
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                       
                      ΕΠΕΙΓΟΝ 

 ./. 

ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
  Γ' ΚΛΑΔΟΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ 7 
  Τηλέφ.: 210 348 3161 
ΚΟΙΝ.:  Φ.461.3/12/412530 
  Σ.723 
  Αθήνα, 17 Μαρ 22 
  Συνημμένα: 1 Περίληψη Διακήρυξης 
 

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 
13/22 Διαγωνισμού) 

 
ΣΧΕΤ.: α.   Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-    
              σιών» 
  β.   Φ.600.163/27/412419/Σ.679/11 Μαρ 22/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α 
 
  Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) 
σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, 4ετούς διάρκειας, για την προμή-
θεια ελαιολιπαντικών λιπάνσεως μέσων εδάφους για κάλυψη αναγκών των Κλάδων 
των ΕΔ. 
 
  Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη 
της διακηρύξεως του υπ’ αριθ. 13/22 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.     
 
  Η αποστολή στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγματο-
ποιήθηκε τη Τετάρτη 16 Μαρ 22. 
                     
  Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγμα-
τοποιηθεί την Δευτέρα 21 Μαρ 22. 
 
  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
  Το ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρα-
καλείται όπως καταχωρήσει την περίληψη της (β) σχετικής διακήρυξης στην ιστο-
σελίδα 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 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  
  

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

http://www.army.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (με e-mail) 

Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Γ3, Δ3 (με e-mail) 
ΓΕΣ/ΔΕΜ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ - ΔΠΜ/2α, 7 - ΔΕΠΥ 
ΔΥΒ/4ο ΕΓ 
ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ 
IV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ 
871 ΑΒΕΚ 
873 ΑΚ 
872 ΑΚ 
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                ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
  Γ' ΚΛΑΔΟΣ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ 7 
  Αριθ. Πρωτ: 412530      
  Αθήνα, 17 Μαρ 22 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 13/22 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοι-
κτό, δημόσιο διαγωνισμό, 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών 
λιπάνσεως μέσων εδάφους για κάλυψη αναγκών των Κλάδων των ΕΔ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: πέντε εκατομμυρίων οκτακοσί-
ων τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών 
(5.831.715,39 €), χωρίς ΦΠΑ. 
 

 Αριθμός Διαγωνισμού: 13/22 και αριθμός διακήρυξης: 13. 
 

 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 διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 

          Έναρξη υποβολής προσφορών η 22 Μαρ 22, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. 
 

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 21 Απρ 22, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.  
 

           Αποσφράγιση των προσφορών η 29 Απρ 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
08:30. 
 

 Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 
14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348 
3136 και ΦΑΞ: 210 3454603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (ΕΜ) Δημή-
τριος Αθανασόπουλος, (email: asdysdpm@otenet.gr). 
 

 Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγματο-
ποιηθεί την Δευτέρα 21 Μαρ 22. 
 

 Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 

                      Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ  
 

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

  
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:146134-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Ορυκτέλαια
2022/S 056-146134

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) / 2α
Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 - ΡΟΥΦ
Πόλη: AΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 17778
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπολοχαγός (ΕΜ) Δημήτριος Αθανασόπουλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103483136
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. 13/22) Προμήθεια Ελαιολιπαντικών Λιπάνσεως Μέσων Εδάφους για Κάλυψη Αναγκών των Κλάδων των 
ΕΔ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09211820 Ορυκτέλαια

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/22
(α/α ΕΣΗΔΗΣ 155676)
Δημιουργία Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) 4ετούς Διάρκειας με τη Χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάθεση 
Συμβάσεων Άνω των Ορίων Προμήθειας Ελαιολιπαντικών Λιπάνσεως Μέσων Εδάφους για Κάλυψη Αναγκών 
των Κλάδων των ΕΔ)

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 831 715.39 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 5

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ορυκτέλαιο Λιπάνσεως Κινητήρων Εσωτερικής Καύσης SAE 10W (Ο-237)
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211820 Ορυκτέλαια

