
 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤ. ΕΞΟΠΛ.& ΕΠΕΝΔ. 
ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤ.ΠΡΟΓΡ.& ΚΥΡ.ΣΥΜΒ. 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
& ΣΥΜΒ. ΠΑ 
ΤΗΛ. 210 7466316  
Φ. 093/12695 
Σ.3655 
Αθήνα,    14  Σεπ 16 
Συνημμένα: Φύλλα Δύο (2) 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 01/16 

«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –FOLLOW ON SUPPORT (FOS) A/Φ Τ-6Α ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ» 

 
 

   Μετά την υποβολή ερωτημάτων από οικονομικούς φορείς για το 
Διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις: 
 

1. Επί του ερωτήματος που αφορά στην ενδεχόμενη περίπτωση (ή 
περιπτώσεις) μειωμένης διάρκειας της σύμβασης, επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται 
ανάγκη περαιτέρω διευκρίνισης, καθώς δεν απαιτείται η περίληψη του όρου στην 
εν λόγω Διακήρυξη. 

 
2. Επί του ερωτήματος που αφορά στην αναγραφή της φράσης «Δεν 

απαιτείται η περίληψη του όρου», επισημαίνεται ότι για λόγους τυποποίησης της 
μορφής των Προκηρύξεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2211/2008 άρθρο 2 παρ 11, οι 
όροι που δεν απαιτούνται, δεν αφαιρούνται, αλλά χαρακτηρίζονται ως «Δεν 
απαιτείται η περίληψη του όρου». Συνεπώς δεν απαιτούνται οι ΕΟ 8-9 (β, δ, ε, θ), 
8-10, ΕΟ-10, ΕΟ-47.3, ΕΟ-56, ΕΟ-58.2. 

 
3. Επί του ερωτήματος που αφορά στη διευκρίνιση της δέσμευσης της 

παραγράφου 8.14.2 σε ποιους υπεργολάβους αναφέρεται δεδομένης της 
πρόβλεψης της παραγράφου 8.15.2.4, επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη του ΕΟ-
8.15.2.4 αναφέρεται στον ΕΟ-8.15.2.3 και ως εκ τούτου δε θα πρέπει να συγχέεται 
με τα αναγραφόμενα στον ΕΟ-8.14.2. Επιπρόσθετα ο ΕΟ-8.14.2 διατυπώνεται με 
σαφήνεια, δηλ «Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι προσκομίζουν για κάθε υπεργολάβο που 
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής». 

 
4. Επί του ερωτήματος που αφορά στους όρους της Συμφωνίας Μη 

Γνωστοποίησης Πληροφοριών, αυτή σας αποστέλλεται συνημμένα. 
 

5. Επί του ερωτήματος που αφορά στη διευκρίνιση της παραγράφου 
8.16.7 και για λόγους αποσαφήνισης του εν λόγω όρου, αυτός διευκρινίζεται ως 
εξής: 

 
«Ο υποψήφιος Ανάδοχος (σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 36, 

§1η του ν.3978/2011) δεσμεύεται με την προσφορά του για την παροχή στην 
Αναθέτουσα Αρχή…» 

 
6. Επί του ερωτήματος που αφορά στην περαιτέρω διευκρίνιση του ΓΟ-

9.1.2.4 δεδομένου του ΕΟ-11.1.β, επισημαίνεται ότι ο ΕΟ-11.1β αναφέρεται σε 
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δικαιολογητικό χρηματοοικονομικής επάρκειας, σχετικό με το ολικό ύψος του 
κύκλου εργασιών μιας εταιρείας. Ο ΓΟ-9.1.2.4 αναφέρεται σε δικαιολογητικό 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, σχετικό με τραπεζικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά 
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων κλπ. Ως εκ τούτου δε δύναται να 
διευκρινιστεί ο ΓΟ-9.1.2.4 δεδομένου του ΕΟ-11.1.β. Εκτιμάται ότι οι 
προαναφερθέντες Γενικοί και Ειδικοί όροι είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια. 

 
7. Επί του ερωτήματος που αφορά στη διευκρίνιση των παραμέτρων 

που θα υπολογισθεί το κόστος παροχής εκπαίδευσης στον τύπο Συγκρινόμενης 
Τιμής, αυτές θα είναι οι εξής: 

 
α. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ανάληψη από τους συμμετέχοντες 

καθηκόντων Τεχνικού συμβούλου, δηλαδή με το πέρας αυτής να είναι ικανοί για 
την παροχή τεχνικής βοήθειας επί της επίλυσης δύσκολων και ασυνήθιστων 
προβλημάτων συντήρησης καθώς και για τον καθορισμό των απαιτήσεων για την 
επισκευή ζημιών μεγάλης έκτασης. 

  
β. Η υπόψη εκπαίδευση θα αφορά δύο (2) Αξκούς αποφοίτους της 

ΣΙ/Τμ. Μηχανικών, με εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στο Α/Φ Τ-6 και 
ήδη εκπαιδευμένων στην εκτέλεση εργασιών “Ο” και “I” Level στα συστήματα των 
υπόψη Α/Φ. 

γ. Το αντικείμενο της εκπαίδευσης θα είναι η εκτέλεση επισκευών και 
τροποποιήσεων “I” Level επί της δομής του Α/Φ, καθώς και επί των 
εφαρμοσμένων μεθόδων ποιοτικής εξασφάλισης και ποιοτικού ελέγχου των 
παραπάνω εργασιών. 

