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ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας
Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔE. 34/18

1.

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας

υποβολής προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την
τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :
ΔE. 34/18 Ανοικτός Διαγωνισμός
2.

Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης .

Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Σγός (Ο) Μπαλτζής Παναγιώτης
ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ
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Ανακοίνωση Μετάθεσης
Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών
Διαγωνισμού ΔΕ. 34/18
1.
Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών του υπ΄ αριθμ. 34/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων
δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με
αντικείμενο την
«Γενική
Επισκευή
(overhaul) δύο (2) τεμαχίων
υλικού
ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER
PUMA», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3η
Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.
2.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η
18 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης
των προσφορών την 24η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.
η

3.

Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Υπηρεσία καθόσον κρίθηκε απαραίτητη για την
προσέλκυση ενδιαφέροντος και την εξάντληση των περιθωρίων επίτευξης ευρύτερης
συμμετοχής και προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος για την προετοιμασία των
προσφορών των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και την κατάθεση αυτών
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ.
4.

Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού :





στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 03 Δεκεμβρίου 2018.
στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 03 Δεκεμβρίου 2018.
στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 03 Δεκεμβρίου 2018.
στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας : 03 Δεκεμβρίου 2018.
Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
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