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
40% στην έδρα της 871 ΑΒΕΚ (Ασπρόπυργος Αττικής
30% στην έδρα της 873 ΑΚ (Θεσσαλονίκη).
30% στην έδρα της 872 ΑΚ (Κομοτηνή).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό (ΑΔ: 13/22), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Παραρτήματα «Α» 
έως «Γ» της παρούσας, για την προμήθεια βασικών ελαιολιπαντικών λιπάνσεως μέσων εδάφους για κάλυψη 
αναγκών των ΕΔ μέσω του ΔΣΑ, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους επτά εκατομμύριων διακοσίων 
τριάντα μία χιλιάδων τριακόσιων είκοσι επτά ευρώ και οκτώ λεπτών (7.231.327,08€), συμπεριλαμβανομένων 
των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%. Η τιμή των υπό προμήθεια εφοδίων θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ 
χωρίς ΦΠΑ.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 149 677.42 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ορυκτέλαιο Λιπάνσεως Κινητήρων Εσωτερικής Καύσης SAE 15W40 (Ο-1236)
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211820 Ορυκτέλαια

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
40% στην έδρα της 871 ΑΒΕΚ (Ασπρόπυργος Αττικής
30% στην έδρα της 873 ΑΚ (Θεσσαλονίκη).
30% στην έδρα της 872 ΑΚ (Κομοτηνή).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό (ΑΔ: 13/22), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Παραρτήματα «Α» 
έως «Γ» της παρούσας, για την προμήθεια βασικών ελαιολιπαντικών λιπάνσεως μέσων εδάφους για κάλυψη 
αναγκών των ΕΔ μέσω του ΔΣΑ, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους επτά εκατομμύριων διακοσίων 
τριάντα μία χιλιάδων τριακόσιων είκοσι επτά ευρώ και οκτώ λεπτών (7.231.327,08€), συμπεριλαμβανομένων 
των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%. Η τιμή των υπό προμήθεια εφοδίων θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ 
χωρίς ΦΠΑ.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 863 951.62 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ορυκτέλαιο Λιπάνσεως Οδοντωμάτων SAE 80W90 (Ο-226)
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211820 Ορυκτέλαια

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
40% στην έδρα της 871 ΑΒΕΚ (Ασπρόπυργος Αττικής
30% στην έδρα της 873 ΑΚ (Θεσσαλονίκη).
30% στην έδρα της 872 ΑΚ (Κομοτηνή).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό (ΑΔ: 13/22), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Παραρτήματα «Α» 
έως «Γ» της παρούσας, για την προμήθεια βασικών ελαιολιπαντικών λιπάνσεως μέσων εδάφους για κάλυψη 
αναγκών των ΕΔ μέσω του ΔΣΑ, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους επτά εκατομμύριων διακοσίων 
τριάντα μία χιλιάδων τριακόσιων είκοσι επτά ευρώ και οκτώ λεπτών (7.231.327,08€), συμπεριλαμβανομένων 
των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%. Η τιμή των υπό προμήθεια εφοδίων θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ 
χωρίς ΦΠΑ.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 877 761.29 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Λίπος Οχημάτων -πυροβόλων (G-403)
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24951000 Γράσα και λιπαντικά
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
40% στην έδρα της 871 ΑΒΕΚ (Ασπρόπυργος Αττικής
30% στην έδρα της 873 ΑΚ (Θεσσαλονίκη).
30% στην έδρα της 872 ΑΚ (Κομοτηνή).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό (ΑΔ: 13/22), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Παραρτήματα «Α» 
έως «Γ» της παρούσας, για την προμήθεια βασικών ελαιολιπαντικών λιπάνσεως μέσων εδάφους για κάλυψη 
αναγκών των ΕΔ μέσω του ΔΣΑ, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους επτά εκατομμύριων διακοσίων 
τριάντα μία χιλιάδων τριακόσιων είκοσι επτά ευρώ και οκτώ λεπτών (7.231.327,08€), συμπεριλαμβανομένων 
των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%. Η τιμή των υπό προμήθεια εφοδίων θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ 
χωρίς ΦΠΑ.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 629 156.16 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Υγρό Αυτόματων Κιβωτίων Ταχυτήτων DEXRON III (H-548)
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211610 Υγρά υδραυλικών συστημάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
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40% στην έδρα της 871 ΑΒΕΚ (Ασπρόπυργος Αττικής
30% στην έδρα της 873 ΑΚ (Θεσσαλονίκη).
30% στην έδρα της 872 ΑΚ (Κομοτηνή).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό (ΑΔ: 13/22), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Παραρτήματα «Α» 
έως «Γ» της παρούσας, για την προμήθεια βασικών ελαιολιπαντικών λιπάνσεως μέσων εδάφους για κάλυψη 
αναγκών των ΕΔ μέσω του ΔΣΑ, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους επτά εκατομμύριων διακοσίων 
τριάντα μία χιλιάδων τριακόσιων είκοσι επτά ευρώ και οκτώ λεπτών (7.231.327,08€), συμπεριλαμβανομένων 
των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%. Η τιμή των υπό προμήθεια εφοδίων θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ 
χωρίς ΦΠΑ.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 311 168.90 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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
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:
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
2.2.4.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη παρούσα διαδικασία απαιτείται να ασκούν εμπορική ή 
βιομηχανική ή βιοτεχνική συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο αιτούνται την εγγραφή στο ΔΣΑ 
(εμπορία ή / και κατασκευή συμβατικών ειδών).
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 έχουν 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 

