
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:  
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
ΠΡΟΣ:      201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
  Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
       Τηλ.: 210 550 4398 - 4397 
ΚΟΙΝ.:      Φ.831/ΑΔ.3899 
              Σ.1367 
       Ελευσίνα, 03 Μαρ 21 
       Συνημμένο : Φύλλο (1) Ένα 
 
ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/21) για την Προμήθεια Εξήντα 

(60) Βαρελιών Ελαίου SAE 60 για κινητήρες Α/Φ CL-215, T-41 και PZL 
(O/N 213023) – Παροχή Πρόσθετων Πληροφοριών 

 
 1. Έχοντας υπόψη : 
 
  α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής 
Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  β. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  γ. Το Εγχειρίδιο Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΠΑ) Δ-12/18, «Προμήθειες 
– Προπληρωμές ΠΑ», ειδικότερα δε το Κεφάλαιο Ε΄ με το οποίο καθορίσθηκε η 
διαδικασία διενέργειας προμηθειών/υπηρεσιών με συνοπτικό διαγωνισμό. 
 
  δ. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.831/ΑΔ.3254/Σ.1118/22-02-21/201 
ΚΕΦΑ/Δ5/3 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/21), με αντικείμενο την 
προμήθεια εξήντα (60) βαρελιών ελαίου SAE 60 για κινητήρες Α/Φ CL-215, T-41 και 
PZL (Ο/Ν: 213023), με στοιχεία ΑΔΑΜ: 21PROC008186509 και ΑΔΑ: ΩΗΦΘ6-
ΨΘΤ. 
 
  ε. Το από 28-02-21 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με το οποίο 
διαβιβάστηκε η από 26-02-21 επιστολή του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ 
Ο.Ε.» και το από 01-03-21 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του οικονομικού 
φορέα «Ιατρίδης Ιωσήφ & Σια Ε.Ε.», με τα οποία ζητήθηκε η παροχή πρόσθετων 
πληροφοριών. 
 
  στ. Το υπ΄ αριθμ. Υ.Σ. 4076/02-03-21/201 ΚΕΦΑ/Δ1/4Ε, με το οποίο 
παρασχέθηκαν πρόσθετες πληροφορίες σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. Υ.Σ 882/01-
03-21/201 ΚΕΦΑ/Δ5/3 και Υ.Σ. 894/01-03-21/201 ΚΕΦΑ/Δ5/3. 
 
 2. Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
  α. Επιστολή 26-02-21 του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.» 
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   Ερώτημα: «…εάν είναι αποδεκτές προσφορές με χρόνο παράδοσης 
3 μηνών». 
 
   Απάντηση: Ο χρόνος παράδοσης του υλικού, είναι 40 ημέρες, όπως 
αναφέρεται στη διακήρυξη. 
 
  β. Μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 01-03-21 του οικονομικού 
φορέα «Ιατρίδης Ιωσήφ & Σια Ε.Ε.»: 
 
   Ερώτημα 1: «Θα θέλαμε επομένως να μας απαντήσετε εάν το COC 
του κατασκευαστή, όπως απαιτείται από την διακήρυξη (σελ. 52 της Δ.7/21), είναι η 
Υ/δ του κατασκευαστή περί συμμόρφωσης του προϊόντος με τις προδιαγραφές της 
διακήρυξης». 
 
