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ΠΡΟΣ:  650 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 
  ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/4o ΓΡΑΦΕΙΟ 
   Πίνακας Τηλέφ.: 25410-36304 
   Αποδεκτών Φ.800/29/14157 
  Σ.803 
ΚΟΙΝ.:  Βανιάνο, 18 Ιουλ 18 
  
ΘΕΜΑ:     Οικονοµικά (∆ιαγωνισµοί) 
 
ΣΧΕΤ.:   α. Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και 
 Υπηρεσιών» 
 β ΠΕ∆-Α-00062/Έκδοση 3η/Ιουν 17/ΥΠΕΘΑ 
                 γ. Φ.830/33/14158/Σ.804/18 Ιουλ 18/ 650 ΠΑΥΠ (Υπ’ Αριθµ. 
…………...3/2018 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός) 

 
Γνωρίζεται, ότι η Μονάδα πρόκειται να διεξάγει τον (γ) σχετικό συνοπτικό 

διαγωνισµό, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προµήθεια  
αβουλκάνιστου ελαστικού, επ’ ωφελεία 304 ΠΕΒ, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, συνολικού 
ύψους εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00€). 

 
Ως τόπος υποβολής των προσφορών ορίζεται η 650 ΠΑΥΠ (Στρ/δο "Εφ. 

Ανθλγου (ΠΖ) Στογιαννίδη Ευάγγελου", Βανιάνο Ξάνθης). 
 

Ηµεροµηνία - ώρα κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών: 31 Ιουλίου 
2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. 

 
Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά, τα οποία 

οι συµµετέχοντες µπορούν να παραλάβουν από το 4ο Γραφείο της 650 ΠΑΥΠ, τις 
εργάσιµες ηµέρες, από 07:30 έως 14:00. 

 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για την υπόψη προµήθεια παρακαλούµε 

εντός τριών (3) ηµερών να µας ενηµερώσετε µέσω e-mail, στο 650payp@army.gr 
[Λγος(ΥΠ) Καλότσης Ιωάννης] ώστε να επιβεβαιώσετε  τα παρακάτω στοιχεία : 

 
 α. Επωνυµία, Οδός, Τηλέφωνο και FAX Επιχείρησης. 
 
 β. E-mail Επικοινωνίας για να σας αποσταλούν οι Γενικοί και 

Ειδικοί Όροι, υπόδειγµα σύµβασης, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και 
οικονοµικής προσφοράς, υπόδειγµα ΤΕΥ∆, η σχετική προδιαγραφή, καθώς και 
Πίνακας χαρακτηριστικών των προς προµήθεια υλικών, για την ταχύτερη 
παραλαβή τους. 

 
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό, στο τηλέφωνο 25410-

36304 από 07:30 έως 14:00 [Λγος (ΥΠ) Καλότσης Ιωάννης, Ανθστης (ΥΠ) 
Βαρυτιµίδης Συµεών ]. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 Ανχης (ΥΠ) Χρήστος Αθάνατος 
∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

 
Λγος (ΥΠ) Ιωάννης Καλότσης 

 Αξκος 4ου Γραφείου 
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Πίνακας Αποδεκτών 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος 
Εταιρεία «VIPPON ΑΒΕΕ» 

Τηλ. 210-4914846, email: kalafat@vippon.gr 

Εταιρεία «GMS ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΟ∆ΥΜΑΤΑ Α.Ε.» 

Τηλ. 210-7522039, email: kambakas@hol.gr 

Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΙV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΠ-∆ΟΙ 
650 ΠΑΥΠ/4ο Γρ.-Φ.Υ. 
 