21/03/2022 S56
https://ted.europa.eu/TED

6 / 9



ΑΔΑ: 96Θ16-ΩΩΑ



EE/S S56
21/03/2022
146134-2022-EL

7 / 9

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 .

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
2.2.5.1 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν / παρέχουν ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (2019, 2020 
και 2021) τουλάχιστον ίσο του ύψους του συνόλου της εκτιμώμενης αξίας του/των Τμήματος/Τμημάτων της 
παρούσας που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2.2.5.2 Σε περίπτωση ενώσεων εταιρειών, ο μέσος όρος του γενικού κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το 
άθροισμα των γινομένων του ως άνω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί 
το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
2.2.6.1 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα 
απαιτείται:
2.2.6.1.1 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας (2019, 2020 και 2021), να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει 
τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας ή εν γένει παραδόσεις (άνευ συμβάσεων) των εν λόγω υλικών ή 
ομοειδών ή ισοδύναμων ή σχετικών με την παρούσα διακήρυξη υλικών ή με μή ουσιώδεις διαφορές αποδεκτές 
από την ΣΥ (ΓΕΣ/Γ3), όπως προκύπτει από σχετικά προσκομιζόμενα αποδεικτικά (συμβάσεις ή τιμολόγια 
προμήθειας ανάλογων προϊόντων, με αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης), του τμήματος ενδιαφέροντος.
2.2.6.1.2 Να αναφέρουν τα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και τεχνικής υποστήριξης 
(αρχική και εν συνεχεία υποστήριξη των προς προμήθεια υλικών) για την εξασφάλιση της «ασφάλειας 
εφοδιασμού» (Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού).

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

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/04/2022
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:
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Ελληνικά

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/04/2022
Τοπική ώρα: 08:30
Τόπος:
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ / ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» / 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / 2α
Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ,
Τ.Κ: 17778,
email : asdysdpm@otenet.gr 

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι

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 (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λ. 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
Επίσημη επωνυμία: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (Α.Σ.Δ.Υ.Σ.) - Διεύθυνση Προμηθειών 
(Δ.Π.Μ.)
Ταχ. διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 177 78
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103483015
Φαξ:  +30 2103454603
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.army.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ :
5.6 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 69
και
6.9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 83
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VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (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:
16/03/2022
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