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ΘΕΜΑ : Ανάδειξη Αναδόχου για τη «Μεταφορά των Αεροπορικώς 

Διακινούμενων Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα 
προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως»- (Δ.31/20) 

 

1.   Σας πληροφορούμε τα ακόλουθα επί υποβληθέντων ερωτημάτων  
υποψηφίου συμμετέχοντα στο διαγωνισμό θέματος : 
 

Ερώτημα 1ο : Στο Παράρτημα Α, Άρθρο 6ο Οικονομική Προσφορά, 
παράγραφο 1. εδ. α αναφέρεται :   

 
α. Οι τιμές που περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά, θα πρέπει να 

δίνονται σε ευρώ (€), ενώ θα περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (έξοδα 
φόρτωσης και μεταφοράς χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ, προβλεπόμενοι φόροι, 
δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις, τυχόν τραπεζικά έξοδα σε περίπτωση 
εμβάσματος στο εξωτερικό, τυχόν έξοδα εργαστηριακών εξετάσεων και χημικών 
αναλύσεων και ελέγχων, καθώς και άλλες σχετικές δαπάνες). 

 
 Ενώ στο Παράρτημα Β, Άρθρο 2ο Κριτήριο Ανάδειξης Αναδόχου – 

Κατάρτιση της Οικονομική Προσφοράς, παράγραφο 2. αναφέρεται :  
 
2. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ (€) ή 

σε δολάρια ΗΠΑ ($) και θα αφορούν, υποχρεωτικά, τόσο στο σύνολο των Πινάκων, 
όσο και στο σύνολο των περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

 
 Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν οι τιμές στην οικονομική 

προσφορά πρέπει να δίνονται μόνο σε ευρώ ή και σε δολάρια ΗΠΑ . 
 

              Απάντηση :  Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2, του 
Παραρτήματος «Β» της διακήρυξης ήτοι  oι οικονομικές προσφορές πρέπει να 
αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ (€) ή σε δολάρια ΗΠΑ ($). 

 
Ερώτημα 2ο : Στο Παράρτημα Β, Άρθρο 2ο Κριτήριο Ανάδειξης Αναδόχου – 

Κατάρτιση της Οικονομικής Προσφοράς, παράγραφο 6,στους πίνακες της 
υποπαραγράφου β. Εσωτερική, εντός των ΗΠΑ, μεταφορά υλικών, εδ. (2) Για 
απόσταση από 301 έως 1.000 μίλια (συχνότητα 40%) και στο εδ. (3) Για 
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απόσταση άνω των 1.001 μιλίων (συχνότητα 5%) αναφέρεται στον δεύτερο πίνακα 
Μέσες Τιμές χαρακτηρισμένες ως Ο2 και Σ2 και στο τρίτο πίνακα Μέσες Τιμές 
χαρακτηρισμένες ως 03 και Σ3, στη πράξη για τον υπολογισμό των «Μέση Τιμή 
Ε2» και «Μέση Τιμή Ε3» είναι ίδια και στους δύο Πίνακες δηλαδή «Ο1 Χ 80% + Σ1 
Χ 20% = Μέση Τιμή Ε2» και «Ο1 Χ 80% + Σ1 Χ 20% = Μέση Τιμή Ε3», που οι 
χαρακτηρισμένες τιμές Ο1 και Σ1 αντιστοιχούν για το υπολογισμό της Μέσης Τιμής 
Ε1.  

Παρακαλούμε όπως διορθώσετε τους ανωτέρω περιγραφόμενους πίνακες 
με τις σωστές πράξεις υπολογισμού (Πίνακας 2 : Ο2 Χ 80% + Σ Χ 20% = Μέση 
Τιμή Ε2 και Πίνακας 2 : Ο2 Χ 80% + Σ Χ 20% = Μέση Τιμή Ε2). 

