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ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05/2022 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

1. Υπό Προμήθεια Υλικά 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ NSN 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣOTHTA 

 
 

Τεθωρακισμένα Οχήματα 
Μάχης Μηχανικού 

(ΤΟΜΜΧ) 

 
 
 

2350-12-388-
8132 

 
 
 

Τεμάχια 

1ο έτος: 3 
2ο έτος: 3 
3ο έτος: 3 
4ο έτος: 3 

 
Σύνολο: 12 

 
 2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

 
  α. Βιβλιογραφία. 
    

Ο προμηθευτής να παραδώσει μαζί με τα υπό προμήθεια 
υλικά (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στην ελληνική γλώσσα την παρακάτω 
βιβλιογραφία: 
 
   (1) Εγχειρίδια χειρισμού και συντήρησης 1ου – 2ου 

κλιμακίου: Μία πλήρη σειρά για κάθε ΤΟΜΜΧ. 
 
   (2) Εγχειρίδια συντήρησης και επισκευών 3ου  - 4ου 
κλιμακίου: Μία πλήρη σειρά για κάθε 5 ΤΟΜΜΧ. 
 
   (3) Εγχειρίδια συντήρησης και επισκευών 5ου κλιμακίου: 
Μία πλήρη σειρά για κάθε 5 ΤΟΜΜΧ. 
 
   (4) Η παράδοση όλων των παραπάνω τεχνικών 
εγχειριδίων και καταλόγων ανταλλακτικών και εργαλείων να έχει ολοκληρωθεί ένα 
(1) μήνα πριν από την έναρξη της παράδοσης των ΤΟΜΜΧ στον Ελληνικό Στρατό. 
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  β. Παροχή εκπαίδευσης. 
 
   Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Προσθήκη «4» του 
Παραρτήματος «Γ» του παρόντος. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στην ελληνική 
γλώσσα ή εφόσον ο εκπαιδευτής είναι αλλοδαπός με μέριμνα του αναδόχου να 
διατεθεί διερμηνέας. Η εκπαίδευση θα γίνει με μέριμνα του προμηθευτή. 
 
  γ. Εν συνεχεία υποστήριξη (ΕΣΥ) ( Follow On Support – FOS).  
 
               Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Προσθήκη «4» του Πα-
ραρτήματος «Γ» του παρόντος. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι ο προμηθευτής δε-
σμεύεται να υποστηρίζει τη λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών, στο σύνολό 
τους, με ανταλλακτικά και υπηρεσίες για χρονικό διάστημα τουλάχιστο 15 ετών, 
ανεξάρτητα από την υπογραφή ανεξάρτητης σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης 
(ΕΣΥ – FOS).  
 
  δ. Τεχνική υποστήριξη / βοήθεια. 
 
   Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Προσθήκη «4» του 
Παραρτήματος «Γ» του παρόντος. Ειδικότερα, ο προμηθευτής να διαθέσει τεχνική 
βοήθεια όπως παρακάτω: 
 
   (1) Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, με την αποστολή 
τεχνικού προσωπικού με μέριμνά του, στις Μονάδες όπου θα λειτουργήσει το 
υλικό. 
 
   (2) Συνεχή τηλεφωνική υποστήριξη και επικοινωνία μέσω 
διαδικτύου, καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του υλικού. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Μισαήλ Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 
Ανχης (ΠΖ) Χρήστος Κριεμπάρδης 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

 

 


