ΠΡΟΣ :

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων –
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(e–mail : keeuhcci@uhc.gr και
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ΚΟΙΝ :

ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΣΜΩΝ
ΤΗΛ. : 210 – 8705010 / 8705013
FAX : 210 – 64 45 633
e – mail : yppa@haf.gr
ΑΔ.Φ.831/5432
Σ.1825
Αθήνα : 12 Δεκεμβρίου 2018
Συνημμένα : Σελίδες Έξι (6)

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνηση
Τεχνικών Προδιαγραφών Συντήρησης Οπλικών Συστημάτων Α/Φ
Μ2000/-5

1.

Σας στέλνουμε την πρόσκληση διενέργειας του Τεχνικού Διαλόγου θέματος

και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς.
2.

Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης .

Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ανθσγός (Ο) Ιωάννα Τσαγρή
ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
(Μη κυβερνητική Αρχή, με κύρια
δραστηριότητα: Άμυνα)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

α. Συντήρηση Οπλικού συστήματος AM-39
EXOCET BLOCK 2 της ΠΑ.
β. Συντήρηση Οπλικού συστήματος R-550
MAGIC 22 της ΠΑ.
γ. Συντήρηση Οπλικού συστήματος SCALP
EG της ΠΑ.
δ. Συντήρηση Οπλικού συστήματος MICA
IR/RF της ΠΑ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Εγγράφως (fax, email)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

60 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης
στην ιστοσελίδα www.haf.gr
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του ν.3978/11,
προσκαλούμε σε ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών
φορέων σε τεχνικό διάλογο σχετικά με τα ακόλουθα αντικείμενα:
α.

Συντήρηση Οπλικού συστήματος AM-39 EXOCET BLOCK 2 της ΠΑ.

β.

Συντήρηση Οπλικού συστήματος R 550 MAGIC 2 της ΠΑ.

γ.

Συντήρηση Οπλικού συστήματος SCALP EG της ΠΑ.

δ.

Συντήρηση Οπλικού συστήματος MICA IR/RF της ΠΑ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον
συμμετοχής εντός ενός (1) μηνός, μέσω fax στο +30 210 645 8001 ή μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c14.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη
«Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα). Στην υπόψη
δήλωση ενδιαφέροντος θα περιέχονται τα ακόλουθα:
α. Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα (επωνυμία,
διεύθυνση), του εκπροσώπου του που θα συμμετάσχει στον Τεχνικό Διάλογο καθώς και
τυχόν αντιπροσώπου του στη Χώρα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός
φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
β. Πιστοποιητικό – βεβαίωση εγγραφής του ενδιαφερόμενου οικονομικού
φορέα σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (ημεδαπής ή αλλοδαπής) για να ασκεί την
επαγγελματική του δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο
του Τεχνικού Διαλόγου.
γ. Ενυπόγραφη Δήλωση Εμπιστευτικότητας ότι τα στοιχεία – κείμενα, που θα
τεθούν σε γνώση του, δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια από την
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ΠΑ. Οι εν λόγω Δηλώσεις θα αφορούν και τυχόν αντιπροσώπους των εταιρειών που θα
παραστούν στον τεχνικό διάλογο.
3. Οι οικονομικοί φορείς που θα δηλώσουν ενδιαφέρον θα λάβουν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα σχέδια Τεχνικών Προδιαγραφών που έχουν συνταχθεί για
τα ανωτέρω αντικείμενα.
4. Εντός χρονικού διαστήματος, που θα τους γνωστοποιηθεί και δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερών, oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στη
Διεύθυνση Υποστήριξης Αεροσκαφών – Μέσων (Γ1) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
τις προτάσεις - παρατηρήσεις τους, μέσω fax στο +30 210 645 8001 ή μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση c14.hafgs@haf.gr.
5. Το ΓΕΑ/Γ1 διατηρεί το δικαίωμα να προγραμματίσει συναντήσεις με τους
ενδιαφερόμενους, με σκοπό την παροχή διευκρινήσεων και τη διαβούλευση επί των
προτάσεών τους.
6. Το παρόν διατίθεται στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.
7. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΓΕΑ/Γ1
(τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 659 3141-2, fax +30 210 645 8001, email
c14.hafgs@haf.gr) .
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1. Η Πολεμική Αεροπορία προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις για την εκτέλεση
εργασιών συντήρησης στα Οπλικά Συστήματα R-550 Magic 2, AM-39 EXOCET Block2,
SCALP EG και MICA IR/RF που διαθέτει.
2. Οι Συμβάσεις θα αφορούν στην προμήθεια υλικών (πυροτεχνικών και μη),
εκτέλεση τεχνικών εργασιών στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό και παροχή τεχνικής
βοήθειας είτε επί τόπου είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
3. Κατά τη διάρκεια του τεχνικού διαλόγου θα τεθούν σε γνώση των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων οι ποσότητες των προς συντήρηση όπλων, το
επιθυμητό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων και κάθε στοιχείο που απαιτείται για την
περιγραφή των προγραμμάτων.
4. Πέραν των τεχνικών πτυχών των προγραμμάτων, πρόκειται να συζητηθούν
θέματα σχετικά με εγγυήσεις καλής λειτουργίας, συσκευασία, πιστοποιητικά ποιότητας,
κωδικοποίηση κτλ, που θα αποτελέσουν όρους των Συμβάσεων.
5.
Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιέχουν απαραιτήτως
εκτιμώμενα μη δεσμευτικά κόστη κάθε συμβατικού αντικειμένου. Επιθυμητό είναι να
συνοδεύονται από αιτιολογημένες και κοστολογημένες συστάσεις σχετικά με θέματα που
απαιτείται να ληφθούν υπόψη από την Πολεμική Αεροπορία.
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INVITATION FOR TECHNICAL DIALOGUE
ABSTRACT DATA
CONTRACTING AYTHORITY
(Non Central Governmental Authority
with major activity : Defence)

