα «προµήθεια δοκιµαστηρίου κινητήρων ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για κάλυψη αναγκών
του 303 ΠΕΒ».
Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουµε, συνηµµένα, την περίληψη
της υπ’ αρίθµ. 15 διακήρυξης, που αφορά στον εν λόγω διαγωνισµό και παρακαλούµε όπως την δηµοσιεύσετε στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, γνωρίζοντας µας τον κωδικό αριθµό δηµοσίευσης
(Κ.Α.∆) στο ΦΕΚ.
Το ΓΕΣ/∆3(∆ΕΝ∆ΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται όπως καταχωρίσει την περίληψη της (δ) σχετικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr.
Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως διαβιβάσει την περίληψη της (δ) σχετικής διακήρυξης στα
µέλη της.
Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας.
Χειριστής θέµατος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@army.gr).
Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7α,β,γ
./.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (µε e-mail)
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Γ1 - Γ3 - ∆3 (µε e-mail)
ΓΕΣ/∆ΤΧ - ∆ΟΙ
ΑΣ∆ΥΣ/∆Γ′Κ
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/3γ , 7 - ∆ΕΠΥ - ∆ΙΣΕ - ∆ΟΙ
303 ΠΕΒ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (µε e-mail)

./.
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7
Αριθ. Πρωτ:411864
Αθήνα, 17 Φεβ 21
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/21
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης
Στρατού/∆ιεύθυνση Προµηθειών (ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισµό σύναψης και εκτέλεσης σύµβασης, για το υποπρόγραµµα
«προµήθεια δοκιµαστηρίου κινητήρων ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για κάλυψη αναγκών του 303 ΠΕΒ», µε την ανοικτή διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 101 του
Ν.3978/2011, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
Αριθµός προκήρυξης: 15/21 και Αριθµός διακήρυξης: 15.
Επιθυµητός χρόνος παράδοσης των αντικειµένων της σύµβασης: Σύµφωνα
µε τα καθοριζόµενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.
Τόπος παράδοσης των αντικειµένων της σύµβασης: Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό: Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους
Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.
Κατάθεση δικαιολογητικών µέχρι στις 29 Μαρ 21, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00 µ.µ, στη Γραµµατεία της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) Τηλ.
επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού ιδιοχείρως, στα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7].
Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 30 Μαρ 21, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. ενώπιον της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 [Τηλ.(+30) 210 348 3161], η
οποία συγκροτείται βάση της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ/∆ΥΠΟΣΤΗ/2/1.
Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της
προµήθειας, δύνανται να παραλαµβάνονται µόνο από το ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ (οδός
Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθηµερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου,
Κυριακής και επισήµων αργιών [κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον αρµόδιο
χειριστή, Λοχαγό (ΤΧ) Κωνσταντίνο Ματσούκα στο τηλέφ. (+30) 210 348 3144],
στην τιµή ποσού ύψους είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών ( 22,80 € ) ανά αντίγραφο, σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. ∆ύναται να
κατατεθεί το προβλεπόµενο αντίτιµο µε κατάθεση στο λογαριασµό υπ’. αρίθ.
(IBAN) GR07 0260 2370 0008 7020 1074 417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ
ΜΤΣ (Μετοχικό Ταµείο Στρατού), µε την αιτιολογία «Κόστος ∆ιακήρυξης ∆ιαγωνι./.
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σµού 15/21 - ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ». Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται µόνο
στην Ελληνική γλώσσα.
Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το
αργότερο µέχρι και 6 εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
των προσφορών και θα παρέχονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Αρµόδιος
χειριστής είναι το: ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/3γ, (Τµήµα Οχηµάτων), τηλέφ. επικοινωνίας
(+30) 210 348 3144, e-mail: asdysdpm@otenet.gr, (µνηµονεύοντας στο θέµα τον
αριθµό Α.∆. 15/21 «προµήθεια δοκιµαστηρίου κινητήρων ισχύος 600 ΗΡ
OSHKOSH για κάλυψη αναγκών του 303 ΠΕΒ»).
Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων
συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ ∆.∆.Σ.),
καταχωρείται στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr) και στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος.
Η κατακύρωση των ∆ιαγωνισµών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.
Εκ της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ
Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7α,β,γ

./.

