
 

 
ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού.  
 

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, αναφορικά με 
την «Παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών και των παρελκόμενων αυτών, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών που 
πιθανόν να προκύψουν από την επισκευή τους, σε εγκαταστάσεις οργανικών μονάδων  της  
ΥΠΑ». 

Παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας. 
 
 
Συνημμένα: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
- Μία (1) περίληψη Διακήρυξης Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
Εσωτερική Διανομή:                   Χ. ΧΟΡΤΑΡΙΑ 
- Δ11/Ε  
 
                                                                                                               
 

                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

Ταχ/κή 
Δ/νση: 
 

Τ.Θ. 70360 
166 10 Γλυφάδα 

ΠΡΟΣ: 
 
 
 

Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδος 
Ακαδημίας 6 
Τ.Κ. 10671 ΑΘΗΝΑ 
(Μέσω e-mail: 
keeuhcci@uhc.gr) 
 

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο:  
Fax: 
E-mail: 
 

Δ. Οικονόμου 
2108916263 
2108916384 
d11e@hcaa.gr 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 24/12/2019

Αρ.Πρωτ.:Κ.Γ./Δ11/Ε 51843

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια Συνοπτικού 
διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά 
βάσει της τιμής, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών και των 
παρελκόμενων αυτών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων υλικών που πιθανόν να προκύψουν από την επισκευή τους, σε 
εγκαταστάσεις οργανικών μονάδων  της  ΥΠΑ. 
 
Επισημαίνεται ότι για την Αττική (Νότιος Τομέας Αθηνών – ΚΕΠ, Ανατολική Αττική – 
Τεχν. Βάση Κορωπίου), γίνονται δεκτές προσφορές ανά είδος αντλίας δηλαδή, αντλίες 
νερού (Ομάδα Α1)  ή αντλίες καυσίμου (Ομάδες Α2,Α3,Α4). 
Για τις υπόλοιπες ομάδες, προσφορές γίνονται δεκτές ανά ομάδα.  
Οι υποψήφιοι φορείς, μπορούν να υποβάλουν προσφορές για όσες ομάδες επιθυμούν. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 

Η ισχύς των προσφορών ορίζεται στις εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/01/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. 
 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 10/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 43.620,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
 
Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΑ 2019 - ΑΛΕ: 2420389001 
 

Γλώσσα : Ελληνική 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Δεν απαιτείται 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: 5% προ ΦΠΑ της αξίας της Σύμβασης 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας: 3% προ ΦΠΑ της αξίας της Σύμβασης 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) συνεταιρισμοί 
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Το πλήρες 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 και 
το διαγωνισμό, μέχρι και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 
http://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: 6ΛΦΓ465ΧΘΞ-Σ3Ψ). 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα 
Προμηθειών, καθημερινά από 09.00 έως14.00, τηλ. 2108916263 (Δ. Οικονόμου). 
 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
  Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
                          Χ. ΧΟΡΤΑΡΙΑ 

http://www.ypa.gr/
http://www.hcaa.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΒ2Π465ΧΘΞ-8ΒΓ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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