SUBJECT OF THE CONTRACT

HELLENIC AIR FORCE GENERAL
STAFF
a. Maintenance of the Hellenic Air
Force (HAF) weapon system «AM-39
EXOCET BLOCK 2»
b. Maintenance of the Hellenic Air
Force (HAF) weapon system «R550
MAGIC 2»
c. Maintenance of the Hellenic Air
Force (HAF) weapon system «SCALP
EG»
d. Maintenance of the Hellenic Air
Force (HAF) weapon system «MICA
IR/RF»

WAY OF SUBMITTING ADVISORY
COMMENTS
DURATION OF TECHNICAL DAILOGUE
ATTACHED DOCUMENTS

Via fax and/or email
60 days from the notification (upload) at
the www.haf.gr website
Description Notes

3. Taking into account the Articles 6 and 31 of the Law 3978/2011 of the Hellenic
Republic, the Hellenic Air Force (HAF) hereby formally invites all interested economic
operators to an open, non binding technical dialogue, regarding the draft Technical
Specifications titled:
a.
BLOCK 2.

Maintenance of the Hellenic Air Force Weapon System AM-39 EXOCET

b.

Maintenance of the Hellenic Air Force Weapon System R-550 MAGIC 2.

c.

Maintenance of the Hellenic Air Force Weapon System SCALP EG.

d.

Maintenance of the Hellenic Air Force Weapon System MICA IR/RF.

4. Any interested economic operators are kindly requested to acknowledge their
interest for participation within one (1) month from the publication of this invitation, via fax
no +30 210 645 8001 or email to c14.hafgs@haf.gr, with the indication «Participation in
Technical Dialogue». The aforementioned acknowledgment should include the following:
a. Full data of the interested economic operator (nomenclature, address), of its
delegate who will participate in the technical dialogue and of any representing agent in
Greece (nomenclature, phone number, fax number, email address).
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b. Certification of registration in a professional or trades register relative to the
subject of this technical dialogue (in Greece or other State in which the company’s head
office is registered).
c. Signed Non Disclosure Statement, stating that all data - documents that will
be put under consideration, will not be released to any third party without the written
consent of the HAF. The above mentioned Statement will include any representative
agents of the economic operator who will be present in the technical dialogue.
3. All interested economic operators will receive via email, drafts of the Technical
Specifications, that have been drafted for the above mentioned subjects.
4. Within a predefined period, that will be announced and cannot be less than
fifteen (15) days, all interested economic operators will have to submit their proposals comments to the Hellenic Air Force General Staff /Technical Support Directorate via fax no
+30 210 645 8001, or email to c14.hafgs@haf.gr.
5. The Hellenic Air Force General Staff / C1 Directorate, reserves the right to
schedule meetings with the interested economic operators, in order to process their
advisory comments and receive further information and/or clarifications.
6. The present invitation is available in both Greek and English. In case of
discrepancy, the Greek text prevails.
7. For any further details, please contact the Hellenic Air Force General Staff / C1
Directorate (phone number: +30 210 659 3141-2, fax no +30 210 645 8001, email
c14.hafgs@haf.gr).
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DESCRIPTION NOTE
1. The Hellenic Air Force intends to enter into Contracts for the maintenance of its
own Weapon Systems AM-39 EXOCET BLOCK 2, R-550 MAGIC 2, SCALP EG, MICA
IR/RF.
2. The Contracts will be about the procurement of materials (pyrotechnical and not
pyrotechnical), the implementation of technical tasks in Greece and/or abroad and the
offer of technical assistance on site or via email.
3. During the technical dialogue, the interested economic operators, will be
informed on the quantities of the weapons that require maintenance, the preferable
schedule of deliveries and any other data which deem to be essential for the description of
the programs.
4. Further to the technical aspects of the programs, there will be discussions on the
warranty, proper packaging, quality certifications, codification etc, which will constitute the
Terms of the Contracts.
5. The proposals of the interested economic operators should necessarily include
estimated non-binding costs of every contractual subject. It is also desirable the proposals
to be accompanied by substantiated and costed recommendations that should be
considered by the Hellenic Air Force.
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