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Σελίδα 1

 

ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
  Γ' ΚΛΑΔΟΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ 7 
  Τηλέφ.: 210 348 3161 
ΚΟΙΝ.:  Φ.461.3/49/430701 
  Σ.3296 
  Αθήνα, 01 Δεκ 22 
  Συνημμένα: Μια (1) Περίληψη Διακή- 

                    ρυξης 
 

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 
50/22 Διαγωνισμού) 

 
ΣΧΕΤ.: α.   Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-    
              σιών» 
  β.   Φ.600.163/137/430525/Σ.3252/28 Νοε 22ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ 
 

  Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, 
ανοικτή, δημόσια, ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία, για την «προμήθεια 
εξοπλισμού (γεωργικοί ελκυστήρες) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» 
με κωδικό ΟΠΣ: 5033410 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) «Αττική 2014 - 2020», 
της Περιφέρειας Αττικής).   
 
  Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη 
της διακηρύξεως του υπ’ αριθ. 50/22 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.   
 
  Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ και το ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ) στους οποίους 
κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται όπως καταχωρίσουν τη (β) σχετική 
διακήρυξη, στις ιστοσελίδες www.dideap.mil.gr και www.army.gr αντίστοιχα, την 
Παρασκευή 02 Δεκ 22. 
 
  Η αποστολή του τυποποιημένου έντυπου F02 στην επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 28 Νοε 22. 
 
  Η ολοκλήρωση ανάρτησης της συνημμένης περίληψης διακήρυξης και 
της διακήρυξης στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ», καθώς και της περίληψης 
διακήρυξης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 
02 Δεκ 22. 
   
  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
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    Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ 
ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr). 
 

 Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  
  

Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (με e-mail) 

Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ (με e-mail) 
ΓΕΕΘΑ/Α6 - Γ2 
ΓΕΣ/Γ1 - Γ4 - Δ3 (με e-mail) 
ΓΕΑ/Α6 
ΑΣΔΥΣ/Δ΄ΓΚ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ - ΔΠΜ/4δ - 7 
725 ΤΜΧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:asdysdpm@otenet.gr
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              ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
  Γ' ΚΛΑΔΟΣ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ 7 
  Αριθ. Πρωτ: 430701             
  Αθήνα, 01 Δεκ 22 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση 
Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / 
Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 17778 

Χώρα Ελλάδα, GR3 

Κωδικός ΝUTS EL30: Αττική 

Τηλέφωνο 210 - 3483150 

Φαξ 210 - 3454603 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  asdysdpm@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ανχης (ΜΧ) Παναγιώτης Μητρόπουλος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 

www.army.gr  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 
διαδίκτυο (URL) 

www.army.gr 

 
2. Σύντομη Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης 
 
2.1 Αντικείμενο της Σύμβασης 
 
2.1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού (γεωργικών 
ελκυστήρων) για την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, που θα 
φυλάσσονται σε στρατιωτικές Μονάδες της Περιφέρειας και είναι επιφορτισμένες με 
την πολιτική προστασία ή/και συνεπικουρούντων την πολιτική προστασία και θα 
μπορούν να επέμβουν άμεσα, για την αντιμετώπιση ή/και πρόληψη φυσικών 
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και αποκατάσταση ζημιών. 
Τα υπόψη μηχανήματα προμηθεύονται με σκοπό την πλήρη κάλυψη απαιτήσεων 
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου 
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«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα και 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος «Ι» της 
παρούσας διακήρυξης. 
 

 
 
2.1.2 Τα κριτήρια επιλογής τα οποία αφορούν στην καταλληλότητα για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που περιγράφονται στην 
διακήρυξη εφαρμόζονται σε υποβάλλοντες προσφορά επί της ανοιχτής διαδικασίας 
της εν λόγω δράσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016. 
 
2.1.3 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά υποχρεωτικά για 
το σύνολο της υπό προμήθεια ποσότητας που αναφέρεται στον Πίνακα υπ. αριθ. 4 
της σχετικής διακήρυξης. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς /-
ών που αφορά σε μέρος ποσότητας που αναφέρεται στον Πίνακα υπ. αριθ. 4 της 
παραγράφου 1.3.1.3 της σχετικής διακήρυξης, τότε η αντίστοιχη προσφορά του 
τμήματος θα απορριφθεί στο σύνολό της. 
 
2.1.4 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης και λεπτομερείς υποχρεώσεις των εμπλεκομένων δίδονται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Ι» και «ΙΙ» αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη 
της σχετικής διακήρυξης. 
 
