ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 13-12-2018
Α.Π: ∆11/E/ 33984/15142

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ( ∆11)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε)

Ταχ. ∆/νση : Τ.Θ. 70360 ΤΚ 166 10 ΓΛΥΦΑ∆Α
Πληροφορίες: ∆. Οικονόµου
Τηλέφωνο
: 210-8916263
FAX
: 210-8916384
e-mail
: d11e@hcaa.gr

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

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 υλικών αποχιονισµού
(αντιπαγοποιητικό υγρό και αποπαγοποιητικός στερεός κόκκος) Κρατικών Αεροδροµίων
Βορείου Ελλάδος.
Παρακαλούµε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόµενα µέλη σας.
Με εντολή ∆ιοικητού
H Αν. Προϊστάµενη ∆/νσης
Οικονοµικού-Εφοδιασµού
Χ.ΧΟΡΤΑΡΙΑ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
-Μία (1) περίληψη ∆ιακήρυξης
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ:
∆11/Ε (2)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση µόνο την τιµή
σε ευρώ, για την προµήθεια υλικών αποχιονισµού (αντιπαγοποιητικό υγρό και αποπαγοποιητικός
κόκκος) Κρατικών Αεροδροµίων βορείου Ελλάδας. O διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, όπου οι προσφέροντες οφείλουν να
υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους,
Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον µε α/α 67894 συστηµικό διαγωνισµό.
CPV: 24951310-1 Αποπαγοποιητικού Υγρού Ποσότητα: 33.000 λίτρα, Προϋπολογισµού: 81.840,00€
CPV: 34927100-2 Αντιπαγωτικού αλατιού

Ποσότητα: 26.000 κιλά, Προϋπολογισµού: 64.480,00€

Συνολικός Προϋπολογισµός: 146.320,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο και για τα δύο ανωτέρω αντικείµενα και για το σύνολο των
ανωτέρων ποσοτήτων. Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 180 ηµέρες. Εναλλακτικές προσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 17-12-2018 και ώρα 00:00
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 03-01-2019

και ώρα 17:00

Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 09-01-2019
Χρηµατοδότηση : Τακτικός Προϋπολογισµός ΥΠΑ, Αναλυτικός λογαριασµός εξόδου 2410989002
Αγορές χηµικών υλικών και αεραφρού, Έτους 2019.
Τόπος παράδοσης: Στους Κρατικούς αερολιµένες Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης,
Καστοριάς και στο Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο (ΛΕΚ) της ΥΠΑ στην Αττική, µε ευθύνη και έξοδα
του προµηθευτή
Χρόνος παράδοσης: Σαράντα (40) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
Γλώσσα : Ελληνική
∆ικαιούµενοι 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 Σ∆Σ, 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 ∆ιακήρυξης 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 ∆ιακήρυξη µέχρι την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ,στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ (στο πεδίο
«Ηλεκτρονικοί ∆ιαγωνισµοί» -α/α 67894), στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). ενώ δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ
http://diavgeia.gov.gr
Η Αν. Προϊστάμενή Διεύθυνσης
Οικονομικού & Εφοδιασμού

Χ. ΧΟΡΤΑΡΙΑ

