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Ανακοίνωση Διενέργειας
Διαγωνισμού Δ. 01/22
1.

α.

Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ) /Αεροδρόμιο
Ελευσίνας

β.

Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό :
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛ. : 210 – 8705013/15, FAX : 210 – 6445633

2.

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.

α.
Αντικείμενο του διαγωνισμού : Η σύναψη Σύμβασης για την Eν
Συνέχεια Υποστήριξη των δεκατριών (13) Α/Κ ΑΕ3007Α Α/Φ ΕΜΒRAER, βάσει
της εκμετάλλευσης των Α/Κ ως μοντέλο PBL (Performance Base Logistic) με
την παροχή των υπηρεσιών του Παραρτήματος «Ι» της Διακήρυξης Δ.01/22
από τον Ανάδοχο, με στόχο την διατήρηση της ελάχιστης ετήσιας πτητικής
εκμετάλλευσης PBL ως ακολούθως:
(1)
1400 ΕFH ή/και 1400 ΕFC Α/Κ ως άθροισμα εκμετάλλευσης, των
τεσσάρων (4) Α/Κ των δύο (2) Α/Φ ΕΜΒ-135 VIP.
(2)
1200 EFH ή/και 720 EFC Α/Κ ως άθροισμα εκμετάλλευσης, των
οκτώ (8) Α/Κ των τεσσάρων (4) Α/Φ ΕΜΒ-145Η ΑΕW&C.
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β.
Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 9.796.993,00 € (εννιά
εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ)
χωρίς κρατήσεις ή 10.412.114,00 € (δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα
χιλιάδες εκατόν δεκατέσσερα ευρώ) με κρατήσεις 6,27868% και
απαλλασσόμενης ΦΠΑ (άρθρο 27 του Ν.2859/00) και αντιστοιχεί στο συνολικό
ποσό της τετραετίας, με την εκτιμώμενη κατανομή ανά έτος ως κάτωθι:

γ.

(1)

1ο Έτος της Σύμβασης: 2.475.000,00€

(2)

2ο Έτος της Σύμβασης: 2.565.000,00€

(3)

3ο Έτος της Σύμβασης: 2.655.000,00€

(4)

4ο Έτος της Σύμβασης: 2.717.114,00€

Διάρκεια Σύμβασης : Τέσσερα (4) έτη.

δ.
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, ήτοι δεν επιτρέπεται η
κατάθεση προσφοράς για μέρος της Σύμβασης.
ε.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων «Α» και «Β» της ΠΕΔ-Β-10085
(Παράρτημα Ι της Διακήρυξης Δ.01/22) και τα καθοριζόμενα στην παρ. 2.3.1
της Διακήρυξης.
4.

α.
Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από 08:00 – 14:00 : Βλέπε σημείο ένα (1β).
β.
Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr. και www.haf.gr.
γ.
Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 149422.

5.

α.
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 24 Φεβρουαρίου
2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ.
β.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 10 Μαρτίου
2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
γ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 17 Μαρτίου 2022,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
δ.
Γλώσσα : Ελληνική
ε.
Εναλλακτικές προσφορές : Δεν θα ληφθούν υπόψη.

6.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών (άρθρα 200 και 208 του Ν.4412/16) ή των
παρεχόμενων υπηρεσιών (άρθρα 200 και 219 του Ν.4412/16). Προς τούτο θα
εκδίδεται Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται από την
ΥΠ/ΠΑ και η εξόφληση θα πραγματοποιείται από το αρμόδιο κατά περίπτωση
όργανο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προς την Υπηρεσία στο
χρόνο που θα του ζητηθεί, τον αριθμό λογαριασμού (κατά ΙΒΑΝ) της
επιχείρησης και την Τράπεζα μέσω της οποίας θα γίνει η εξόφληση. Σε αυτή
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την περίπτωση το τιμολόγιο θα εκδοθεί ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ. Το αρμόδιο Δημόσιο
Στρατιωτικό Ταμείο (Δ. Σούτσου 40, Αθήνα), προβαίνει στην εξόφληση του
αναδόχου στο λογαριασμό Τραπέζης που έχει δηλωθεί και στην απόδοση του
Φόρου Εισοδήματος. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται με βάση τα νόμιμα
δικαιολογητικά του άρθρου 200 του Ν.4412/16 και την ισχύουσα νομοθεσία για
την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και
τα ΝΠΔΔ, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο θα ζητηθεί από τις
αρμόδιες, για τον έλεγχο και την εξόφληση, υπηρεσίες.
7.

Χρόνος ισχύος προσφορών :
Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα,
με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία.

8.

Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης (προκήρυξη) :
 στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 10 Ιανουαρίου 2022.
 στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 14 Ιανουαρίου 2022.
 στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 14 Ιανουαρίου 2022.

9.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης :
▬ στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 14 Ιανουαρίου 2022.
▬ στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 14 Ιανουαρίου 2022.

10.

Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.
Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική
γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και θα
απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα
Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή και η ΥΠ/ΠΑ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που
θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.
Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Μπαλτζής Παναγιώτης
ΥΠ/ΠΑ ΠΔ
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