2.2 Μέγιστη Ποσότητα και Εκτιμώμενη Αξία υπό Προμήθεια Μηχανημάτων 
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2.3 Κωδικοί CPV 
 
 Τα υπό προμήθεια μηχανήματα κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CPV 

1 Γεωργικός Ελκυστήρας 16700000-2 

 
3. Διάρκεια της Σύμβασης 
 

3.1 Χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων έχει όπως παρακάτω.  
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
(Μήνες από ημερομηνία 

σύμβασης έως πραγματική 
προσκόμιση είδους στον τόπο 

παράδοσης) 

1 Γεωργικός ελκυστήρας 10 μήνες 

 
3.2 Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης /-σεων) 
θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 
3.2.1 Ολοκληρώθηκε η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
μηχανημάτων στον χώρο που ορίζεται στη παρούσα (Στην έδρα του 725 ΤΜΧ, 
περιοχή Μενίδι Αττικής). 
 
3.2.2 Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συμβάσεως. 
 
3.2.3 Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
(2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής ποινικών 
ρητρών ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
 
4. Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Ποιοτική Επιλογή  
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4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων της 
παραγράφου 2.2.1 της υπ. αριθ. 50/22 Διακήρυξης. 
 
4.2 Εγγύηση συμμετοχής, όπως προσδιορίζεται ανά συμβατικό αντικείμενο 
(μηχάνημα /-τα για το ή τα οποίο /-α θα υποβληθεί προσφορά), στην παράγραφο 
2.2.2.1 της υπ. αριθ. 50/22 Διακήρυξης. 
 
4.3 Λόγοι αποκλεισμού, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στην παράγραφο 
2.2.3 της υπ. αριθ. 50/22 Διακήρυξης. 
 
4.4 Κριτήρια Επιλογής - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.4 της υπ. αριθ. 50/22 
Διακήρυξης. 
 
4.5 Κριτήρια Επιλογής - Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια, όπως 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.5 της υπ. αριθ. 50/22 Διακήρυξης.  
 
4.6 Κριτήρια Επιλογής - Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, όπως 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.6 της υπ. αριθ. 50/22 Διακήρυξης.  
 
4.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.7 της υπ. αριθ. 50/22 
Διακήρυξης.  
 
4.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 
2.2.8 της υπ. αριθ. 50/22 Διακήρυξης. 
 
4.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής, όπως προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 2.2.9 της υπ. αριθ. 50/22 Διακήρυξης. 
 
5. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
 
5.1 Όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.4 της υπ. αριθ. 50/22 Διακήρυξης. 
 
5.2 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 
1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 
64233/08-06-2021 (ΦΕΚ 2453 Β/09-06-2021) Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
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 Λοιπά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.4.5 της υπ. αριθ. 50/22 
Διακήρυξης. 
 
5.3 Λόγοι απόρριψης προσφορών, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 
2.4.6 της υπ. αριθ. 50/22 Διακήρυξης. 
 
6. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 
6.1 Διαδικασία, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 της υπ. αριθ. 50/22 
Διακήρυξης. 
 
6.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.2 της υπ. αριθ. 50/22 
Διακήρυξης. 
 
7. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης. 
 
7.1 Η σύμβαση για την προμήθεια των μηχανημάτων θα ανατεθεί με το κριτήριο 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει1 της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων 
των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
7.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών, όπως προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 2.3.2 της υπ. αριθ. 50/22 Διακήρυξης, αντίστοιχα. 
 
8. Χρηματοδότηση της Σύμβασης 
 
8.1 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια 
Αττικής, με Κωδ. ΣΑ 0851. 
 
8.2 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ08510063). 
 
8.3 Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια 
Μηχανημάτων και Εξοπλισμού στο Πλαίσιο Υποστήριξης του Σχεδίου 
“ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014 - 2020» με βάση την 4η 
τροποποίηση της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 2172/02-09-2022 και έχει λάβει 
κωδικό MIS 5033410.  
 
9. Χρονικές Προθεσμίες Διενέργειας Διαγωνισμού 
 
9.1 Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, από 
τους ενδιαφερόμενους, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική 

                                                           
1 Άρθρο 86 ν.4412/2016  



ΑΔΑ: 98ΓΙ6-Υ49



Σελίδα 8 

 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρ. 2.1.3  της υπ. αριθ. 50/22 Διακήρυξης. 
 
9.2 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09 Ιαν 22, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 
 
9.3 Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί την 13 Ιαν 23, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 08:15,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3.1.1.1.1 της 
υπ. αριθ. 50/22  Διακήρυξης. 
 
