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Ανακοίνωση Διενέργειας  Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.59/17 
 
1. α. Αναθέτουσα Αρχή : 

                             ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ) / Στρατόπεδο Παπάγου –  
Πεντάγωνο        

  
            β. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό : 

                     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
                     ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ  40,   ΤΚ 11521  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
                     ΤΗΛ. : 210 – 8705010,   FAX : 210 – 6445633       
       
 2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού :  Ανοιχτός Πλειοδοτικός διαγωνισμός 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.                          
 

   3.       α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Εκποίηση Τριών (3) Αεροκινητήρων 
(Α/Κ) TV0-435-G1A, Δύο (2) Α/Κ 0-435-23C, Αποθέματος Ανταλλακτικών 
Υποστήριξης Ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G-5 και Αποθέματος Ανταλλακτικών 
Υποστήριξης Ε/Π ΟΗ-13Η».                                                                                        

           β. Συνολική  Προϋπολογισθείσα Δαπάνη :  614.007,36 € μη                
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
γ.       Προϋπολογισθείσα δαπάνη – τιμή εκκίνησης : 

1/    Για κάθε Α/Κ TV0-435-G1A  : Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) 
έκαστος. 

2/   Για κάθε Α/Κ 0-435-23C: Δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια δέκατέσσερα 
ευρώ (15.214,00€) έκαστος. 

3/  Απόθεμα ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π 47G-5 : η προϋπολογισθείσα 
τιμή έναντι εκάστου ανταλλακτικού σύμφωνα με την κατάσταση ανταλλακτικών του 
Παραρτήματος «Β» της σχετικής διακήρυξης. 

4/  Απόθεμα Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π ΟΗ-13H : η προϋπολογισθεί- 
αα τιμή έναντι εκάστου ανταλλακτικού σύμφωνα με την κατάσταση ανταλλακτικών  
του Παραρτήματος «Γ» της σχετικής διακήρυξης. 

. 
   4. α. Διεύθυνση  για την λήψη  των εγγράφων του δσμού και παροχή 

πληροφοριών τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 :  Βλέπε σημείο 
ένα (1β). 

                  β. Το κόστος εκάστης διακήρυξης ανέρχεται σε :  * 20,00 € * 
  γ. Ηλεκτρονική πρόσβαση :  www.haf.gr. 

 Πλήρες αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται και στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) σε μορφή .pdf. Διευκρινίζεται ότι 
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί η καταβολή 
του ιδίου αντιτίμου από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, οι οποίοι λαμβάνουν 
γνώση των πλήρη όρων της διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού αντιγράφου αυτής 
από την ιστοσελίδα της ΠΑ. 

 
 5. α. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών :  07 Φεβρουαρίου 

2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ.  
            β. Ημερομηνία  αποσφράγισης  των  προσφορών :   08 Φεβρουαρίου 2018 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.      
       γ. Γλώσσα :  Ελληνική 
            δ. Εναλλακτικές προσφορές :  Δεν θα ληφθούν υπόψη 

 

http://www.haf.gr/
http://www.haf.gr/
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6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των             
προσφορών :  
Ανοιχτή Συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες αγοραστές ή τους εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους αυτών. 

 
 7. Εγγυήσεις :   Για  τη  συμμετοχή  στο  δσμό  θα  κατατεθεί από κάθε πλειοδότη 

αγοραστή εγγυητική επιστολή συμμετοχής που να καλύπτει το  2 % της συνολικά 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης που 
αντιστοιχεί στα είδη για τα οποία υποβάλλουν προσφορά (χωρίς να υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ). 

 
  8. α. Τόπος παράδοσης των εκποιούμενων υλικών στον αγοραστή :  Η 

παραλαβή των υλικών από τον πλειοδότη θα πραγματοποιηθεί με προσωπικό και 
μέσα δικά του (Ex Works) από την 359ΜΑΕΔΥ [Αεροπορική Βάση (Α/Β) Δεκέλειας] 
και το 201ΚΕΦΑ [Αεροπορική Βάση (Α/Β) Ελευσίνας], όσον αφορά στους Α/Κ και 
τα ανταλλακτικά αντίστοιχα, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης.  
β. Πληρωμή :  Ο πλειοδότης υποχρεούται για την κατάθεση τραπεζικής 
επιταγής αξίας ίσης με το συμβατικό ποσό σε ευρώ των εκποιούμενων υλικών 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων), που θα εκδοθεί επ΄ ονόματι 
της Υπηρεσίας Προμηθειών ΠΑ (ΥΠ/ΠΑ), εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών :  Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία  
διενέργειας του διαγωνισμού με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία. 

 
         10. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού :  Η υψηλότερη τιμή ανά Α/Κ και ανά (με- 

μονωμένο) ανταλλακτικό. 
 

   11. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης :  
 

 στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης :  21 Δεκεμβρίου 2017. 
 στον ελληνικό Τύπο :   22 Δεκεμβρίου 2017. 
 στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» :  22 Δεκεμβρίου 2017. 
 

  12. Γνωρίζεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψηφίων 
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά τους όρους της διακήρυξης αυτού, 
παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον συμμετοχής. Προς τούτο, οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
που λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης μέσω του διαδικτύου, παρακαλούνται για 
την έγκαιρη υποβολή στην Υπηρεσία μας των στοιχείων επικοινωνίας τους, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ενημέρωσή τους. 

 
 

 Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
             Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

 
     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
                             
Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής  
                ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 