 
8. Επί του ερωτήματος που αφορά στο ότι ο ΕΟ-37.1 έρχεται σε 

αντίθεση με τον ΕΟ-33.2, διευκρινίζεται η προφανής αντίφαση μεταξύ των ΕΟ-33.2 
και ΕΟ-37.1 λαμβάνοντας τις πρόνοιες του Ν. 3433/06 άρθρο 33 παρ. 5γ(2) ως 
εξής: 

 
« 
 33.2 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο 
(2) τουλάχιστον μήνες από την εκπλήρωση του συνόλου των συμβατικών 
υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα. 
 
 37.1 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από την εκπλήρωση 
του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα. 
» 

 
9. Επί του ερωτήματος που αφορά στην απουσία του ΕΟ-59, οι ειδικές 

λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπου υπολογισμού και τη διαδικασία 
επιστροφής του σταθερού και μη επαναλαμβανόμενου κόστους, σας αποστέλλεται 
συνημμένα. Για δε λόγους αποσαφήνισης των ΕΟ-38.1 και 38.2, αυτοί 
διευκρινίζονται ως εξής: 

 
« 

38.1 Η εγγυητική επιστολή καταβολής μη επαναλαμβανόμενου κόστους θα 

απομειώνεται με ενέργειες της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών (3) μηνών από την  
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εκάστοτε καταβολή του σταθερού μη επαναλαμβανόμενου κόστους από τον 

Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή σε εφαρμογή των προβλέψεων του ΓΟ-59 

και ισόποσα με το κόστος αυτό.  

38.2 Η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καταβολής μη 

επαναλαμβανόμενου κόστους θα γίνεται εντός δύο (2) μηνών από τη χρονική 

στιγμή καταβολής από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή του συνολικού 

ποσού που προβλέπεται από το ΓΟ-59.  

» 

10. Επί του ερωτήματος που αφορά στην ατέλεια δασμών των υλικών, 
σύμφωνα με την εταιρεία «Στον Ειδικό Όρο ΕΟ-49 δεν αναφέρεται ξεκάθαρα εάν η 
Σύμβαση θα καλύπτεται από ατέλεια Δασμών και Φόρων εκτελωνισμού των 
υλικών («…εφόσον προβλέπεται…»). Από αυτόν τον Ειδικό Όρο δεν προκύπτει 
εάν θα υπάρχει ατέλεια Δασμών και Φόρων εκτελωνισμού των υλικών. Επειδή 
υπάρχει ασάφεια για το συγκεκριμένο θέμα σε συνάρτηση με τον Γενικό Όρο ΓΟ-
60 παράγραφοι 11 & 14, παρακαλούμε να υπάρξει διευκρίνιση σχετικά με την 
ατέλεια ή όχι των υλικών, αφού έχει μεγάλη επίδραση στην διαμόρφωση της 
οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων». Διευκρινίζεται ότι οι ΓΟ-60.11 και 
60.14 αναφέρονται σε συμβατικά είδη, ενώ ο ΕΟ-49 αναφέρεται σε «…εισαγωγή 
υλικών από τρίτο επ’ ωφελεία του Αγοραστή». Ως εκ τούτου δε θα πρέπει να 
συνδέονται οι όροι αυτοί, ειδάλλως δημιουργείται σύγχυση σχετικά με την ατέλεια 
ή μη δασμών. 

 
11. Επί του ερωτήματος που αφορά στη διευκρίνιση του σε ποια φάση 

«διενέργειας διαγωνισμού» θα πραγματοποιηθεί η αναφερόμενη στον ΕΟ-50.2.1 
διαπραγμάτευση, επισημαίνεται ότι αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
που περιγράφεται στον ΕΟ-18.2. 

 
12. Επί του ερωτήματος που αφορά στη διευκρίνιση σχετική με το σε 

ποια υλικά των εγγράφων του διαγωνισμού αναφέρεται ο ΕΟ-50.3.2, διευκρινίζεται 
ότι πρόκειται για τα υλικά της παραγράφου 3.3 της Τεχνικής Προδιαγραφής. 

 
13. Επί του ερωτήματος που αφορά στο αν επιτρέπεται η υποβολή 

οικονομικής προσφοράς που να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, 
διευκρινίζεται ότι αυτό θα οδηγήσει στο να απορριφθεί η οικονομική προσφορά ως 
απαράδεκτη. 

 
14. Επί του ερωτήματος που αφορά στο αν ο υποψήφιος (ή 

υπεργολάβος του) οφείλει να διαθέτει την αναγκαία ικανότητα – επάρκεια που θα 
αποδεικνύεται με την υλοποίηση αντίστοιχου έργου στα Α/Φ Τ-6, επισημαίνεται ότι 
η διατύπωση του ΓΟ 9.1.3 είναι σαφής και δε χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης. Σε 
αυτόν δεν αναφέρεται ρητά ότι η τεχνική επάρκεια αποδεικνύεται με την υλοποίηση 
αντίστοιχου έργου στα αεροσκάφη Τ-6. 

 
15. Επί του ερωτήματος που αφορά στην αποστολή της Τεχνικής 

Προδιαγραφής σε ηλεκτρονική μορφή, αυτό είναι εφικτό, εφόσον ζητηθεί. 
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16. Επί του ερωτήματος που αφορά στην επίσκεψη των Υποψηφίων 
στην 120 ΠΕΑ, αυτό θα εξεταστεί μετά την ποιοτική επιλογή και πριν την κατάθεση 
των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.  

 
17. Χειριστής θέματος Επγος (ΜΗ) Χρυσόστομος Αντωνίου (τηλ. 

2107466316). 
 
 

 Κοσμάς Βούρης 

Γενικός Διευθυντής 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Επγός (ΜΗ) Χρυσόστομος Αντωνίου 

 

 

 

 

 


