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ΘΕΜΑ:

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 14/21, για την
Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Οχημάτων HUMMER και
Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 15/21, για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου
Κινητήρων Ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για Κάλυψη Αναγκών του 303
ΠΕΒ)

ΣΧΕΤ.:

α.

Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄137/16-6-11) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων,
Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας
β.
ΠΕΔ Α-00695/20 ΣΕΠ 18/1η ΕΚΔΟΣΗ (ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ HUMMER)
γ.
ΠΕΔ Α-00865/31 ΙΟΥΛ 19/1η ΕΚΔΟΣΗ (ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 600ΗΡ ΟSHKOSH)
δ.
Φ.600.163/8/411761/Σ.380/15 Φεβ 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ
ε.
Φ.600.163/9/411762/Σ.381/15 Φεβ 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ
στ. Φ.600.163/40/414379/Σ.1235/26 Απρ 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ
ζ.
Φ.600/176/942089/Σ.996/26 Απρ 21/ΓΕΣ/ΔΤΧ/4β-γ
η.
Φ.600.163/2/942516/Σ.1046/07 Μαΐ 21/ΓΕΣ/ΔΤΧ/2

Σας γνωρίζουμε, σε εκτέλεση των (ζ) και (η) σχετικών και κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο επιχειρησιακό φορέα, τα παρακάτω:
α. Το δοκιμαστήριο κινητήρων ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH θα τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα χώρο με τα λοιπά δοκιμαστήρια και όχι σε νέο χώρο.
β. Δεν προβλέπονται από τις (β) και (γ) σχετικές ΠΕΔ ειδικό αντικραδασμικό πλαίσιο και ραβδωτή βάση εδάφους, αντίστοιχα. Εφόσον o Ο.Φ. εκτιμά ότι
αυτά είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των δοκιμαστηρίων, τότε θα πρέπει
να συνοδεύουν τα υπό προμήθεια δοκιμαστήρια.
γ. Με το (στ) σχετικό, σας έχουν κοινοποιηθεί οι ακριβείς τύποι των κινητήρων, οι οποίοι αφορούν στα υπό προμήθεια δοκιμαστήρια, με βάση τους οποίους
είναι δυνατή η άντληση των στοιχείων επί των διαστάσεών τους. Επιπρόσθετα, για
την αποφυγή ασαφειών, εφόσον είναι απαραίτητο, μετρήσεις που τυχόν απαιτηθούν, να πραγματοποιηθούν από τους υποψήφιους προμηθευτές ώστε να ελαχιστοποιηθούν τυχόν σφάλματα.
δ. Εφόσον κάποιοι από τους τύπους αισθητήρων, οι οποίοι θα συνοδεύουν το κάθε δοκιμαστήριο κρίνονται από τoν Ο.Φ. ως πανομοιότυποι, δύναται να
συμπεριληφθούν μία φορά.
Κατόπιν των παραπάνω:
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α. Παρατείνεται ο χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας και της υποβολής των προσφορών στο πλαίσιο της (δ) σχετικής διακήρυξης. Ως εκ τούτου, τροποποιούνται οι παράγραφοι 4 και 5, του κυρίως μέρους της εν λόγω διακήρυξης,
όπως παρακάτω:
(1) «4. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 14 Μαΐ 21 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (Διεύθυνση: Π. Ράλλη
1 Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3459946/210 3483228, FAX: 210-3454603),
ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως,
στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3483161 / 210 348 3235].»
(2) «5. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 17 Μαΐ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ (Τηλ. +30 210
3483161), η οποία συγκροτείται βάσει της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ
07/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.»
β. Παρατείνεται ο χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας και της υποβολής των προσφορών στο πλαίσιο της (ε) σχετικής διακήρυξης. Ως εκ τούτου, τροποποιούνται οι παράγραφοι 4 και 5, του κυρίως μέρους της εν λόγω διακήρυξης,
όπως παρακάτω:
(1) «4. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 14 Μαΐ 21 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (Διεύθυνση: Π. Ράλλη
1 Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3459946/210 3483228, FAX: 210-3454603),
ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως,
στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3483161 / 210 348 3235].»
(2) «5. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 17 Μαΐ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ (Τηλ. +30 210
3483161), η οποία συγκροτείται βάσει της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ
07/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.»
γ. Οι παραπάνω τροποποιήσεις επιφέρουν κατά περίπτωση αλλαγές και
στις ημερομηνίες των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις (δ) και (ε) σχετικές
διακηρύξεις.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στις (δ) και (ε) σχετικές διακηρύξεις.
Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι, η παρούσα συνιστά εκτελεστή πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία καθίσταται άμεσα
αναπόσπαστο μέρος των (δ) και (ε) σχετικών διακηρύξεων και αποτελεί πλέον
τμήμα του κανονιστικού πλαισίου των.
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Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, που κοινοποιείται το παρόν,
παρακαλείται όπως το διαβιβάσει σε συνέχεια των (δ) και (ε) σχετικών διακηρύξεων,
στα μέλη της.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Χειριστής θέματος : Λγός (ΤΧ) Κωνσταντίνος Ματσούκας, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ, τηλέφ. 2103483144.
Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης
Διευθυντής

Λοχαγός (ΤΧ) Κωνσταντίνος Ματσούκας
Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Γ3-ΔΤΧ/3γ
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄ Κ
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ, 7ο - ΔΙΣΕ
301 ΕΒ
303 ΠΕΒ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (με e-mail)
Φ.Υ. (ΑΔ 14,15/21)

