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ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ:

Κατασκευές Στρατιωτικών Έργων [«Κατασκευή και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξομοιωτή Ελεύθερης Πτώσης (Αεροσήραγγα)»]

ΣΧΕΤ. :

α.
β.
γ.
δ.
ε.

ν.4412/2016
Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 22PROC011025756)
Φ. 917/94/188046/Σ.10912/20 Ιουλ 22/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ
Προκήρυξη
στην
ΕΕΕΕ
405183-2022-EL/26-07-22
(ΑΔΑΜ: 22PROC011006573)
Περίληψη της Διακήρυξης (ΑΔΑ: 6ΞΚ26-ΘΒΙ)

1.
Σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με το (γ) σχετικό, εγκρίθηκε η Διακήρυξη
Ανοικτής Διαδικασίας [(β) όμοιο], μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων με συστημικό αριθμό 190849 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος.
2.
Στην Αναθέτουσα Αρχή υποβλήθηκαν, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, αιτήματα
οικονομικών φορέων, τα οποία αφορούν στην παράταση της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
3.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αιτήματα, σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα του έργου για τη Στρατιωτική Υπηρεσία (Σ.Υ),
αποφασίζουμε
την παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας και συγκεκριμένα:
α.
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3.Α2 της Διακήρυξης (ΦΑΚΕΛΩΝ
αιτήσεων συμμετοχής), ορίζεται η 20 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. [τροποποίηση του αρ.18 του (β) σχετικού].
β.
Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων συμμετοχής,
καθορίζεται η 22 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ [τροποποίηση του αρ.18 του (β) σχετικού].
γ.
Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα, ήτοι έως την 07 Σεπ 22, η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέξει σε όλους τους προσφέροντες, οι οποίοι συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο μέχρι την 14 Σεπ 22. [τροποποίηση του
αρ.2.3 του (β) σχετικού].
./.
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δ. Η εγγύηση συμμετοχής απαιτείται να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 19 της διακήρυξης και συγκεκριμένα των αιτήσεων συμμετοχής (Α’
Στάδιο), ήτοι μέχρι 19 Ιαν 2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. [τροποποίηση του αρ.15.3 του (β) σχετικού].
4.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα ορίζονται στη διακήρυξη και τροποποιούνται ανάλογα σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος, τα (δ) και (ε) σχετικά.
5.
Κατόπιν των παραπάνω, να εκδηλώσετε άμεσα ενέργειες αρμοδιότητάς
σας, προκειμένου η παρούσα απόφαση:
α.

Να αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β.
Να δημοσιευθεί στους αρμόδιους φορείς [Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) - ΚΗΜΔΗΣ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Εφημερίδες Δημοπρασιών
– Ιστοσελίδα ΓΕΣ (www.army.gr)].
6.
Οι Επιτελικοί Φορείς του ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
7.
Χειριστής θέματος: Άνχης (ΜΧ)
ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/Τμ.ΣΕ, τηλ.: 210 7496283.

Ακριβές Αντίγραφο

Μπούσης,

Επιτελής

Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης
Διοικητής

Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Βασίλειος Μπούσης
ΔΜΧ/Tμ.Σ.Ε
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