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ΘΕMA: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 Σας διαβιβάζουµε περίληψη ∆ιακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την προµήθεια ειδικού εξοπλισµού 
αερολιµένων – εξοπλισµός φωτοσήµανσης κρατικών αερολιµένων. 

Παρακαλούµε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόµενα µέλη σας. 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                             
-Μία (1) περίληψη ∆ιακήρυξης                           
               
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ:    
∆11/Ε (2)                                                    

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

     καα 

 

 

 

 

 

 

 

Με εντολή ∆ιοικητού 
Ο  Αν. Προϊστάµενος ∆/νσης 

Οικονοµικού-Εφοδιασµού 
καα 

Β. ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Α∆Α: 6ΣΠΓ465ΧΘΞ-Κ7Β 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής, για την «Προμήθεια Ειδικού 

Εξοπλισμού Αερολιμένων – Εξοπλισμός Φωτοσήμανσης Κρατικών Αερολιμένων». 

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 τους  συστημικούς διαγωνισμούς:  

1) Τμήμα 1  α/α ΕΣΗΔΗΣ 64804  Σταθεροποιητές Φωτοσήμανσης (CCR) , CPV :34991000-0, Προϋπολογισμός € 25.000,00 

2) Τμήμα 2  α/α ΕΣΗΔΗΣ 64912 Συσκευές PAPI, CPV : 34968200-2, Προϋπολογισμός € 12.000,00 

3) Τμήμα 3  α/α ΕΣΗΔΗΣ 64913 Συσκευές Αναγνώρισης Κατωφλίου (RTILS), CPV : 34997210-7 , Προϋπολογισμός € 

48.000,00 

4) Τμήμα 4  α/α ΕΣΗΔΗΣ 64914 Περιστρεφόμενοι Φάροι (ROTATING BEACON ΑΒΝ) , CPV : 34995000-8, Προϋπολογισμός 

€ 21.000,00 

5)Τμήμα 5 α/α ΕΣΗΔΗΣ 64915 Φάροι Αναγνώρισης Αεροδρομίων (INDENTIFICATION BEACON IBN), CPV : 34997000-2 

Προϋπολογισμός € 6.000,00 

6) Τμήμα 6  α/α ΕΣΗΔΗΣ 64916 Λοιπά υλικά φωτοσήμανσης  (λαμπτήρες, μετασχηματιστές, σύνδεσμοι κλπ), CPV : 

34968000-0, Προϋπολογισμός € 112.089,00 

Οι προσφορές θα υποβληθούν ανά τμήμα και θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ειδών του τμήματος. Γίνονται 

δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα. Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 180 ημέρες. Εναλλακτικές 

προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών :  10/12/2018 και ώρα 00:00 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 21/12/2018 και ώρα 17:00 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 27/12/2018 . 

Προϋπολογισμός : € 224.089,00 (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ). 

Τόπος παράδοσης: Στις αποθήκες της Υπηρεσίας 

Χρόνος παράδοσης: εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.     

Γλώσσα : Ελληνική 

Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 

1) Για το τμήμα 1: € 403,23 

2) Για το τμήμα 2:€ 193,55 

3) Για το τμήμα 3:€ 774,19 

4) Για το τμήμα 4:€ 338,71 

5) Για το τμήμα 5:€ 96,77 

6) Για το τμήμα 6:€ 1.807,89  

 Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 5% του συμβατικού 

τιμήματος. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας, εκτός των λαμπτήρων, δύο (2) ετών που θα αρχίζουν από την ημερομηνία υπογραφής του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 

της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (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, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί»,  ενώ δημοσιεύεται και στην 

ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr.(Α.Δ.Α.:ΨΚΟΓ465ΧΘΞ-Σ4Θ)                            

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-

14.00, τηλ. 210 8916263 (Δ. Οικονόμου). 

Ημερομηνία Αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.         19/11/201819/11/201819/11/201819/11/2018                                                                                                                                  

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                                                                                                                                    Οικονομικού & Εφοδιασμού 

                   καα  
           

 Β. Παυλίδου 

 


