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ΠΡΟΣ :   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
 Πίνακας   ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) 
 Αποδεκτών  ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
   KAI ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ)  

Τηλ.:  210 746 6324  
ΚΟΙΝ  :   Φ.093/60564 

Σ.10329 
Αθήνα,   2 Ιουν 21 

   Συνημμένα:  
    

ΘΕΜΑ : Επαναληπτικός Διαγωνισμός 07/2019 «Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών 
Διάθεσης Στόχων Τηλεκατευθυνόμενων Συρόμενων και Ειδικών Αποστολών» 
 

ΣΧΕΤ. : α.  Επιστολή Αρ. Πρωτ EFA-2019-07/002 
 β.  Επιστολή Αρ. Πρωτ EFA-2019-07/003 
 

1. Κατόπιν ερωτημάτων προς παροχή διευκρινήσεων που τέθηκαν με (α) και 
(β) σχετικά σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: 
  α. Επί των ερωτημάτων σε (α) σχετικό: 

   (1) Επί του ερωτήματος 1 «Σύμφωνα με τις Παραγράφους 4.4.5, 4.5.5 
και 4.6.5 της ΠΕΔ-Β-10001/3η έκδοση προβλέπεται ότι « Η μέση τιμή RCS (οριζόντια 
απόκλιση +/-70% του άξονα πτήσεως) προσερχόμενου στόχου, να είναι ίση από 1m2 
στην περιοχή των 9,0 GHz,οριζόντιας ή κάθετης πόλωσης». 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι:  

     α. Το ποσοστό απόκλισης «+/-70% του άξονα πτήσεως» 
που αναφέρεται, αντιστοιχεί σε 63 μοίρες (63’) δηλαδή 90ºχ70%. 

     β. Η αποδεκτή μέση τιμή του RCS θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 1m².». 

Σας γνωρίζουμε ότι: 
    (α) Το ποσοστό οριζόντιας απόκλισης (+/- 70% του άξονα 
πτήσεως) αντιστοιχεί σε +/- 63º. 
    (β) Η αποδεκτή μέση τιμή RCS προσερχόμενου στόχου να είναι 
τουλάχιστον 1m². 
   (2) Επί του ερωτήματος 2 «Σύμφωνα με τις Παραγράφους 4.4.8.3 και 
4.5.8.4 της ΠΕΔ-Β-10001/3η έκδοση, αναφέρεται ότι «Μέχρι και τριών (3) ενισχυτών 
ραδιοσυχνότητας ανά στόχο, στις ζώνες από C ως και J band ή αντίστοίχων 
LUNEBERG LENSES για δυνατότητα αύξησης του φυσικού RCS ενεργητικά ή 
παθητικά με την εγκατάσταση τους, η αύξηση του RCS να είναι δυνατή σε 
οποιαδήποτε ζώνη συχνοτήτων (band)από 1m² εώς και 5m²». Παρακαλούμε όπως 
επιβεβαιώσετε ότι είναι αποδεκτές τιμές RCS σε οποιαδήποτε ζώνη συχνοτήτων 
(band) τουλάχιστον 5m².»  
Σας γνωρίζουμε ότι, οι αποδεκτές τιμές RCS στις ζώνες από C έως J Band να είναι 
από 1m² ;έως και 5 m². 
    (3) Επί του ερωτήματος 3 «Σύμφωνα με τις Παραγράφους 4.48.5, 
4.5.8.6 και 4.6.8.3 της ΠΕΔ-Β-10001/3η έκδοση αναφέρεται ότι «Δυνατότητα 
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εγκατάστασης επί του στόχου (άτρακτος ή πτέρυγες) συστήματος παραγωγής IR/UV 
ακτινοβολίας για την περαιτέρω ενίσχυση της ακτινοβολίας, εφόσον οι τεχνικές 
ιδιαιτερότητες των σεναρίων ή των οπλικών συστημάτων/βλημάτων το επιβάλλουν». 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν ζητείται συγκεκριμένος ελάχιστος χρόνος 
παργωγής IR/UV ακτινοβολίας.» 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ΠΕΔ-Β-10001/3η έκδοση δε ζητείται ελάχιστος 
χρόνος παραγωγής IR/UV ακτινοβολίας. 
    (4) Επί του ερωτήματος 4 «Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.6.8.2 
της ΠΕΔ-Β-10001/3η έκδοση αναφέρεται ότι «Δυνατότητα εγκατάστασης μέχρι 
τεσσάρων (4) καπνογόνων ή συσκευών παραγωγής καπνού (λειτουργία συνεχόμενη ή 
διακεκομμένη), με συνολική διάρκεια ίση τουλάχιστον με τέσσερα (4) λεπτά ώστε να 
καλύπτουν τις φάσεις των προσβολών. Ο καπνός να είναι έντονου χρώματος και 
ορατός από το Οπλικό Σύστημα σε απόσταση τουλάχιστον 8 Km δια γυμνού 
οφθαλμού, σε καλές καιρικές συνθήκες». 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι είναι αποδεκτός Τ/Κ στόχος ο οποίος δύναται 
να φέρει περισσότερα από τέσσερα καπνογόνα υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
διάρκεια θα είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) λεπτών που ζητείται στην 
προδιαγραφή.» 
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ΠΕΔ-Β-10001/3η έκδοση ο Τ/Κ στόχος πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης μέχρι τεσσάρων (4) καπνογόνων. 
    (5) Επί του ερωτήματος 5 «Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7.4.2 
και 4.7.4.9 της ΠΕΔ-Β-10001/3η έκδοση αναφέρεται ότι «Δυνατότητα εγκατάστασης επί 
του στόχου συστήματος παραγωγής IR/UV ακτινοβολίας για την περαιτέρω ενίσχυση 
της ακτινοβολίας, εφόσον οι τεχνικές ιδιαιτερότητες των σεναρίων ή των οπλικών 
συστημάτων/βλημάτων το επιβάλλουν.» 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε αν υπάρχει απαίτηση ελάχιστου χρόνου παραγωγής 
IR/UV ακτινοβολίας.» 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ΠΕΔ-Β-10001/3η έκδοση δε ζητείται ελάχιστος 
χρόνος παραγωγής IR/UV ακτινοβολίας. 
    (6) Επί του ερωτήματος 6 «Σύμφωνα με το ΓΟ-13 παρ.2 
προβλέπεται ότι «Εάν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, 
αναφέρει στην τεχνική προσφορά του τη χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος που 
προσφέρει, την επιχείρηση που θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και 
το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασης του. Στην προσφορά του 
επισυνάπτει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής, 
ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει 
ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά το εργοστάσιο κατασκευής του τελικού 
προϊόντος. Επισυνάπτει επίσης υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 
της Σύμβασης στον οικονομικό φορέα.» 
Δεδομένου ότι ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά παροχή υπηρεσίας και όχι προμήθεια 
υλικού, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώστε ότι η ανωτέρω απαίτηση δεν εφαρμόζεται. 
Σας γνωρίζουμε ότι εφαρμόζονται τα ισχύοντα στον ΕΟ-12 παρ. 12.1δ «εάν ο 
οικονομικός φορέας δεν παρέχει ο ίδιος την απαιτούμενη υπηρεσία, θα αναφέρεται η 
επιχείρηση που την παρέχει, η χώρα προέλευσής της, ο τόπος εγκατάστασής της και 
επιπρόσθετα θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, 
του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης (φορέας παροχής υπηρεσίας), ότι 
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αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας της υπηρεσίας, σε περίπτωση κατακύρωσης 
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα.»  
    (7) Επί του ερωτήματος 7 «Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το 
σύνολο των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν με τις Φ.093/305/79380/Σ.1730/11-12-
2019/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ και Φ.093/304/79376/Σ.21727/11-12-
2019/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ, στον αρχικό διαγωνισμό παραμένουν σε ισχύ και στον 
παρόντα επαναληπτικό διαγωνισμό.» 

