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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

  ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Πίνακας Αποδεκτών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 
   Τηλ.: 210_3483161 
  Φ.461.3/25/416244 

ΚΟΙΝ :  Σ.1683 
  Αθήνα, 14 Αυγ 19 
  Συνηµµένα: Μία (1) Περίληψη ∆ιακήρυξης 
    

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιεύσεις – Ανακοινώσεις  (Ανακοίνωση ∆ιακήρυξης του Υπ΄ Αρίθµ. 
 25/19, Ανοικτού, ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού) 

  
ΣΧΕΤ : α.   Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπη-    
       ρεσιών» 

 β.   Φ.600.163/63/416220/Σ.1680/13 Αυγ 19/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/5α 
 
  Σας γνωρίζουµε ότι, η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, 
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια δύο (2) ψυκτών 
κλιµατισµού για το κτίριο των χειρουργείων της νέας πτέρυγας του 401 ΓΣΝΑ. 
 
   Κατόπιν των  παραπάνω, σας αποστέλλουµε, συνηµµένα, την περίληψη της 
υπ’ αρίθµ. 25/19 διακηρύξεως, που αφορά στον εν λόγω διαγωνισµό και σας παρα-
καλούµε, όπως τη διαβιβάσετε στα µέλη σας για την έγκαιρη ενηµέρωσή τους, µε 
σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη συµµετοχή σ’ αυτόν. 
 
    Η αποστολή  της προκήρυξης στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Αυγ 19. 
 
   Η δηµοσίευση της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜ∆ΗΣ θα πραγµατο-
ποιηθεί την Παρασκευή 16 Αυγ 19. 
 
   Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 
    Το ΓΕΣ/∆3 (∆ΕΝ∆ΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρα-
καλείται όπως καταχωρήσει την περίληψη της (β) σχετικής διακήρυξης στην ιστο-
σελίδα www.army.gr. 
 

 Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  
  

ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7α,β,γ  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για Ενέργεια  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  (µε e-mail) 
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Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΓΕΣ/Γ3 - ∆3 - ∆ΥΓ  
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/5α , 7  
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΥΓ - ∆ΕΠΥ  
401 ΓΣΝΑ  
424 ΓΣΝΕ  
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                                                                     ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
                                                                     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 
                                                                     Αριθ. Πρωτ: 416244     
                                                                     Αθήνα,14 Αυγ 19 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25/19 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, για 
την προµήθεια δυο (2) ψυκτών κλιµατισµού για το κτίριο των χειρουργείων της νέας 
πτέρυγας του 401 ΓΣΝΑ, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιµής (χαµηλότερη τιµή), συνολικού 
προϋπολογισµού ποσού ύψους: διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έξι 
ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (225.806,45€) χωρίς ΦΠΑ. 

 
 Αριθµός ∆ιαγωνισµού: 25/19 και αριθµός διακήρυξης: 25. 
 
 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και οι προσφορές 
θα υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς, ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυ-
ακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 
           Έναρξη υποβολής προσφορών η 19 Αυγ 19, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 08:00. 
 
 Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 20 Σεπ 19, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.  
 
           Αποσφράγιση των προσφορών η 26 Σεπ 19, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 08:00.  
 
 ∆ιευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά (από 08:00 έως 
14:00, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήµων αργιών) στο τηλέφωνο 210_ 
3483161 ΦΑΞ: 210_3454603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώ- 
ργιος Πλακιάς. 
 
 Η δηµοσίευση στον ιστότοπο του ΚΗΜ∆ΗΣ θα πραγµατοποιηθεί την Παρα- 
σκευή 16 Αυγ 19. 
 
 Η κατακύρωση των διαγωνισµών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. 
      
      Εκ της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 

 
 Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
  

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

ΑΔΑ: 6ΕΞΥ6-5ΝΤ


		2019-08-16T09:28:14+0300


		2019-08-16T09:36:18+0300
	Athens




