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ΠΡΟΣ :  - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΚΟΙΝ.: - Πρεσβεία της Ελλάδας στη Μπρατισλάβα  

Ε.Δ.: - Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 

- Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού 

- Διπλωματικό Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 

- Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας  

- Γραφείο κας Β΄ Γενικής Διευθύντριας 

- Β4 Διεύθυνση 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

 

Σχετ.: 

Πρόθεση πρόσκλησης εταιρειών, από το σλοβακικό Υπουργείο Άμυνας, για την 

υποβολή ενδιαφέροντος για την επέκταση κτιριακής εγκατάστασης στην αεροπορική 

βάση Zvolen, σύμφωνα με προδιαγραφές NATO. 

Έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μπρατισλάβα με Α.Π.Φ. 1193.3/6/ΑΣ 376 

(μη προς όλους). 

 

 Σας ενημερώνουμε, μετά από σχετική πληροφόρηση που λάβαμε από την Πρεσβεία της 

Ελλάδας στη Μπρατισλάβα, για την πρόσκληση υποβολής, εκ μέρους του σλοβακικού Υπουργείου 

Άμυνας, για την επέκταση κτιριακής εγκατάστασης στην αεροπορική βάση Zvolen, στο πλαίσιο 

του έργου ‘’Zvolen –ASBE, extension of building No. 8’’. 

 Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδύσεων για θέματα 

Ασφαλείας του ΝΑΤΟ, ενώ σημειώνεται ότι η σχετική πρόσκληση για προσφορές θα 

γνωστοποιηθεί μόνο στις εταιρείες που θα προσκομίσουν, μέσω της διπλωματικής οδού της χώρας, 

όπου εδρεύουν, έγκυρη «Δήλωση Επιλεξιμότητας» (Declaration of Eligibility) μέχρι τις 2 Ιουνίου 

2020. Σε αυτή θα πρέπει να επισυναφθεί και ο βαθμός διαβάθμισης ασφάλειας της εταιρείας. 

Επισημαίνεται ότι οι διαδικαστικές προθεσμίες προβλέπονται στο σημείο «10. Deadlines» της 

συνημμένης ανακοίνωσης πρόσκλησης. 

 Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες 

πληροφορίες με το Υπουργείο Άμυνας της Σλοβακίας (Ιστοσελίδα: www.mod.gov.sk, email: 

martin.melisek@mod.gov.sk., Τηλέφωνο: + 421/960322844, καθώς και με την Ελληνική Πρεσβεία 

στη Μπρατισλάβα, email: gremb.brt@mfa.gr   

 Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.  

 

 Ο Διευθυντής  

 

 

                   Αντώνιος Κατεπόδης  

        Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
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