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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 23/09/2022
Αρ.Πρωτ.:Κ.Γ./∆11/Ε 24209

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ( Δ11)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε)

Ταχ. Δ/νση : Παλαιός Πύργος
Πρώην Ανατολικού Αερολιμένα
166 77, Ελληνικό
Πληροφορίες: Δ. Οικονόμου
Τηλέφωνο
: 210-8916263
e-mail
: d11e@hcaa.gr

ΠΡΟΣ : Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 6. τκ 10671 Αθήνα
(Μέσω e-mail: keeuhcci@uhc.gr)

ΘΕMA: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ανταλλακτικών
τερματικών συστημάτων επιτήρησης (PSR/MSSR RADAR ALENIA) των αερολιμένων
Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου και Κέρκυρας.
Παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
-Μία (1) περίληψη Διακήρυξης
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Δ11/Ε

Με εντολή Διοικητού
Η Αν. Προϊστάμενη Δ/νσης
Οικονομικού-Εφοδιασμού
Ε. Θεοδοσίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ/κή Διεύθυνση : Παλαιός Πύργος
Πρώην Ανατολικού Αερολιμένα
16777, Ελληνικό
Πληροφορίες :
Δ. Οικονόμου
Τηλέφωνο :
210 - 8916263
e-mail :
d11e@hcaa.gr
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ΘΕΜΑ : Περίληψη διακήρυξης.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «Προμήθεια
ανταλλακτικών τερματικών συστημάτων επιτήρησης (PSR/MSSR RADAR ALENIA) των αερολιμένων Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου,
Ρόδου και Κέρκυρας ».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον συστημικό διαγωνισμό με α/α 170420.
CPV : 32352000-5 « Κεραίες και ανακληστήρες»
Προϋπολογισμός: 861.024,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των σχετικών νομίμων κρατήσεων.
Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 365 ημέρες. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για την εν λόγω προμήθεια γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των ειδών και για το σύνολο ή μέρος των ποσοτήτων
αυτών, από έναν ή περισσότερους προμηθευτές. Το κριτήριο αξιολόγησης και επιλογής θα είναι η χαμηλότερη μοναδιαία τιμή προ
ΦΠΑ για κάθε είδος. Δηλαδή η κατακύρωση για κάθε είδος θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την χαμηλότερη
μοναδιαία τιμή προ ΦΠΑ.
Η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών σε ποσοστό και
ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 26/09/2022 και ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 09/11/2022 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 15/11/2022 και ώρα 10:00.
Τόπος παράδοσης : Τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν στους αναφερόμενους Αερολιμένες όπως αυτό θα καθοριστεί στην σύμβαση
που θα υπογραφεί.
Χρόνος παράδοσης: Όχι μεγαλύτερος από 4,5 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Υπάρχει δυνατότητα και
τμηματικής παράδοσης στους Αερολιμένες
Χρόνος παραλαβής : Δέκα (10) ημέρες από την παράδοση.
Γλώσσα : Ελληνική
Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με τον
πίνακα που επισυνάπτεται στην υπ αριθμ. 34/2022 Διακήρυξη.
Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 4% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.
Για την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής λειτουργίας του συστήματος ίσου με το 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.
Εγγύηση καλής λειτουργίας: Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Δικαίωμα συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 25 του Ν. 4412/16,
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νόμου.
Τρόπος Πληρωμής : Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής :
α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης
εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 §7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του
μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας ποσοστού 4% για
υλικά και 8% για εργασίες επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/ 22-03-1994).
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΠΑ έτους 2022, ΑΛΕ 2410207001, βάσει
των κάτωθι δικαιολογητικών :
α) Πρωτόκολλο οριστικής (ποιοτικής – ποσοτικής) παραλαβής, β) Τιμολόγιο, γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής
Ενημερότητας, δ) Παραστατικό διακίνησης αγαθών, ε) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη.
Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή
www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη
Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» α/α 170420) και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ:
60Ι7465ΧΘΞ-808).
Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ.
210 8916263 (Δ. Οικονόμου).

H Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικού & Εφοδιασμού
Ε. Θεοδοσίου