 
 

              Απάντηση :  Διευκρινίζεται ότι οι ορθές επιμέρους πράξεις υπολογισμού   
Μέσων τιμών Ε2 κ ‘ Ε3 για τους Πίνακες της παρ.6.β(2) και 6.β(3), του άρθρου 2, 
του Παραρτήματος «Β» της Διακήρυξης είναι οι εξής :  
 

α. Πίνακας 2 : Ο2 Χ 80% + Σ2 Χ 20% = Μέση Τιμή Ε2 
β. Πίνακας 3 : Ο3 Χ 80% + Σ3 Χ 20% = Μέση Τιμή Ε3 
 
Αναγνωρίζεται ότι τα προαναφερθέντα από τον οικονομικό φορέα 

συνιστούν επουσιώδεις πλημμέλειες και πρόδηλα τυπικά σφάλματα, τα 
οποία ωστόσο δεν παρακωλύουν τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

 
Ερώτημα 3ο : Στο Παράρτημα Β, Άρθρο 3ο Πρόσθετα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, παράγραφος 2, εδ. γ. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Ικανότητας, αναφέρεται : 

 
Κατάλογος των κυριότερων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά τα 

τελευταία τρία (3) έτη, ή άλλως για όσο χρόνο λειτουργίας έχει συμπληρωθεί από 
τη σύσταση της επιχείρησης, όπου θα φαίνεται η αξία, η ημερομηνία παροχής των 
υπηρεσιών και οι αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς (όνομα, διεύθυνση, 
τηλέφωνο), για την απόδειξη της επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας των 
συμμετεχόντων, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στα Άρθρα 75 και 80 του 
Ν.4412/16. 

 
Στην συγκεκριμένη παράγραφο η Υπηρεσία σας, ζητά από τους 

διαγωνιζόμενους να υποβάλουν κατάλογο των κυριοτέρων υπηρεσιών που έχουν 
παρασχεθεί κατά τα τελευταία 3 έτη ή άλλως για όσο χρόνο λειτουργίας έχει 
συμπληρωθεί από τη σύσταση της επιχείρησης. 

  
Στο παρόν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχετε θέσει εύλογη ελάχιστη εμπειρία 

που πρέπει να έχουν και να υποβάλουν οι συμμετέχοντες, που σημαίνει ότι αν 
π.χ. μία νεοσύστατη εταιρεία έχει εκτελέσει αντίστοιχο έργο € 3.000 το τελευταίο 
εξάμηνο, θα καλύπτει τα κριτήρια συμμετοχής. 

 
Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο εφόσον θεωρηθεί τυπικά αποδεκτό, σε καμία 

περίπτωση δεν θα μπορούσε να διασφαλίσει τη ζητούμενη εμπειρία με αντίστοιχη 
επαρκή δραστηριότητα του Οικονομικού Φορέα σε σχέση με την σοβαρότητα του 
έργου και το ύψος του προϋπολογισμού € 950.000 εντός τετραετίας.  

 



Ζητούμε να επανεξετάσετε το συγκεκριμένο θέμα, θέτοντας εύλογο ελάχιστο 
έργο που θα εγγυάται την αξιοπιστία και την επάρκεια του συμμετέχοντος και 
πιθανού αναδόχου του έργου και να ζητείται από το συγκεκριμένο εδάφιο ως 
δικαιολογητικό αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς ο Κατάλογος Κυριότερων 
Υπηρεσιών και ως δικαιολογητικό κατακύρωσης οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
αυτών . 

 
              Απάντηση :   Κατόπιν συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζεται 
ότι το υπόψη δικαιολογητικό συνιστά αποδεικτικό μέσο προς πλήρωση του 
κριτηρίου επιλογής «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα συνδυαστικά στο άρθρο 75 παρ.1γ) & 4 και στο άρθρο 80 (παρ.5) 
του Ν.4412/16. Ως εκ τούτου, ορθώς ζητείται η κατάθεσή του κατά το στάδιο 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
άρθρο 103, παρ.1. του ιδίου νόμου. Για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων και τα 
διαλαμβανόμενα στην υπ’αρίθμ.13 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
 
 2.   Ευελπιστώντας στη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό θέματος, 
παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 
 
                                     Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
                        Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
                             
             Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής  
                             ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 
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