
                                                                                                                                                                     

 
                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

              ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  

          ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

           Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ                           

                       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ/κη Διεύθυνση: Παλαιός Πύργος  Πρώην                              

 Ανατολικού Αερολιμένα TK 16777, Ελληνικό                       

Πληροφορίες: Α. Χαρίτου                                                    

Τηλέφωνο:210-8916212                                                          

Φαξ:210 8916384                                                                                 

e-mail:d11e@hcaa.gr                                                             

                                                                                                                                                                 
ΘΕΜΑ:   Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού 

      Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την  

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια  και 

εγκατάσταση, πιεστικών συγκροτημάτων πόσιμου νερού στα κτίρια των Κρατικών Αερολιμένων Ηρακλείου 

(ΚΑΗΚ) και Καρπάθου (ΚΑΚΠ), καθώς και μίας αντλίας λυμάτων εμβαπτιζόμενης για τον ΚΑΚΠ, δύο αντλιών 

λυμάτων εμβαπτιζόμενων για το ΚΕΠ και τεσσάρων αντλιών νερού για το ΚΕΠ. 

 CPV : 42122130-0  

 Προϋπολογισμός  68.470,00 €  ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 10/07/2019 και ώρα 14:00 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού:   11/7/2019 

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Παλαιός Πύργος  Πρώην  Ανατολικού Αερολιμένα. 

Χρηματοδότηση : Tακτικός προϋπολογισμός 2019 ΑΛΕ 3120989001.                                                                               

Τόπος παράδοσης : Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου, Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου, Κέντρο Ελέγχου 

                                    Περιοχής    

Χρόνος παράδοσης : 90 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

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

συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ                                                                                                                          

Γλώσσα : Ελληνική                                                                                                                                                              

Δικαιούμενοι συμμετοχής :  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 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 μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφορών 

του Διαγωνισμού.                                                                                                                                                                                                             

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

ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 – 8916212 (Α. Χαρίτου).                                                                   

           

                                                                              H Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

                                          Οικονομικού & Εφοδιασμού 

 

                                                                   Χ. Χορταριά 

                  

ΑΔΑ: ΨΥΥΖ465ΧΘΞ-Σ7Ν

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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