9.4 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» 
και «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά τις ημερομηνίες και ώρες που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 3.1.1.1.2 και 3.2 
αντίστοιχα, της υπ. αριθ. 50/22 Διακήρυξης. 
 
9.5 Φυσική αποσφράγιση του φακέλου του προσωρινού αναδόχου με τα 
επικαιροποιημένα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρ. 3.3  της υπ. αριθ. 50/22 Διακήρυξης.  
 
10. Δημοσιότητα 
 
10.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 Η Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του τυποποιημένου εντύπου 
στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ), πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 02 Δεκ 22. 
 
10.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
 
10.2.1 Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ). 
 
10.2.2 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε 
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 178152. 
 
10.2.3 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 
(ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 
10.2.4 Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.army.gr  και στην ιστοσελίδα του 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.army.gr/
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δικαιούχου www.dideap.mil.gr στην διαδρομή : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ► ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ► 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ , καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των προσφορών. 
 

 Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  
  

Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ  

 
  

http://www.dideap.mil.gr/
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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:671127-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Ελκυστήρες
2022/S 233-671127

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 (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών 
(ΔΠΜ) / 4δ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1-ΡΟΥΦ
Πόλη: AΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 17778
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Παναγιώτης Μητρόπουλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103483150
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. 50/22) Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» που αφορά στην 
πρόληψη, διαχείριση, αποκατάσταση καταστροφών περ. ΑΤΤΙΚΗΣ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
16700000 Ελκυστήρες

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού (γεωργικών ελκυστήρων) για την άμεση αντιμετώπιση 
επειγόντων περιστατικών, που θα φυλάσσονται σε στρατιωτικές Μονάδες της Περιφέρειας Αττικής και είναι 
επιφορτισμένες με την πολιτική προστασία ή/και συνεπικουρούντων την πολιτική προστασία και θα μπορούν 
να επέμβουν άμεσα, για την αντιμετώπιση ή/και πρόληψη φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης καθώς και αποκατάσταση ζημιών. Τα υπόψη μανήματα προμηθεύονται με σκοπό την πλήρη κάλυψη 
απαιτήσεων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνέχεια και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος «Ι» 
της σχετικής διακήρυξης:
Γεωργικός ελκυστήρας: 3 τεμ / 360.000 € (συμπ. ΦΠΑ)

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 290 322.57 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: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στην έδρα του 725 ΤΜΧ, περιοχή Μενίδι Αττικής

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια τριών (3) γεωργικών ελκυστήρων.
Με την χρήση των γεωργικών ελκυστήρων και των αντίστοιχων εξαρτημάτων επιτυγχάνεται η επεξεργασία/
διαμόρφωση γαιών και λοιπών συναφών υπηρεσιών

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 290 322.57 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 της διακήρυξης, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, 
χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και προεγκρίσεως της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔΕΠ).

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: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Μηχανημάτων και Εξοπλισμούστο 
Πλαίσιο Υποστήριξης του Σχεδίου “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014 - 2020» με βάση την 4η τροποποίηση της απόφασης 
ένταξης με αρ. πρωτ. 2172/02-09-2022 και έχει λάβει κωδικό MIS 5033410. (αριθ. ενάριθ. έργων 
2018ΕΠ08510063)

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
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:
Σύμφωνα με την παράγραφο υπ. αριθ. 2.2.4 της διακήρυξης: Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας
2.2.4.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης 
(π.χ.εμπορία μηχανημάτων βαρέως τύπου).
2.2.4.2 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν.4412/2016.
2.2.4.3 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
2.2.4.4 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
μέλη της ένωσης.
Διευκρίνιση: Διευκρινίζεται ότι, οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα δύναται 
εναλλακτικά να υποβάλουν ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία και σε περίπτωση 
που δεν υφίσταται η εγγραφή σε Εθνικά Μητρώα.

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

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
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IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/01/2023
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.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 13/01/2023
Τοπική ώρα: 08:15
Τόπος:
Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) / 4δ
Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Αθήνα
17778
Ελλάδα

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (πρ.ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
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
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Επίσημη επωνυμία: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (Α.Σ.Δ.Υ.Σ.) - Διεύθυνση Προμηθειών 
(Δ.Π.Μ.)
Ταχ. διεύθυνση: 17778
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103483015
Φαξ:  +30 2103454603
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.army.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3.4.2 της σχετικής διακήρυξης και συγκεκριμένα:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
3.4.2.1 Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
3.4.2.2 Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενοοικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
3.4.2.3 Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
3.4.2.4 Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (πρ.ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/11/2022
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