   Απάντηση: Το CοC, δείγμα του οποίου σας παραθέτουμε ως 
συνημμένο, όταν απαιτείται ανά περίπτωση πηγής προμήθειας να συνοδεύει το 
υλικό/υπηρεσία, θα πρέπει να υπογράφεται από το τμήμα Διασφάλισης 
Ποιότητας του κατασκευαστή ή άμεσου (διενεργούντα) παρόχου της υπηρεσίας 
(ΟΕΜ ή μη, αναλόγως της περίπτωσης, και σε συνδυασμό με τα καθοριζόμενα 
κατωτέρω). Αν ο προμηθευτής δεν είναι ο κατασκευαστής ή ο άμεσος πάροχος 
της υπηρεσίας, το υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από το CοC του 
κατασκευαστή-άμεσου παρόχου της υπηρεσίας, τον οποίον έχει δηλώσει στην 
προσφορά του ο συγκεκριμένος προμηθευτής και έχει γίνει αποδεκτός από την 
Π.Α. κατά την κατακύρωση της προμήθειας. CοC εμπορικού 
αντιπρόσωπου/εκπροσώπου ή BROKER ή STOCKIST (όχι κατασκευαστή ή 
άμεσου παρόχου υπηρεσίας). 
 
   Ερώτημα 2: «2.Το προσφερόμενο υλικό θα είναι καινούργιο – 
αμεταχείριστο και θα παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου κιβωτίου μεταφοράς (σελ. 
60 της Δ.7/21). Εδώ εννοείτε το βαρέλι (DR=55GL);». 
 
   Απάντηση: Ως κιβώτιο μεταφοράς εννοούμε το βαρέλι DR των 
55GL. 

 

   Ερώτημα 3: «1. Τόπος – Τρόπος παράδοσης : Η παράδοση του 
υλικού θα γίνει με όρους (DAP – Incoterms 2020) στις αποθήκες του 201 Κέντρου 
Εφοδιασμού Αεροπορίας (σελ. 60 της Δ.7/21). Οι εν λόγω όροι αφορούν παράδοση 
από χώρες του εξωτερικού προς Ελλάδα μόνο; Ή νοείται οποιαδήποτε παράδοση 
εντός Ελλάδος; Επιπλέον οι εν λόγω όροι αφορούν την υποχρέωση του προμηθευτή 
(στην προκειμένη του οικονομικού φορέα) να αναλάβει την ευθύνη για την ορθή 
μεταφορά των αγαθών στο μέρος που θα υποδειχθεί, με δικά του έξοδα;» 
 
   Απάντηση: Η παράδοση του υλικού γίνεται με όρους DAP-
Incoterms 2020 από προμηθευτές χωρών του εξωτερικού και της Ελλάδας, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη μεταφοράς με δικά τους έξοδα στις Αποθήκες του 
201 ΚΕΦΑ. 
 
   Ερώτημα 4: «Το υλικό ζητείται σε ποιοτική κατάσταση «FACTORY 
NEW» ή «NEW» και αναγνωρίζεται με βάση τον Ειδικό Αριθμό (Part Number), όπως 
έχει αποδοθεί από τον κατασκευαστή (OEM - Original Equipment Manufacturer) σε 
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συνδυασμό με τον Κωδικό Αριθμό του Κατασκευαστή (NCAGE ή MFC), ως 
αναγράφεται σε ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ΝΑΤΟ (σελ.51 
της Δ.7/21). Βάσει του παραπάνω, μόνο πιστοποιημένοι κατασκευαστές από το 
ΝΑΤΟ μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, ή επιτρέπονται και προσφορές από 
κατασκευαστές που συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές (βλ. βάσει 
του P/N); Οι ονομασίες NSN και MFC που αποτελούν κωδικοποίηση του ΝΑΤΟ, 
δηλώνουν κάποια υποχρέωση συμμόρφωσης από μέρους μας όσον αφορά τεχνικές 
προδιαγραφές ή είναι προς διευκόλυνση της Αναθέτουσας Αρχής;» 
 