Σας γνωρίζουμε ότι το σύνολο των παρασχεθέντων διευκρινήσεων παραμένουν σε 
ισχύ. 
  β. Επί των ερωτημάτων σε (β) σχετικό: 
    (1) Επί του ερωτήματος 1 «Στον ΓΟ-12 παρ. 5 προβλέπεται ότι 
«Όρος στην προσφορά που αφορά στην αναπροσαρμογή των τιμών, συνεπάγεται την 
απόρριψη της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους». 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε  ότι οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές για 
όλη τη διάρκεια στης σύμβασης πλαίσιο, δηλαδή για τέσσερα (4) έτη από την 
ημερομηνία απόρριψης της.» 
Σας γνωρίζουμε ότι οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της 
Συμφωνίας Πλαίσιο. 
    (2) Επί του ερωτήματος 2 «Στον ΕΟ-8 παρ. 8.9.2 αναφέρεται το 
Εκτιμώμενο Κόστος σε € ανά είδος στόχων, των τριών ΓΕ, για την τετραετία (σύμφωνα 
με την έκδοση Απόφασης Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος (ΑΕΥ) όπου το συνολικό 
τους άθροισμα ισούται με 5.381.500€. Εντούτοις στον ΕΟ-8 παρ 8.12 προβλέπεται 
«εκτιμώμενο ανώτατο συνολικό κόστος, για την τετραετία και για τα τρία Γ.Ε, τα 
5.540.000€».  
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε: 

