ΠΡΟΣ :

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων –
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(e–mail : keeuhcci@uhc.gr και
Ggb1@ggb.gr)

ΚΟΙΝ :

ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΣΜΩΝ
ΤΗΛ. : 210 – 8705010 / 8705013
FAX : 210 – 64 45 633
e – mail : yppa@haf.gr
Φ.831/1671

Σ.434
Αθήνα : 01 Απριλίου 2022
Συνημμένα : Σελίδες δύο (2)

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Δ. 17/22)

1.

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού

και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :
Δ. 17/22 Διαγωνισμός

2.

Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης .

Σμήναρχος (Ο) Κων/νος Συλεούνης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Μπαλτζής Παναγιώτης
ΥΠ/ΠΑ ΠΔ
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Ανακοίνωση Διενέργειας
Διαγωνισμού Δ. 17/22
1.

α.

Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας

β.

Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό :
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛ. : 210 – 8705010, FAX : 210 – 6445633

2.
Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.3978/11
και τη διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στους γενικούς και ειδικούς όρους της
Διακήρυξης Δ.17/22.
3.
α.
Αντικείμενο του διαγωνισμού : Η σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια
Φυσιγγίων 9Χ19mm.
β.
Συνολική Προϋπολογισθείσα Αξία : 304.000,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με
ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων] ή 376.960,00 €
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
γ.
Κριτήριο Κατακύρωσης : Η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν.3978/11.
δ.
Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις υπηρεσίας : Επισυνάπτονται στη
Διακήρυξη, ως Παράρτημα «Γ» αυτής.
4.
Αρμόδια Υπηρεσία για τη λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού και την παροχή
σχετικών πληροφοριών:
α. Στοιχεία Υπηρεσίας: Ως ανωτέρω παρ.1β.
β. Μέρες/ώρες για το κοινό: Δευτέρα - Παρασκευή, 08:30 - 14:00 πμ.
γ. Κόστος Διακήρυξης: 22,80€ ανά τεύχος. Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη
μορφή από την ΥΠ/ΠΑ (Σούτσου 40, Τ.Κ 11521, Αμπελόκηποι, 4 ος Όροφος, Γραφέιο
403), Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 πμ – 14:00 μμ.
5.

Προθεσμίες - Γλώσσα:
α. Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 18η Μαΐου 2022,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο
προσφοράς τους το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (με
απόδειξη), δηλαδή μέχρι την 17η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ.,
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην Κεντρική
Γραμματεία (Γραφείο 414), Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) –
Σούτσου 40, Τ.Κ 11521, Αμπελόκηποι, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά, με συστημένη
επιστολή ή courier, στην ως άνω διεύθυνση. Εναλλακτικά, ο φάκελος προσφοράς μπορεί
να παραδίδεται ιδιοχείρως την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα
αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού) από
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.
β. Γλώσσα: Ελληνική.
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6.
Εγγύηση συμμετοχής: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 2% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας άνευ ΦΠΑ.
7.
Τόπος παράδοσης : Ο τρόπος-τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται με όρους
DDP (DELIVERY DUTY PAID) - INCOTERMS 2020, στις εγκαταστάσεις της 204 ΜΓΑΠ.
8.
Χρόνος Παράδοσης: Το επιθυμητό χρονικό όριο, εντός του οποίου πρέπει να έχει
υλοποιηθεί η Σύμβαση, είναι το ελάχιστο δυνατό από την υπογραφή της και όχι
μεγαλύτερο από 12 (δώδεκα) μήνες.
9.
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Ο κατ’ ελάχιστο χρόνος ισχύος των προσφορών
ορίζεται στις εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
Σμήναρχος (Ο) Κων/νος Συλεούνης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Μπαλτζής Παναγιώτης
ΥΠ/ΠΑ ΠΔ
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