   Απάντηση: Ο Κατασκευαστής ενός ΟΣ, ο Κατασκευαστής Κυρίου 
Υλικού, οι Αρχικοί Κατασκευαστές Υλικού (ΟΕΜ), οι πιστοποιημένοι από αυτούς 
Εξουσιοδοτημένοι Κατασκευαστές (OEM Certified/Verified), καθώς και οι 
εξουσιοδοτημένοι εμπορικοί αντιπρόσωποι αυτών, αποτελούν αξιόπιστες πηγές 
προμήθειας υλικών/υπηρεσιών, εμφανίζοντας χαμηλό τεχνολογικό και εμπορικό 
ρίσκο. Όλες οι ανωτέρω πηγές θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, αναφορικά με 
τη Διασφάλιση Ποιότητας, στη διαδικασία αποδοχής, από τους εμπλεκόμενους 
φορείς της Δκσης. Για τα αναλώσιμα υλικά που δεν μπορούν να υπαχθούν στις 
ανωτέρω συνθήκες (δηλ. ο ΟΕΜ δεν υφίσταται πλέον, ο κατασκευαστής δεν είναι 
ΟΕΜ Certified/Verified και δεν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις αξιοπιστίας ως 
υλικά FMS, NAMSA, ή ως υλικά πιστοποιημένα από έγκυρες Αρχές Πιστοποίησης 
Αξιοπλοϊμότητας, τότε εξετάζονται τα ακόλουθα, με την προϋπόθεση πάντα, 
προσκόμισης από τον κατασκευαστή, πιστοποιητικού συμμόρφωσής του με τα 
πρότυπα σειράς AQAP 2000 ή σειράς ISO 9000:2000 ή και των αντίστοιχων 
εθνικών του ISO (ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ, κτλ), προβλεπόμενου για το είδος, κατηγορία και 
παρεχόμενη υπηρεσία του κατασκευαστή: 
 
    Εξετάζεται η αναγραφή του κατασκευαστή στις βάσεις 
δεδομένων πηγών παροχής υπηρεσιών των αξιόπιστων διεθνών Οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένου του Μητρώου Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού της 
ΓΔΑΕΕ, ήτοι εξετάζεται αν ο κατασκευαστής, κατά την περίοδο της διενέργειας του 
διαγωνισμού, περιλαμβάνεται στις σχετικές βάσεις δεδομένων (FED LOG, NMCRL, 
βάσεις δεδομένων FAA, κτλ). Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται εταιρείες, των 
οποίων οι πιστοποιήσεις έχουν ανακληθεί για διάφορους λόγους από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς, καθώς και εταιρείες για τις οποίες έχουν αναφερθεί 
ασυμφωνίες (discrepancies) ή στις οποίες έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από 
προμήθειες του Δημοσίου. 
 
    Όταν και η ανωτέρω συνθήκη δεν καταστεί δυνατό να 
εκπληρωθεί, τότε ο κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει οπωσδήποτε, 
ανεξαρτήτως λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών ανά υπαγόμενη περίπτωση, 
πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, που να αποδεικνύει 
ότι ο κατασκευαστής κατασκευάζει αεροναυτικό υλικό ή τουλάχιστον βεβαίωση 
(reference) αρμόδιας Αρχής χώρας μέλους του ΝΑΤΟ ότι έχει προμηθευτεί και 
χρησιμοποιεί το εν λόγω υλικό με κατά ΝΑΤΟ ή άλλη κωδικοποίηση. Επισημαίνεται 
ότι κατασκευαστικός οίκος που έχει κωδικό κατασκευαστή (MFC) κατά ΝΑΤΟ 
(εκχωρημένο από το FMS, τη NAMSA ή από αρμόδιο κρατικό φορέα), θεωρείται 
αξιόπιστος για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών. 
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3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 
 

  
  

 Σμχος (Ε) Ιωάννης Γ. Κρουστάλης 
Διοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  
  
Επγός (Ο) Δημοσθένης Δημητρόπουλος  
      Επιτελής Δ5/3  

  
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε. Λαρίσης 196, Βόλος ΤΚ 38334 (fax 24210-80453) 
Ιατρίδης Ιωσήφ & Σια Ε.Ε. 3ο χλμ Λάρισας – Καρδίτσας 

 
Αποδέκτες για πληροφορία 
201ΚΕΦΑ/Δ1-Δ5/3 
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