      α. τη διαφορά των δύο ποσών  
      β. αν οι τιμές του εν λόγω πίνακα περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή 
όχι. 
    γ. αν ο αριθμός των στόχων ανά κατηγορία αναφέρεται σε 
στόχους με καταστροφή ή χωρίς και με φορτία ή χωρίς φορτία.» 
Σας γνωρίζουμε ότι: 
   (α) Τα ποσό που προβλέπεται στον ΕΟ-8 παρ.8.12 είναι το 
«εκτιμώμενο συνολικό ανώτατο κόστος» για την τετραετία και για τα τρία Γ.Ε. ενώ το 
ποσό που αναφέρεται στον ΕΟ-8 παρ. 8.9.2 ως Εκτιμώμενο Κόστος ανά είδος 
στόχου, είναι το ποσό το οποίο, αν η προσφορά ανά είδος στόχου επί του συνολικού 
αριθμού στόχων υπερβεί, τότε η προσφορά κρίνεται απορριπτέα. 
   (β) Οι τιμές του εν λόγω πίνακα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 
   (γ) Σύμφωνα με την (α) σχετική Διακήρυξη, ο διαγωνισμός 
θέματος αφορά σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών με 
εκτελεστικές συμβάσεις έτους. Στους Ειδικούς Όρους περιλαμβάνονται οι συνολικές 
απαιτήσεις, ενώ περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις των ΓΕ ανά έτος 
θα αποτυπώνονται στις εκτελεστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν, καθώς θέματα 
όπως, η επιλογή της καταστροφής ή όχι των στόχων και το είδος των φορτίων που 
πρέπει να φέρονται , καθορίζονται, κατά περίπτωση, στην προετοιμασία της εκάστοτε 
βολής από τον φορέα που την εκτελεί. 
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    (3) Επί του ερωτήματος 3 «Στον ΕΟ-12 προβλέπεται ότι «Οι τιμές 
πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€) και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που καθορίζει η διακήρυξη καθώς και κάθε άλλου 
είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα 
κλπ)». Η ίδια επισήμανση γίνεται και στον ΕΟ-60 παρ 60.3. Εντούτοις σύμφωνα με τον 
ΕΟ-60 παρ 60.2.1 «Η ανωτέρω προμήθεια… δεν απαλλάσσεται από ΦΠΑ».  
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν οι προσφερόμενες τιμές στην Οικονομική 
Προσφορά θα συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ ή όχι. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διευκρίνιση 
δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της Μέσης Προσφερόμενης Τιμής (Μέσης 
Σταθμισμένης Τιμής). 
Σας γνωρίζουμε ότι οι προσφερόμενες τιμές στην οικονομική προσφορά 
συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. 
    (4) Επί του ερωτήματος 4 «Στον ΕΟ-18 παρ. 18.1 
προβλέπεται ότι «Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολογεί και βαθμολογεί τις 
Τεχνικές Προσφορές βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ακολουθεί η σύνταξη 
Πρακτικού που περιλαμβάνει τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών». 
Δεδομένου ότι μοναδικό κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή παρακαλούμε 
όπως επιβεβαιώσετε ότι δεν θα γίνει βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.» 
Σας γνωρίζουμε ότι δε θα γίνει βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 
    (5) Επί του ερωτήματος 5 «Στον ΕΟ-32 παρ. προβλέπεται η 
υποβολή εγγυητικής επιστολής «για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 
πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συν Φ.Π.Α» 
Επιβεβαιώστε ότι το ποσό της Εγγύησης Συμμετοχής που θα εκδοθεί θα αντιστοιχεί σε 
ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης και αποκλειστικά και μόνο για τα συγκεκριμένα είδη στόχων που θα 
προσφέρει ο κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος και σύμφωνα με τις αναφερόμενες  τιμές  του 
πίνακα της παρ. 8.9.3 του ΕΟ-8.» 

Σας γνωρίζουμε ότι το ποσό Εγγύησης Συμμετοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συν ΦΠΑ» 
    (6) Επί του ερωτήματος 6 «Σύμφωνα με την Προσθήκη 1 του 
Παραρτήματος 8, η Μέση Προσφερόμενη Τιμή είναι η Μέση Σταθμισμένη Τιμή, όπως 
αυτή υπολογίζεται για κάθε είδος στόχου. 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε, ότι σε περίπτωση που το συνολικό τίμημα που 
προκύπτει από το πολλαπλασιασμό της Προσφερόμενης Τιμής ανά είδος στόχου επί 
του συνολικού αριθμού στόχων που αναφέρεται στον πίνακα της παρ. 8.9.3 του ΕΟ-8, 
για τα 4 έτη, υπερβαίνει το Εκτιμώμενο Κόστος που αναγράφεται στον 
προαναφερόμενο πίνακα, συνεπάγεται την απόρριψη της σχετικής προσφοράς.» 

Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που το τίμημα που προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασμό της προσφερόμενης τιμής ανά είδος στόχου επί του συνολικού 
αριθμού στόχων που αναφέρεται στον πίνακα της παρ. 8.9.3 του ΕΠ-8, για τα 4 έτη, 
υπερβαίνει το Εκτιμώμενο Κόστος που αναγράφεται στον προαναφερόμενο πίνακα, 
συνεπάγεται την απόρριψη της σχετικής προσφοράς. 
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2. . Χειριστής θέματος: Επγός (ΜΑ) Ιωάννης Ξυλούρης, τηλ. 210-746-6324 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
Επγός (ΜΑ) Ιωάννης Ξυλούρης 
 

 
Αριστείδης Αλεξόπουλος 

Γενικός Διευθυντής 
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