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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10/2020 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ M/S 240 GD ΚΑΙ 
STEYR 680M 

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

 
Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1. Στον ΕΟ-9.3 αναφέρεται «…..Το ύψος 

του κύκλου εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων ετών του Υποψηφίου, θα 
πρέπει για κάθε έτος, να υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα αξία των ειδών για 
τα οποία πρόκειται να υποβάλλει 
προσφορά.» 

Κατόπιν των παραπάνω αιτούμαστε να 
διευκρινιστεί, αν το ανωτέρω σημαίνει 
ότι το συνολικό ύψος των κύκλων 
εργασιών (ΚΕ) των τελευταίων τριών 
ετών θα πρέπει να υπερβαίνει το ύψος 
προϋπολογισθείσας αξίας ανά έτος 
όπως φαίνεται στον πίνακα της 
παραγράφου 2 της προκήρυξης του 
Διαγωνισμού 10/2020, δηλ.: 

ΚΕ(2017+2018+2019)>14.177.958,84 € 

ή εάν κάθε κύκλος θα πρέπει να 
υπερβαίνει το σύνολό της, δηλ.: 

KE 2017>42.533.876,52 €  

KE 2018>42.533.876,52 € 

KE 2019>42.533.876,52 € 

Τα παραπάνω παραδείγματα 
αναφέρονται στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος πρόκειται να υποβάλει 
προσφορά για το σύνολο των ειδών. 

 

 

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στον ΕΟ-9.3, δηλαδή 
«…..Το ύψος του κύκλου εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων ετών του Υποψηφίου, θα πρέπει για κάθε 
έτος, να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία των 
ειδών για τα οποία πρόκειται να υποβάλλει 
προσφορά.» 
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Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
2. Στον ΕΟ-8.4 αναφέρεται: «Η προμήθεια 

των υλικών του Υποπρογράμματος 
«Προμήθεια ανταλλακτικών M/S 
240GDSTEYR 680Μ», θα 
πραγματοποιηθεί με τη «Διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού» για την 
υπογραφή «Συμφωνίας Πλαίσιο» 3ετούς 
διάρκειας με έναν οικονομικό φορέα, 
διαιρετή κατά τύπο οχήματος, σύμφωνα 
με τα άρθρα 40 και 44 του Ν.3978/11 
και με βάση τα στοιχεία αναγνωρίσεως 
των υλικών [NSN ή με το Ρ/Ν και το 
NCAGE ή «ισοδύναμο» (σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της παραγράφου 2ε του 
άρθρου 3 του Ν.3433/06 και της 
παραγράφου 8 του άρθρου 30 του 
Ν.3978/11)], όπως φαίνονται στα 
Παραρτήματα «Γ» και «Δ».» 

Κατόπιν των παραπάνω αιτούμαστε να 
διευκρινιστεί εάν δύναται η εταιρεία μας 
να υποβάλει προσφορά μόνο για 
κάποιες θέσεις (π.χ 10 θέσεις από τις 
584 θέσεις για M/S 240GD & 10 θέσεις 
από τις 801 θέσεις για STEYER 680M) 
και όχι για το σύνολο των θέσεων ως 
ορίζει ο Ε.Ο-8.4; 

Δύναται να υπάρχουν περισσότεροι του 
ενός μειοδότες ή ο μειοδότης θα είναι 
ένας και μοναδικός για κάθε τύπο 
οχήματος; 

Με δεδομένο ότι η «Η προμήθεια είναι διαιρετή κατά 
τύπο οχήματος», κάθε υποψήφιος προμηθευτής 
δύναται να δώσει προσφορά για όλα τα υλικά του 
Παραρτήματος  «Γ» ή για όλα τα υλικά του 
Παραρτήματος «Δ» ή για όλα τα υλικά των 
Παραρτημάτων «Γ» και «Δ». Κατόπιν των παραπάνω 
δεν δύναται ένας υποψήφιος να υποβάλει προσφορά 
για μέρος των υλικών των Παραρτημάτων «Γ» ή «Δ». 
Συνέπεια των παραπάνω ο μειοδότης για κάθε τύπο 
οχήματος θα είναι ένας και μοναδικός. 

3. Αναφορικά με τα ζητούμενα στο άρθρο 
ΓΟ-9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής 
Επιλογής:   

α)  Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι 
σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, το 
Πιστοποιητικό εγγραφής στο «Ενιαίο 
Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού 
Υλικού» του άρθρου 64 του ν.3978/11, 
αρκεί να προσκομίζεται για τουλάχιστον 
ένα (1) μέλος της Ένωσης Εταιρειών και 
όχι για όλα τα μέλη της Ένωσης 
Εταιρειών.   

