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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2018 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΕ ΞΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12VX100 

AH ΤΥΠΟΥ ΖΕΛΕ 

 

  1. Μετά την υποβολή ερωτημάτων από υποψήφιους οικονομικούς φορείς για 
το Διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις: 

 
Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των 
5.033.951,3€ περιλαμβάνει τις κρατήσεις 
και ΦΠΑ 24%; 

Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης με ανώτατο 
συνολικό ποσό για 3 έτη τα 5.033.973,00€, 
συμπεριλαμβάνει τις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις, 
φόρους και τυχόν λοιπές δαπάνες που βαρύνουν την 
προμήθεια, όπως καθορίζεται στην παρ. 2. της διακήρυξης 
του διαγωνισμού. 

2. Στις 12/09 πρέπει να κατατεθούν μόνο τα 
δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής όπως 
αναφέρεται στην περίληψη της 
προκήρυξης του επαναληπτικού 
διαγωνισμού ή και η τεχνική και 
οικονομική προσφορά όπως αναφέρεται 
στους ειδικούς όρους; 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής γίνεται 
στην Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ  [Λεωφ. Παν. Κανελλόπουλου 
5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)] μέχρι την 12 
Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 ή 
εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισμού (13 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00) ιδιοχείρως από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας 
(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ). 

Στις παραπάνω ημερομηνίες πρέπει να κατατεθούν μόνο τα 
δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής και όχι η τεχνική και 
οικονομική προσφορά. Η κατάθεση των προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί ύστερα από την έκδοση απόφασης για 
την προεπιλογή των υποψηφίων του 1ου σταδίου της 
διαγωνιστικής διαδικασίας (Ποιοτική Επιλογή), όπως 
περιγράφεται στον ΓΟ-11. 

3. Στους Γενικούς Όρους ΓΟ-09 ζητείται το 
πρακτικό απόφασης ΔΣ περί εγκρίσεως 
συμμετοχής στον διαγωνισμό και 
εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο 
πρόσωπο για να καταθέσει την 
προσφορά. Ποια η διαφορά με το 
παραστατικό εκπροσώπησης που ζητείται  
παρακάτω στο ίδιο άρθρο; 

Όπως αναγράφεται στον ΓΟ-9 παρ.1.2.1.4, οι Έλληνες 
πολίτες και αντίστοιχα στον ΓΟ-9 παρ. 1.2.2.7 οι αλλοδαποί 
πρέπει να υποβάλλουν, με τα δικαιολογητικά ποιοτικής 
επιλογής, παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.  
Όπως αναγράφεται στον ΓΟ-9 παρ.1.1(ε), τα ημεδαπά 
νοµικά πρόσωπα µε τη μορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή 
Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) πρέπει να 
υποβάλλουν Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως 
συμμετοχής στο διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε 
συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει τα δικαιολογητικά. Η 
εξουσιοδότηση αυτή επέχει  θέση του παραστατικού που 
προαναφέρθηκε. 
 



 

4. Τι αφορά το P/N :QSXKQSXK911944-2, 
ΝCAGE: Ν2852 που αναφέρεται στις 
παρατηρήσεις στο τέλος του Πίνακα στο 
Παράρτημα «Γ» στην προκήρυξη 
επαναληπτικού διαγωνισμού 02/18; 

Τα αναγραφόμενα στοιχεία P/N :QSXKQSXK911944-2, 
ΝCAGE: Ν2852 στο τέλος του Πίνακα στο Παράρτημα «Γ» 
της διακήρυξης του διαγωνισμού, αφορούν στο υλικό με α/α 
47 και ο ορθός Α.Ο. με τον οποίο έχει κωδικοποιηθεί κατά 
ΝΑΤΟ είναι Α.Ο. 6140251503959. 

5. Παρακαλούμε για την παροχή 
περισσότερων τεχνικών διευκρινήσεων 
(όπως τύπος, Part number, 
κατασκευαστής κλπ) για τα ζητούμενα 
στοιχεία στον Πίνακα του Παραρτήματος 
«Γ» με α/α:  
20,21,22,23,24,25,30,31,32,35,36,37,38,3
9,40, 41,42,43,44,45,46,47 

Ο εν λόγω διαγωνισμός δεν διενεργείται βάσει 
προδιαγραφών αλλά βάσει των στοιχείων αναγνώρισης των 
υλικών, τα οποία αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ» της 
διακήρυξης, όπως περιγράφεται στον ΕΟ-8, παρ. 8.9β. 
 

 
 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 

 

  
 

Ακριβές Αντίγραφο 
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