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2021.07.02
13:29:48 EEST

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7
Τηλέφ.: 210 348 3161
Φ.461.3/57/416721
Σ.1914
Αθήνα, 01 Ιουλ 21
Συνημμένα: 1 Περίληψη Διακήρυξης

Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ.
57/21, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού)
ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
β. Φ.600.163/75/416406/Σ.1814/22 Ιουν 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α
Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό,
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π)
3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια ξιφών Αξκών ΕΔ, για
κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ.
Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη της
διακηρύξεως του υπ’ αρίθμ. 57/21 διαγωνισμού και σας παρακαλούμε, όπως τη διαβιβάσετε στα μέλη σας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, με σκοπό την όσο το δυνατόν
ευρύτερη συμμετοχή τους σ’ αυτόν.
Η αποστολή στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 28 Ιουν 21.
Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 02 Ιουλ 21.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Το ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλείται όπως καταχωρήσει την περίληψη της (β) σχετικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr.
Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/
ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr).
Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης
Διευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ
./.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (με e-mail)
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Γ3 - ΔΥΠ - Δ3 (με e-mail)
ΓΕΝ/Ε1
ΓΕΑ/Γ7
ΑΣΔΥΣ/Δ΄ΓΚ
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/(3α , 7) - ΔΕΠΥ - ΔΥΠ
651 ΑΒΥΠ/4ο ΕΓ - ΛΔ
ΚΕΥ
2ο ΤΥΛ
ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ
201 ΚΕΦΑ

./.
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7
Αριθ. Πρωτ: 416721
Αθήνα, 01 Ιουλ 21
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 57/21
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο
διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή
της, με σκοπό την προμήθεια ξιφών Αξκών ΕΔ, για κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και
ΓΕΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής, ποσού ύψους πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (5.304.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.
Αριθμός Διαγωνισμού: 57/21 και αριθμός διακήρυξης: 57.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές
θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Έναρξη υποβολής προσφορών η 03 Ιουλ 21, ημέρα Σάββατο και ώρα
08:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 29 Ιουλ 21,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
Αποσφράγιση των προσφορών η 04 Αυγ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα
08:00.
Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως
14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348
3161 ΦΑΞ: 210 345 4603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος
Πλακιάς.
Η δημοσίευση στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 02 Ιουλ 21.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.
Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ
Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης
Διευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ
./.
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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331127-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Ξίφη
2021/S 126-331127
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (Α.Σ.Δ.Υ.Σ.) - Διεύθυνση Προμηθειών
(Δ.Π.Μ.)
Ταχ. διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda
Ταχ. κωδικός: 177 78
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αντισυνταγματάρχης (ΥΠ) Μιχαήλ Τσακίρογλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2103483224
Φαξ: +30 2103454603
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.army.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
(Α.Δ. 57/21) Προμήθεια ξιφών αξ/κών Ε.Δ.· σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας από υπογραφή
της.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
35311100 Ξίφη

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Διακήρυξη υπ’ αριθ. 57/21:
Ηλεκτρονικός, ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας από
υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια ξιφών αξ/κών Ε.Δ., για κάλυψη αναγκών Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Α..

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 304 000.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
2ο Τ.Υ.Λ. (Γ.Ε.Σ.)
Κ.ΕΦ.Ν. - Δ.Π.Δ.Υ. (Γ.Ε.Ν.)
201 Κ.ΕΦ.Α. (Γ.Ε.Α.)

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Διακηρύσσουμε:
Ηλεκτρονικό, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό (ΑΔ: 57/21), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και
ειδικούς όρους της παρούσας, την προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (Παράρτημα «Δ» της παρούσας), και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει
της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με δυνατότητα κατακύρωσης τής εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης για το ογδόντα
τοις εκατό (80 %) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120 %) της ποσότητας των υπό προμήθεια ξιφών, για
την κάλυψη αναγκών Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Α., που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Γ», συνολικού
προϋπολογισμού ύψους έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (6
576 960,00 EUR), συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24 %.
Η τιμή των υπό προμήθεια ξιφών θα προσφέρεται σε EUR χωρίς ΦΠΑ. Η Σ-Π που θα υπογραφεί, θα έχει
διάρκεια 3 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 304 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
02/07/2021
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III.1)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται να ασκούν εμπορική
ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας. Συγκεκριμένα, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό και εμπορικό μητρώο.
Για οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στον τόπο
εγκατάστασής τους (Προσάρτημα Α΄ του Παραρτήματος ΧΙ του Ν.4412/16).
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα ή ισοδύναμα
μητρώα ή να δύνανται να προσκομίσουν ισότιμο έγγραφο του κράτους εγκατάστασης, δεόντως συμπληρωμένο,
υπογεγραμμένο και μεταφρασμένο.
Διευκρίνιση: Τα παραπάνω στοιχεία δηλώνονται στο Ε.Ε.Ε.Σ. των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν
στην υπόψη διαγωνιστική διαδικασία.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/07/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/08/2021
Τοπική ώρα: 08:00
Τόπος:

02/07/2021
S126
https://ted.europa.eu/TED

3/5

ΑΔΑ: ΩΖ146-0Φ7

EE/S S126
02/07/2021
331127-2021-EL

21REQ008856195 2021-07-02

4/5

Γενικό Επιτελείο Στρατού - Α.Σ.Δ.Υ.Σ. - Διεύθυνση Προμηθειών - 3α
Πέτρου Ράλλη 1
Ρουφ Αττικής
Τ.Κ.: 177 78
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
3 έτη.
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΥΠ.ΕΘ.Α.
Ταχ. διεύθυνση: Μεσογείων 227 - 231
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 154 51
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2106598187
Φαξ: +30 2106598169
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.army.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Άρθρο 18ο
Προδικαστικές προσφυγές
1) προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και το Π.Δ. 39/2017, μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας
το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου (.pdf), το οποίο φέρει υποχρεωτικά ψηφιακή υπογραφή·
2) για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο
υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 % της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Π.Δ. 39/2017·
3) σε περίπτωση υποβολής προσφυγής όχι ηλεκτρονικά μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αλλά μέσω του fax ή οποιουδήποτε
άλλου πρόσφορου μέσου από τους προμηθευτές, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο Π.Δ. 39/2017.
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/06/2021
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