β)  Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι 
σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, τα 
ζητούμενα στις παραγράφους 1.2.4, 
1.2.5 και 1.2.6 μπορούν να καλύπτονται 
αθροιστικά από το σύνολο των μελών 

Σύμφωνα με τον ΓΟ-9, παράγραφος 2 απαιτείται η 
κατάθεση των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής για 
κάθε εταιρεία που ανήκει στην Ένωση, καθόσον 
αναφέρεται «Εάν ο υποψήφιος αποτελεί κοινοπραξία ή 
ένωση οικονομικών φορέων, υποβάλει τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 1 κατά περίπτωση, 
για κάθε μέλος που συμμετέχει στην κοινοπραξία ή 
ένωση οικονομικών φορέων. Στην περίπτωση αυτή 
υποβάλλεται επίσης δήλωση των μελών της 
κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων 
αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους 
στην κοινοπραξία, τον καθορισμό ενός μέλους ως 
υπεύθυνου για το συντονισμό. Επιπλέον για τις 
κοινοπραξίες και τις ενώσεις οικονομικών φορέων τη 
διοίκηση και την εκπροσώπηση των έναντι της 
αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου διοίκησης 
κάθε μέλους της κοινοπραξίας, από την οποία να  

ΑΔΑ: 69Δ76-ΘΝ8



 

 

- 3 -

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
της Ένωσης Εταιρειών. 

γ)  Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι 
σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, τα 
ζητούμενα για την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητά σύμφωνα με 
το άρθρο 60 του ν.3978/2011, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.3, 
μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά 
από το σύνολο των μελών της Ένωσης 
Εταιρειών.  

δ)  Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι 
σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, τα 
ζητούμενα για την ύπαρξη συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας ή/και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.4, 
μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά 
από το σύνολο των μελών της Ένωσης 
Εταιρειών. 

προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του μέλους 
στην κοινοπραξία.»  
Επιπλέον Διευκρινίζονται και τα παρακάτω: 

Τα Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής που 
αναφέρονται στον ΓΟ-9, συγκεκριμενοποιούνται στον 
ΕΟ-9. Π.χ.: 

Στον ΓΟ-9 για την χρηματοοικονομική επάρκειά 
αναφέρεται (μέσο σελίδας Α-25) ότι «Τη 
χρηματοοικονομική επάρκειά τους σύμφωνα με το 
άρθρο 59 του ν.3978/2011, με ένα ή περισσότερα από 
τα ακόλουθα  δικαιολογητικά: 

1.2.4. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, 
ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου 
της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας. 

1.2.5. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, 
στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών 
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

1.2.6. Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών και, ενδεχομένως, περί του κύκλου εργασιών 
του τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο 
της σύμβασης για τα τρία το πολύ τελευταία διαθέσιμα 
οικονομικά έτη, ανάλογα με την ημερομηνία ίδρυσης ή 
έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
στο μέτρο που οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω 
κύκλους». 

Αντίστοιχα στον ΕΟ-9 για την χρηματοοικονομική 
επάρκειά αναφέρεται (Παράγραφος 9.3.) «Η 
χρηματοοικονομική επάρκεια του Υποψηφίου (Έλληνα 
πολίτη ή αλλοδαπού) καθορίζεται με δήλωση περί του 
ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του 
κύκλου εργασιών του τομέα δραστηριοτήτων που 
αποτελεί το αντικείμενο της προμήθειας για τα τρία (3) 
το πολύ τελευταία διαθέσιμα οικονομικά έτη, ανάλογα 
με την ημερομηνία ίδρυσης ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, στο μέτρο που 
οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω κύκλους 
εργασιών είναι διαθέσιμες. Το ύψος του κύκλου 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών του 
Υποψηφίου, θα πρέπει για κάθε έτος, να υπερβαίνει 
την προϋπολογισθείσα αξία των ειδών για τα οποία 
πρόκειται να υποβάλλει προσφορά.». 

Κατόπιν των παραπάνω προκύπτει ότι για την 
χρηματοοικονομική επάρκειά οι υποψήφιοι 
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Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
οικονομικοί φορείς απαιτείτε να καταθέσουν μόνο αυτά 
που αναφέρονται στον ΕΟ-9.3. 

Αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αφορούν: 

α) Tην τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του 
ΓΟ-1.3 συγκεκριμενοποιούνται με τον ΕΟ-9.4. 

β) Την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας του ΓΟ-1.4 συγκεκριμενοποιούνται με τον 
ΕΟ-9.5 
 

 
 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 
 
Ακριβές Αντίγραφο Θεόδωρος Λάγιος 
 Γενικός Διευθυντής 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  
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