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Ελευσίνα, 11 Δεκ 18

ΘΕΜΑ :

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού
Ελέγχου Δονήσεων και Προσδιορισμού Ίχνους των Στροφείων
Ελικοπτέρων (Balancing Analyzer and Tracking) για ανάγκες της
Διεύθυνσης Παραγωγής/ΚΕΑ με Αριθμό Διακήρυξης Δ.02/18 και
ΑΔΑΜ: 18PROC004122147 2018-12-04.

ΣΧΕΤ :

Φ.831/ΑΔ.15056/Σ.3610/4-12-18/ΚΕΑ (ΑΔΑ: 6ΧΗΨ6-Ρ31)

1. Όσον αφορά στην διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια εξοπλισμού θέματος, ως την σχετική απόφαση, διευκρινίζεται ότι οι
ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να
υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
σχετική
διακήρυξη
με
ΑΔΑ:
6ΧΗΨ6-Ρ31
(ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
και
ΑΔΑΜ:
18PROC004122147 2018-12-04 (ΚΗΜΔΗΣ), με τους εξής τρόπους:
α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση: Κρατικό Εργοστάσιο
Αεροσκαφών (Κεντρική Γραμματεία ΚΕΑ) - Αεροπορική Βάση (ΑΒ) Ελευσίνας
(Βόρεια Πύλη ΑΒ Ελευσίνας πλησίον Λεωφ. ΝΑΤΟ - Ελευσίνα, ΤΚ.19200
ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο Εργοστάσιο
(ΚΕΑ) μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, τις
εργάσιμες ημέρες (Δευτ-Παρ) και ώρες (08:00-14:00). Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής, το Εργοστάσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του (την 17-12-2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00), αφού προηγηθεί η πρότερη και έγκαιρη τηλεφωνική
επικοινωνία για την παροχή των προσωπικών στοιχείων στο τηλ. 2105502241-44
(ΚΕΑ/ΟΙΚ) και 2105502105 (ΚΕΑ/ΑΣΦ) για την έκδοση της ειδικής άδειας εισόδου
στον στρατιωτικό χώρο του ΚΕΑ.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα διαλαμβανόμενα στο κύριο σώμα της σχετικής
απόφασης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού όσον αφορά στην ημερομηνία
υποβολής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς,
υπερισχύουν έναντι των διαλαμβανομένων στο Παράρτημα «Α» αυτής.
3. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για
θέματα διαδικασιών του Διαγωνισμού προς την αναθέτουσα αρχή:
ΚΕΑ/Τμήμα Οικονομικού,
τηλ. 2105502240-41-44 και Fax 2105502345,

ΑΔΑ: Ω8576-9ΧΡ

Αρμόδιοι χειριστές: Σγος (Ο) Γεώργιος Φιλίνδρας, Επόπτης
Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΑ και Υπσγος (Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας,
Αξιωματικός Προϋπολογισμού ΚΕΑ.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (ΜΑ) Δημήτριος Μπόζνος
Διοικητής

Υπσγος (Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας
Αξκός Π/Υ ΚΕΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΚΕΑ/ΤΜ.ΟΙΚ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΑ/Γ7-Δ6
ΔΑΥ/Γ1 – Γ3 – Γ7 – Γ10
ΚΕΑ/ΔΠΑ
ΚΕΑ/ΑΣΦ
ΚΕΑ/ΔΒΣ
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