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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΡΟΣ:                                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                                                                 ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤ.ΕΞΟΠΛ.&ΕΠΕΝΔ. 
    ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤ.ΠΡΟΓΡ.&ΚΥΡ.ΣΥΜΒ. 
 ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
      ΤΗΛ. 210-7466413 
      Φ.604.4/56/81764 
ΚΟΙΝ:      Σ.19644 
      Αθήνα, 07 Νοε 18 
 
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός 04/17 – «Προμήθεια Δώδεκα (12) Συλλογών Ανταλλακτικών 
Γενικής Επιθεώρησης Μηχανών Ντίζελ MTU 20V 538 TB 91 των Ταχέων 
Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) τύπου ΛΑΣΚΟΣ – 
ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ»  
 
ΣΧΕΤ.: α. Ν.3978/2011 ΦΕΚ Α137 
 β. Φ.690/9/75719/Σ.18169/6 Νοε 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
 γ. Φ.604.4/50/75230/Σ.17971/12 Οκτ 18/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
 δ. Η από 23 Οκτ 18 Προδικαστική Προσφυγή «ΑΡΙΕΞΠΟ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» 
 ε. Η από 24 Οκτ 18 Προδικαστική Προσφυγή «MPD Greece Ltd» 
 στ. Το από 1 Νοε 18 υποβληθέν πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσφυγών 
  
 Λαμβάνοντας υπόψη τα (α) έως (στ) σχετικά,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ 
 

1. Η απόρριψη της (δ) σχετικής προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας 
«ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.», καθώς οι ισχυρισμοί της εταιρείας που 
διατυπώνονται σε αυτή, δεν δύναται να γίνουν αποδεκτοί διότι στην παράγραφο 2 
του Γενικού Όρου ΓΟ-14, του Παραρτήματος «Α» του (β) σχετικού, αναφέρεται 
ρητά ότι «Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Προμηθευτές, για όσα από τα 
προσφερόμενα υλικά δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ, πρέπει να 
αποδεχθούν γραπτώς με την τεχνική προσφορά τους την ΡΗΤΡΑ 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ως Προσθήκη «1») καθώς και τις STANAGS 3150, 3151, 
4177, 4199 και 4438 που αφορούν την κωδικοποίησή τους». Στην επικαλούμενη 
υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας δεν αναγράφεται ρητά η τήρηση των 
προαναφερομένων STANAGs. 

2. Η απόρριψη στο σύνολό της, της (ε) σχετικής προδικαστικής προσφυγής 
της εταιρείας «MPD Greece Ltd», ως ακολούθως: 

 α. Πρώτος λόγος προσφυγής: 

  Απορρίπτεται, καθόσον στον Ειδικό Όρο ΕΟ-15.1 του Παραρτήματος 
«Β» της () σχετικής προκήρυξης αναφέρεται ρητά «Ο φάκελος προσφοράς 
κατατίθεται σε ένα(1) πρωτότυπο και ένα(1) αντίγραφο στα οποία θα 
αναγράφονται…….» και στον Ειδικό Όρο ΕΟ-15.2 καθορίζεται ότι «Ο φάκελος της 
προσφοράς περιλαμβάνει χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους ως κάτωθι: 
  α. Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
που περιλαμβάνει…..» και  
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   «β. Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιλαμβάνει…». 
Ο φάκελος προσφοράς που υποβάλλεται σε αντίγραφο περιέχει όλα τα στοιχεία 
του πρωτοτύπου κάτι που δεν έγινε από την εν λόγω εταιρεία. Η εταιρεία υπέβαλε 
εις διπλούν μόνο τον «πίνακα των υπό προμήθεια υλικών». Επιπρόσθετα με βάση 
το πρακτικό αποσφράγισης δεν έχουν υποβληθεί από την εταιρεία δύο(2) φάκελοι 
προσφορών. Η αποσφράγιση των φακέλων προσφορών των συμμετεχουσών 
εταιρειών εκτελέστηκε παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας, ο οποίος υπέγραψε 
το αντίστοιχο πρακτικό αποσφράγισης. 

 β. Δεύτερος λόγος προσφυγής: 

  Απορρίπτεται, καθόσον στον Ειδικό Όρο ΕΟ-12.1 του Παραρτήματος 
«Β» της (β) σχετικής προκήρυξης αναφέρεται ρητά «Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα: …. ε. Αναλυτική 
κατάσταση όλων των αδειών, εισαγωγής/εξαγωγής που θα απαιτηθούν καθώς και 
τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκριση αυτών κατά 
περίπτωση». Η εταιρεία δεν υπέβαλλε την εν λόγω κατάσταση/ δικαιολογητικό.   

3. Κατά της παρούσας έχετε το δικαίωμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από λήψεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 91 του ν.3978/2011. 

4. Χειριστής θέματος: Αντιπλοίαρχος Ι. Τσικαλάκης ΠΝ, τηλ: 210-7466413. 

    
        Κυριάκος Κυριακίδης 

Ακριβές Αντίγραφο                Γεν. Δντής 
 

Αντιπλοίαρχος Ι. Τσικαλάκης ΠΝ 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 

Αλίμου 68 

Άλιμος Τ.Κ. 17455 

ΑΘΗΝΑ 

 

MPD GREECE LIMITED  

2ο χλμ.Λεωφ. Κορωπίου-Βάρης, Θέση Τζήμα, Τ.Κ.19400 

Ταχ. Θυρίδα: 88 

Δήμος Κρωπίας Αττικής 
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Αποδέκτες για πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
ΓΕΝ/ΕΓΑ  
ΓΕΝ/ΔΚΔ 
 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) 
Πχο (Ο) Θ. Ρομποτή του ΜΤΝ 
Πχη (Μ) Κ. Σαμπάνη ΠΝ του ΑΣ/ΔΤΣ 
ΜΥ Ι. Κωνσταντέλλο της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 
 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών (Ε.Α.Π.) 
Πχος (Ο) Αλεξάνδρα Ρουσοπούλου, του ΜΤΝ  
Ανχης (ΥΠ) Παναγιώτης Γκιώνης του ΓΕΣ/ΔΥΠ 
Ασμχος (Ο) Κων/νος Χουλιάρας του ΜΤΑ 
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