ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 789 (62969)
Τανάγρα, 01.11.2018
Αρ. Πρωτ.: 1230-2018-11-871
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό
Ανοικτό Διαγωνισμό Νο 789, με συστημικό αριθμό του ΕΣΗΔΗΣ (62969), για την
ανάθεση υπηρεσιών αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών υλικών της ΕΑΒ Α.Ε.
(συμπεριλαμβανομένων υλικών FMS) από την Ελλάδα προς ΗΠΑ / Καναδά και
αντίστροφα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ετήσιου προϋπολογισμού
τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό C.P.V.:
60000000-8, ανακοινώνει τις κάτωθι τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης:
A. Αντικατάσταση των όρων 2.2.9.2 περ. Β.4 πρώτη παράγραφος και 2.4.3.3 περ. γ)
της Διακήρυξης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 884/2018 απόφασης της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
1.

Ο όρος της Διακήρυξης υπ’ αριθ. 2.2.9.2. περ. Β.4 πρώτη παράγραφος

αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για την παράγραφο 2.2.6 (α): κατάλογο των κυριοτέρων συναφών με το αντικείμενο

της διακήρυξης υπηρεσιών που εκτέλεσε κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017, με αναφορά
της συνολικής αξίας των εκτελεσθεισών υπηρεσιών, της ημερομηνίας εκτέλεσης των
υπηρεσιών καθώς και των δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, αποδεκτών των υπηρεσιών
αυτών, από τον οποίο θα προκύπτει ότι έχει εκτελέσει συναφείς με το αντικείμενο της
παρούσας υπηρεσίες, συνολικού τιμήματος κατά τα ως άνω έτη ίσου ή μεγαλύτερου
των 450.000 €, πλέον ΦΠΑ. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται από τα
αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα. Ως τέτοια λαμβάνονται υπόψη, εάν ο αποδέκτης είναι
δημόσια αρχή, πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια
αρχή, και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, τα αντίστοιχα παραστατικά (δελτία
αποστολής, τιμολόγια κλπ), συνοδευόμενα από βεβαιώσεις των αντίστοιχων φορέων
περί ορθής εκτέλεσης των συναφών υπηρεσιών.»
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2. Ο υπ’ αριθ. 2.4.3.2. περ. γ’ όρος της διακήρυξης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Δήλωση στην οποία οι προσφέροντες θα δηλώνουν ότι η προσφορά τους είναι

σύμφωνη με όλους τους όρους των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της παρούσας, και ότι σε
περίπτωση που αναδειχθούν Ανάδοχοι της παρούσας σύμβασης θα προσκομίσουν στην
ΕΑΒ A.E. άμεσα και πάντως εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ SECURITY CLEARANCE (τουλάχιστον προσωρινό /

ενδιάμεσο) για ΗΠΑ (για την μεταφορά διαβαθμισμένων υλικών από επίσημο κρατικό
φορέα π.χ. Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, ΝΑΤΟ κλπ.) που να εξασφαλίζει την μεταφορά
διαβαθμισμένου υλικού. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού
εμπροθέσμως, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει σε βάρος του η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, της ΕΑΒ Α.Ε. επιφυλασσομένης για την
αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη. Σε περίπτωση οικονομικών φορέων με
αντιπρόσωπο/πους (ανταποκριτή/τές) στις ΗΠΑ, την υποχρέωση έκδοσης του ως άνω
πιστοποιητικού φέρουν οι αντιπρόσωποι (ανταποκριτές).
Β. Τροποποίηση όρων της Διακήρυξης για τη διόρθωση εκ παραδρομής σφαλμάτων
1. Ο όρος της Διακήρυξης υπ’ αριθ. 2.2.9.2.Α τρίτη παράγραφος αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα

του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής
ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και
2.2.3.3.».
2. Απαλείφεται ο όρος Γ. 19 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.
3.Διορθώνεται ο πίνακας θαλασσίων μεταφορών του Παραρτήματος IV της Διακήρυξης
και διαγράφεται η πρώτη στήλη του πίνακα.
Κατόπιν της διόρθωσης του πίνακα θαλασσίων μεταφορών, αναρτάται στο ηλεκτρονικό
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ο ορθός πίνακας του Παραρτήματος IV σε μορφή pdf.
Διευκρινίζεται ότι ο πίνακας θαλασσίων μεταφορών που είχε εξ αρχής αναρτηθεί στο
ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή .xls, ο οποίος περιλαμβάνει δύο στήλες, μια
για τις τιμές μεταφοράς φορτίων έως επτά τόνους και μια για τις τιμές μεταφοράς
φορτίων πλέον των επτά τόνων, είναι ο ορθός και διατηρείται σε ισχύ.
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Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της Διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.
Η παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.

Ακριβές Αντίγραφο

Γεώργιος Θ. Μαζαράκος
Διευθύνων Σύμβουλος
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